
 RHA شرایط ضمانتنامه محصوالت

دستور العمل های ایمنی 

بـرای جـلوگیری از آسیب هـای شـنوایی، قـبل از اسـتفاده از هـدفـون یا ایرفـون مـطمئنا شـوید که صـدای مـنبع 
پـخش مـوسیقی شـما پـایین بـاشـد. زمـانی که هـدفـون یا ایرفـون را روی سـر یا درون گـوش خـود قـرار دادید؛ 
صـدا را تـا رسیدن بـه میزان مـورد نـظر، بـاال بـبرید. از گـوش دادن بـه مـوسیقی بـا صـدای بـلند، بـرای دوره هـای 
طـوالنی مـدت خـودداری کنید چـون امکان دارد بـاعـث آسیب هـای دائمی شـنوایی یا نـاشـنوایی کامـل شـود. 
در مـواقعی که اسـتفاده از هـدفـون یا ایرفـون، خـطرنـاک اسـت، از آنـها اسـتفاده نکنید. بـرای مـثال، در هـنگام 
هـدایت وسـایط نقلیه، دوچـرخـه سـواری ، عـبور از خیابـان، یا هـر فـعالیت دیگری که نیاز بـه تـوجـه کامـل و 
حـس شـنوایی شـما دارد. بـاید از اطـراف خـود بـه طـور کامـل آگـاه بـاشید و از هـدفـون/ ایرفـون مـسؤالنـه 

استفاده کنید. 

شـنوایی شـما بسیار حـساس اسـت، بـنابـراین ؛ لـطفا مسـئوالنـه بـه مـوسیقی دلـخواه تـان گـوش دهید. بـرای 
 www.drf.org اطالعات بیشتر لطفا سری به وب سایت بنیاد تحقیقات ناشنوایی بزنید

شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصول : 

مـحصول RHA خـریداری شـده تـوسـط شـما، تـحت پـوشـش دوره ی ضـمانـت مـشخص شـده در جـدول پـایین 
می بـاشـد. دوره ی ضـمانـت از تـاریخ خـرید مـحصولِ کامـال نـو و اسـتفاده نشـده تـوسـط کاربـر نـهایی، از نـماینده 
ی رسمی RHA آغـاز می شـود. لـطفا رسید فـروش را بـه مـنظور اثـبات خـرید، در نـزد خـود نـگه دارید. در 
صـورت عـدم اثـبات خـرید ، که بـاید مـورد تـایید RHA قـرار گیرد؛ شـما مـوظـف بـه پـرداخـت تـمام هـزینه هـای 
تعمیرات انجام شده هستید. اثبات خرید ، باید شامل مکان، تاریخ و نام محصول خریداری شده باشد. 

مـا تعهـدات پـذیرفـته شـده در ضـمانـت نـامـه را بـرای جـبران هـرگـونـه نـقص در تـولید، بـه صـورت رایگان و بـا 
صـالحـدید خـود بـا تعمیر، تـعویض قـطعات مـشخص و یا بـا تـعویض کل مـحصول انـجام خـواهیم داد. هـر 
قـطعه ی معیوبی که در طـول مـدت دوره ضـمانـت از مـحصول جـدا شـود؛ جـزوی از امـوال RHA می بـاشـد. 
در صـورتی که امکان تـعویض مـحصول و جـایگزینی آن بـا مـحصول مـشابـه وجـود نـداشـته بـاشـد؛ RHA این 

حق را برای خود محفوظ می داند که محصول معیوب را با محصول قابل مقایسه با آن، تعویض کند. 

لیست نـمایندگی هـای رسمی RHA را می تـوان در وب سـایت بین المللی مـربـوط بـه آن پیدا کرد، امـا بـاید 
آگـاه بـاشید که این لیست هـا کامـل نیستند. بـنابـراین قـویا تـوصیه می شـود ؛ قـبل از خـرید از نـمایندگی هـای 
 RHA در ارتـباط بـاشید تـا مـطمئن شـوید این نـمایندگی هـا مـورد تـایید RHA ذکر نشـده در لیست، بـا

هستند.  
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موارد زیر شامل ضمانت نامه توضیح داده شده در باال نمی شود : 

نـقص هـای جـزئی یا انحـرافـات مـوجـود در کیفیت مـحصول که روی ارزش مـحصول یا نـحوه ی اسـتفاده ی 
در نـظر گـرفـته شـده بـرای آن، تـاثیر نمی گـذارد، هـرگـونـه لـوازم جـانبی هـمراه مـحصول ، نـقص هـای بـه وجـود 
آمـده در اثـر اسـتفاده ی نـابـجا ( بـه عـنوان مـثال؛ خـطاهـای اجـرایی، آسیب هـای مکانیکی، اسـتفاده از ولـتاژ 
نـادرسـت ). اسـتفاده ی صحیح در راسـتای اهـداف این ضـمانـت نـامـه، تـحت شـرایط مـندرج در دسـتورالـعمل 
هـای ایمنی بـرای اسـتفاده از مـحصول تـعریف شـده اسـت. نـقص هـای بـه وجـود آمـده در اثـر سـاییدگی و 
پـارگی، هـر تغییر یا اصـالح مـحصوالت RHA که تـوسـط شـما یا شـخص ثـالـث انـجام شـده بـاشـد؛ مـگر اینکه 
RHA از قـبل مـجوز کتبی شـامـل مـاهیت و مـقدار تغییر یا اصـالح مـحصول، صـادر کرده بـاشـد، نـقص هـایی 
که خـریدار در هـنگام خـرید مـحصول از آن مـطلع بـوده. هـمه ی مـواردی که شـامـل ضـمانـت نـامـه می شـونـد، 

در صورت دستکاری محصول توسط افراد غیر مجاز یا تعمیرگاه ها، باطل خواهند شد. 

مـوارد ادعـایی دیگر که حـقوق مـطرح شـده در شـرایط و ضـوابـط مـشخص شـده را در بـرنگیرد؛ شـامـل 
ضـمانـت نـامـه نـخواهـد شـد. مـصرف کنندگـان می تـوانـند از حـق قـانـونی خـود در کشور مـورد نـظرشـان که 
تـوسـط شـرایط و ضـوابـط این ضـمانـت نـامـه محـدود نشـده اسـت، بهـره بـبرنـد؛ تـا زمـانی که شـرایط ضـمانـت 
نـامـه تـوسـط قـوانین کشوری که مـحصول RHA تـوسـط مـصرف کننده، در آن خـریداری شـده، اجـرا شـود. 
مـفاد کنوانسیون سـازمـان مـلل متحـد در مـورد خـرید و فـروش بین المللی اجـناس، از این قـاعـده پیروی 

نمی کند. 
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 نحوه ی استفاده از ضمانت نامه : 

اگـر می خـواهید از ضـمانـت نـامـه اسـتفاده کنید، لـطفا فـرم رسیدگی مشـتری را پـر کنید . لـطفا، تـا آنـجایی که 
می تـوانید اطـالعـات مـورد نیاز مـا را تـامیین کنید. بـه مـحض اینکه فـرم مـورد نـظر را ارائـه کردید، یکی از 
اعـضای تیم RHA در طـول مـدت یک روز کاری ، در مـورد مـوضـوع مـورد بـحث بـا شـما تـماس خـواهـد گـرفـت. 
سـپس بـه شـما، شـماره مـرجعی ارائـه خـواهـد شـد که بـاید در هـمه مکاتـبات بـعدی از آن اسـتفاده کنید. شـاید 
الزم بـاشـد ، عکس هـایی از مـحصول و یا خـود مـحصول را بـرای بـررسی هـای بیشتر بـه مـا بـرگـردانید. شـما 
بـاید شـواهـد مبتنی بـر خـرید خـود را ارائـه کنید، مـانـند شـماره سـفارش مـرجـع یا رسید خـرید. شـما مسـئول 
پـرداخـت هـزینه هـای جـابـهجـایی کاال بـه مـبدا هسـتید، آنـچنان که مسـئولیت هـر گـونـه گـم شـدن یا آسیب 
دیدن مـحصول قـبل از رسیدن بـه RHA نیز بـر عهـده ی شـما خـواهـد بـود. تـوصیه می کنیم از سیستم هـای 
حـمل و نقلی اسـتفاده کنید که بـه شـما امکان رهگیری بسـته را می دهـد، مـانـند سـرویس پسـت درجـه یک 
سـلطنتی یا سـایر سـرویس هـای پسـت ویژه. لـطفا از بسـته بـندی مـناسـب مـحصول مـطمئن شـوید تـا در طـول 
فـرآیند پسـت، آسیب نبیند. زمـانی که مـحصول بـه دسـت مـا رسید، آن را بـررسی خـواهیم کرد و در صـورتیکه 

1حائز شرایط الزم بود، فرآیند تعمیر یا تعویض محصول در طول مدت چهار روز کاری، انجام خواهد شد.

1 متن فوق دقیقا ترجمه شرایط گارانتی آر اچ ای میباشد. لینک سایت
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