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Komponent Garanti Kapsamı 

 

Bu garanti, HCS marka satılan kablo konnektör ve bağlantı elemanları dahil tüm ürünleri (HCS Ürünleri olarak anılacaktır) 
kapsamaktadır. 

Bu garanti, Phy-FiXX ürünlerini kapsamaz. 

Garanti verilen HCS ürünleri, hammaddelerden veya işçilikten kaynaklanan arızalara karşı üretim tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) 
ay garanti kapsamındadır. 

HCS Ürünleri, üretim tarihinden önce güncel HCS Katalogunda belirtilen mekanik ve iletim paramatrelerini desteklemek 
üzereüretilmektedirler.   

Ürün garantisi, ürünün dahil olduğu ilgili standartlarda, HCS Montaj Kılavuzlarında ve kataloglarında belirtilen depolama, uygulama 
ve muhafaza koşullarına göre yapılması koşuluyla geçerlidir. 

HCS Artışlı Kablolama Montaj & Test Prosedürleri dikkatlice takip edilmediği takdirde bu garanti geçerli değildir. 
Bu garanti kapsamında HCS’nin sorumluluğu sadece satılmış olan ürün maliyetiyle sınırlıdır. 

The HCS sole liability shall limited to the costs of the HCS components. HCS shall not be liable for any other costs, including but 
not limited to costs associated with components fault diagnosis, rectification and installation labor. 
HCS Tanımları 
 

HCS Ürünleri, HCS onaylı pasif kablolama ürünleri olmalıdır. Herhangi bir aktif cihaz veya terminal cihazı bu garanti kapsamında 
değildir. 

HCS Ürünlerinin montajı ve testi, yetkili HCS Kurucu firmalarınca yapılmalıdır. 

Uygulamada kullanılan ürünlerin tamamı HCS Montaj Kılavuzları ve ilgili dökümanlarda yer alan koşullara ve ilgili standartlara 
uygun olarak kullanılmalı ve test edilmelidir. 

Sistemin tamamı HCS Artışlı Kablolama Montaj & Test Prosedürlerine göre kurulmuş olmalıdır. Aksi durumda garanti geçerli 
değildir. 
HCS Performans Taahüdü 
 

HCS ürünleri verilen garanti taahütlerine göre daha düşük bir performans gösterdiği takdirde HCS uzman mühendislerince ilgili 
ürün incelenecektir. Ürün için yapılması uygun görülen onarım ya da değişim işlemi bu garanti dökümanına uygun olarak yapılacaktır. 
HCS ürününün değişiim gerekliyse, bu değişim son kullanıcıya ilave maliyet getirmeden (ürün maliyetini aşmamak koşuluyla) yapılacaktır. 

 
Garanti Sınırlamaları 
 

 Bu garanti Phy-FiXX yazılım ya da donanım ürünleri için geçerli değildir. 

 Bu garanti kapsamında HCS Setifikalı Kurucular tarafından tasarlanan & satışı veya montajı yapılmış olan ürünlerin onarımı ya da 
değişimi yapılmaktadır. 

 Bu garanti hakkı, ürünün kullanıldığı yerdeki son kullanıcıya aittir, transfer edilemez. 

 Bu garanti, ürünün ait olduğu ve test edildiği ilgili kategoriye ait iletim parametreleri ile desteklediği protokoller için geçerlidir. 
Test tarihinden sonra yayınlanmış olan ve değiştirilmiş olan ürünün desteklemediği standartlara uyumsuzluk için garanti talebinde 
bulunulamaz. 

 Bu garanti sadece testleri yapılmış olan hatlarda kullanılmış HCS ürünleri için geçerlidir. Testten geçmemiş olan hatlar için 
uygulanamaz. Kanal veya link garantisi yerine bu garanti kullanılamaz (ya da tam tersi). 

 Bu garanti kapsamında HCS’nin sorumluluğu ürün maliyetiyle sınırlı olup, endirekt ya da zincirleme hasarlardan dolayı son 
kullanıcının masrafları ile ilgili herhangi bir sorumluğu olmayacaktır; HCS’nin toplam sorumluluğu ürün maliyetini hiçbir koşulda 
aşmayacaktır. 

 Bu garanti HCS’nin kontrolü dışında olan hatalı kullanım veya montaj, kaza, yangın, su baskını, doğal afetler gibi sebeplerde 
geçerli olmayacaktır. 

 Bu garanti patch cordları kapsamamaktadır. Garanti kapsamı yasal Ürün garantisi sınırlamaları ile geçerli olacaktır. 
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