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Electrocompaniet’in dünyasına hoşgeldiniz!

Electrocompaniet’in bir high-end ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür
ederiz.

Electrocompaniet firması olarak bizler, konser salonlarında yaşanan muhteşem
ses deneyimi evinizin kalbine taşıyabilecek bir ses cihazı geliştirmeye
odaklandık.

Yeni ürünleri geliştirirken ve test ederken amacımız harika bir tonal zenginliğin
ve bir müzik parçasındaki her bir duygusal nüansın tam olarak sanatçının
hissettiği ve yansıttığı şekilde sizlere aktarılmasını sağlamaktır.

Hangi müzik türü olursa olsun, sizlere en iyi müzik dinleme deneyimini
yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz.

Saygılarımla
Mikal Dreggevik
CEO
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Uyarılar

• Alternatif akım (AA ve İngilizce AC) kablosunu cihaza bağlamadan önce, cihaza tanımlı voltaj düzeyinin yerel
elektrik kaynağıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Yerel voltaj düzeyinin ne olduğundan emin değilseniz,
yerel elektrik şirketinize başvurunuz. Kabul edilebilir güç girişi aralığı şöyledir: AA AC ~100V-240V,
50/60Hz.

•Eğer cihazınızı uzun süreli olarak kullanmayacaksanız güç kablosunu elektrikten çekiniz. Cihazı fişten çekerken
güç düğmesini kapatınız. Kabloyu sertçe çekmeyiniz.

• Bu ürünün etrafında hava alabileceği yeterli alanın olmasını sağlamak için cihazı kanepenin, yatağın veya halının
üzerine koymayınız. Bu ürünü bir duvara ya da kitaplık rafına yerleştirip kurarken, etrafında uygun miktarda boşluk
bırakmanız gerekir: Bizim önerimiz üstten, yanlardan ve arkadan 3 - 5 cm boşluk bırakılmasıdır.

• Yüksek ısı ünitenin anormal şekilde çalışmasına yol açar. Bu ünitenin veya bataryaların doğrudan güneşe maruz
kalmadığından veya herhangi bir ısı kaynağının yakınında olmadığından emin olun.

• ECP 2’yi soğuk bir yerden sıcak bir yere (veya tam tersi) taşıdığınızda buğu oluşabilir. Böyle bir şey olursa 1
veya 2 saat süreyle cihazınızı kapatıp, nemin buharlaşmasını bekleyiniz.

Önemli Güvenlik Talimatları
1) Bu talimatları okuyunuz.
2) Bu talimatları güvenli bir yerde saklayınız.
3) Tüm uyarılara dikkat ediniz.
4) Tüm talimatları izleyiniz.
5) Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayınız.
6) Cihazı sadece kuru bir bezle temizleyiniz.
7) Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları doğrultusunda yapınız.

Üniteyi küçük ve etrafı kapalı bir rafa yerleştirmeyiniz.
8) Üniteyi radyatör, kalorifer peteği, ocak veya ısı üreten diğer aygıtların (ampliler de dahil) yakınına yerleştirmeyiniz.
9) Kutuplanmış ve topraklanmış fişin güvenliğini ihlal etmeyiniz. Kutuplanmış fişlerde biri diğerinden daha geniş
olan iki adet uç bulunur. Topraklı fişlerde ise iki uç ve bir adet topraklama ucu bulunur. Geniş uç veya üçüncü uç
güvenlik amaçlıdır. Eğer cihazla birlikte verilen fiş prizinize girmiyorsa, artık pek kullanılmayan bu prizi
değiştirmesi için bir elektriçiye başvurunuz.
10) Güç kablosunun özellikle de prize takılı haldeyken üzerine basılmamasına, cihazdan çıktığı noktada bir
sıkışma olmamasına dikkat ediniz.
11) Sadece üretici tarafından belirtilmiş olan eklenti/aksesuarları kullanınız.
12) Şimşekli ve gökgürültülü fırtınalar sırasında ya da uzun süreli olarak kullanılmayacak olmanız halinde cihazın kablosunu
prizden çıkartınız.
13) Herhangi bir servis hizmeti almanız gerektiğinde kalifiye servis personeline başvurunuz. Cihazın herhangi
bir şekilde hasar görmesi, örneğin güç kaynağı kablosunun veya fişinin hasarlanması, cihazın üzerine sıvı veya
başka bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi
hallerinde servis hizmeti almaya gerek duyulabilir.
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Uyarı:
Yangın veya elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için bu cihazın yağmura veya neme maruz
kalmadığından emin olunuz. Voltaj değerini kullanmadan önce doğrulayınız. Cihazın muhafazasını
çıkartmayınız. Cihazın içinde kullanıcının bakımını ve müdahalesini gerektiren bir parça
bulunmamaktadır. Bakım ve onarım için kalifiye servis personeline başvurunuz. Cihaza
yetkilendirilmemiş bir personel tarafından müdahale edilmesi halinde garantisi geçerli
sayılmamaktadır. Sadece yetkili Electrocompaniet servisinden hizmet alınız.

Karton kutunun içindekiler
• 1 ad.
• 1 ad.
• 1 ad.
• 1 ad.
• 1 ad.

Electrocompaniet ECP 2 fono katı
AA ana elektrik kablosu
Denetim kartı
Yedek sigorta
Kullanıcı kılavuzu

Kurulum prosedürü
ECP 2 fono katını AA güç prizine bağlamadan önce, arka panelde belirtilmiş olan voltaj değeriyle, cihazı kullanacağınız
ülkedeki voltaj değerinin uyumlu olduğundan emin olunuz.

Hasar oluşumunu engellemek için
Hiçbir koşulda açık konumdayken cihazı elektriğe bağlamayınız veya elektrikten çekmeyiniz. RCA fiş tasarımından
ötürü fiş takılı konumdayken büyük bir geçici akım yaratmaktadır. Cihaz açık konumdayken elektriğe bağlamak veya
elektrikten çekmek fono katına, ampliye/amplilere ve hoparlörlere ciddi hasar verebilir.

Gürültü sorunlarını engellemek için
ECP 2 fono katı kaçak manyetik alanlara karşı çok hassas devreler içermektedir. Ünite televizyon, yüksek gerilim
transformatörü vs. gibi aygıtların yakınına yerleştirilmemelidir. Ayrıca ara bağlantı ve topraklama kablolarının
yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Ara bağlantı ve topraklama kablolarını, ana elektrik kabloları veya hoparlör
kablolarıyla paralel şekilde bağlamayın. Ara bağlantı ve topraklama kablolarını mümkün olabildiğince kısa tutun.

Olası anten sorunlarını engellemek için
Bazı kurulumlarda, sisteminize radyo, VCR veya televizyon bağladığınızda bir uğultu oluşur. Bu sorun anteninizden
gelen doğru akım geriliminden kaynaklanmaktadır. Bu konuda lütfen kablolu yayın operatörünüze başvurunuz.
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Ön panel

1 2
1. Güç düğmesi
2. Güç göstergesi

Arka panel bağlantıları

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6     7 8

Bağlantı İsim Kullanım Amacı Bağlantı tipi/Kablo
1 Topraklama vidası Topraklama teli

2 DIP anahtarı te r t iba t ı - Sağ kanal Fono katının ayarlanması
3 RCA girişi So l /Sağ kanal Pikap bağlantısı RCA / 75-ohm

koaksiyel kablo

4 DIP anahtarı tertibatı - Sol kanal Fono katının ayarlanması
5 XLR dengelenmiş çıkış - Sağ kanal Dengelenmiş Pikap bağlantısı XLR / dengelenmiş

ses kablosu
cable6 RCA çıkış hattı Sol/Sağ kanal Dengelenmemiş Pikap

bağlantısı
RCA / 75-ohm
koaksiyel kablo

7 XLR dengelenmiş çıkış - Sol kanal Dengelenmiş Pikap bağlantısı XLR / dengelenmiş
ses kablosu

8 AA güç kablosu soketi Giriş gücü Temin edilen güç kablosu
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ECP 2 fono katını sisteminize bağlamak için

Lütfen bu sayfayı dikkatle okuyunuz ve referans olarak 5’inci sayfaya başvurunuz.

Tek uçlu RCA giriş ve Topraklama Vidası
RCA girişi fono iğnesini, pikap kolu kablosu ve sabit veya takıp çıkartılabilir RCA ara bağlantıları vasıtasıyla
ECP 2 fono katınıza bağlar. Bu amaç için kullanacağınız ara bağlantı kablolarının kaliteli ve korumalı olmasına
dikkat ediniz.

Ek olarak, pikapların çoğunda ayrı bir topraklama teli bulunur. Bu tel, pikap şasisinin yer düzlemini, pikap
kolunu ve fono iğnesini fono katının toprak düzlemine (GND) bağlar. Topraklama telini (eğer varsa) fono katıyla
bağlayın ama (nadiren de olsa) bazı durumlarda topraklama teliyle daha az gürültü (uğultu) yaşayabileceğinizi
unutmayın.

Tek uçlu RCA çıkış
RCA çıkışı ECP 2 fono katınızı düzeyi cihazlarınız, pre-ampli ve entegre amplinizle bağlar. En iyi sonucu alabilmeniz
için kaliteli bir ara bağlantı kablosu kullanınız. Eğer hat düzeyi cihazlarınız, pre-ampli veya entegre amplinizin bir XLR
giriş seçeneği bulunuyorsa, daha iyi bir ses kalitesi elde edebilmek için bunun yerine seçmeli XLR çıkışı kullanın. ECP
2’nin sabit (yüksek) bir çıkışı bulunmaktadır, bu yüzden onu güç amplisine doğrudan BAĞLAMAYINIZ. Bu güç
amplinizde ve hoparlörlerinizde hasara neden olabilir.

Dengelenmiş XLR çıkış
XLR çıkışı ECP 2 fono katınızı hat düzeyi cihazlarınız, pre-ampli veya entegre amplinizle bağlar. En iyi sonucu
elde edebilmeniz için kaliteli bir ara bağlantı kablosu kullanınız.
Dengelenmiş çıkış sadece bu seçeneğin bulunduğu hat katlarıyla, pre-amplilerle ve entegre amplilerle
kullanılabilir.  GND on pin 1, + on pin 2 and – on pin’li bir ara bağlantı kablosu kullanınız.
Hat düzey cihazlarınız, pre-ampli ve amplinizin bir XLR giriş opsiyonu yoksa bunun yerine RCA
çıkışını kullanınız.
ECP2’nin sabit bir (yüksek) çıkışı bulunmaktadır bu yüzden onu doğrudan bir güç amplisine
bağlamayınız. Bu güç amplinize ve hoparlörlerinize zarar verebilir.

Sisteminizi nasıl çalıştıracaksınız
Sisteminizi daima şu şekilde çalıştırmalısınız: Önce sinyal kaynakları (CD çalarlar, tuner DAC’ler,
fono katları,i vs.). Sonra hat düzey cihazlar / pre-ampli / entegre ampli. Son olarak potansiyel güç
ampli(leri).

Sisteminizi kapatırken
Çalıştırırken izlediğiniz sırayı tersine takip ediniz. Potansiyel güç ampli(lerini) kapatarak işe başlayın, sonra hat
düzeyi cihazılarınızı / pre-ampli / entegre amplinizi kapatın ve son olarak sinyal kaynaklarını kapatın.
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En iyi performans için ECP 2 fono katının ayarlanması

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ECP 2 günümüzde mevcut olan fono iğnelerinin çoğunluğuyla uyumlu şekilde çalışacak şekilde üretildi. Yüksek ve alçak çıkışlı Döner
Bobin (MC), Devingen Mıknatıs (MM), Moving Micro Cross (MMC) ve Moving Iron (MI) iğnelerin hepsi bu üniteyle sorunsuz
çalışacaktır. Tüm iğnelere en ideal çalışma şartlarını sağlamak için ECP 2 fono katının çok sayıda ayar opsiyonu bulunmaktadır. Tüm
ayarlar arka panelde yer alan DIPswitch dizilimi üzerinde yapılabilir.

DIPswitch diziliminin çalıştırılması
DIPswitch ufak bir mekanik anahtardır. Bir dizilim içinde genellikle diğer DIPswitch’ler ile birlikte yer alır. ECP 2’nin
üzerinde her bir kanal için bir tane olmak üzere 12 anahtarlı iki dizilim yer almaktadır. Anahtar aşağı doğru olduğunda
AÇIK, yukarı doğru olduğunda KAPALI konumdadır. DIPswitch’leri parmaklarınızı kullanarak çalıştırmanız pek de
kolay değildir, bu yüzden bunun için bir tür kalem kullanmanız gerekir. Aslında bu amaca yönelik özel aletler de
bulunmaktadır ama bir kurşun kalem veya tükenmez kalem de aynı işi görecektir.

Başlamadan önce ufak bir tüyo
Tüm değişken ayarlar fono katının arka panelindeki DIPswitch diziliminde yer aldığından, ilk “tonlama” sırasında ECP
2’yi bu anahtarlara kolayca ulaşabileceğiniz şekilde yerleştirmeniz pratiklik sağlayacaktır. Eğer fono katı bir rafa
yerleştirilecekse, cihazın arkasını size dönük şekilde yerleştirin.  DIP switch’leri çalıştırırken sesin sonuna kadar kapalı
olduğundan emin olun ya da hat düzeyi cihazlarınız / pre-ampli ve amplilinizin üzerindeki girişi değiştirin. Ayarlardan
ve pikap sisteminizin ses kalitesinden memnun olduğunuzda fono katını ters çevirebilirsiniz. Şimdi keyfi zamanı!
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Kazanç ayarları - DIPswitches 10 - 11 -12
Farklı fono iğnelerinin çıkışları çok fazla değişkenlik gösterebilir. 0,05 mV kadar düşük bir çıkışa sahip
olabilecek döner bobinli iğneler olduğu gibi, 10,00 mV’a ulaşabilen yüksek çıkışlı devingen mıknatıslı iğneler de
olabilir. ECP 2 bu iki aşırı uçla da, arada kalan her şeyle de uyum sağlayabilir. Düşük çıkışlı iğneler için
yapmanız gereken sadece amplinizin volümünü açmak olacaktır. İhtiyacınız olan güçlendirme katsayısını
(oranını) bulabilmeniz için 1,0 V RCA’yı (2,0 V XLR) (en modern hat düzeyi kaynak cihazlara uyum sağlaması
için) iğnenizin çıkışına bölün. Bu işlemin sonucuna en yakın kazanç ayarını hedefleyin (bunun üstünde kalabilir
[eğer hat düzeyi katınız voltajı idare edebiliyorsa] ya da altında kalabilir).

Örnek : Eğer  iğnen iz in  ç ık ı ş ı  2 ,2 mV ise –
İhtiyacınız olan; 1,0 V / 2,2 mV = 454 x güç lend irme .
944x/59,5 dB kazanca kadar  ç ık ın , y a  d a
372x/51,4 dB. kazanca kadar inin. O zaman fono katı
sinyali şu şekilde güçlendirecektir:
2,2 mV x 944x = 2,08 V (RCA) veya
2,2 mV x 372x = 0,81 V (RCA).

ECP 2 fono katının kazancı, ünitenizin arkasında GAIN diye belirtilmiş olan üç adet DIPswitch’in ( 10 – 11 – 12
numaralar) ayarlanmasıyla sağlanır. Bu üç anahtarla çok çeşitli kazanç ayarları yapabilirsiniz. (XLR çıkış için – 6 dB
kazanç ekleyin).

Gain Amplification DIPswitch 10 DIPswitch 11 DIPswitch 12
dB factor (ratio) ( +20 dB) ( -10 dB) ( -5 dB)

71,4 3.715 x X - -
66,4 2.089 x X - X

61,4 1.175 x X X -
59,5 944 x X X X
51,4 372 x - - -
46,4 209 x - - X
41,4 120 x - X -
39,8 98 x - X X

X = ON (Down) - = OFF (Up)

Yük direnci (RL) - DIPswitch 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Tıpkı çıkış gibi iğnelerin iç dirençleri de çok fazla çeşitlilik gösterebilir. İğnelerin Ohm cinsinden iç
direncini/bobin direncini öğrenmek için teknik özelliklerini okuyun ve üreticinin Ohm cinsinden ne kadarlık yük
önerdiğine bakın.

Teorik olarak bir iğneye kendi iç direncinden / bobin direncinden 10 – 20 kat daha büyük bir giriş direnci
yüklenebilmelidir. Kaynağın çıkış rezistansını giriş direncine böldüğünüzde çıkan sonuca sönümleme
katsayısı denir. Teorik olan her şey gibi bu ayar da size en iyi ses kalitesini ya da sizin aradığınız ses
kalitesini sağlamayabilir. Bazı iğneler sönümleme katsayısı 20’den daha büyük olduğunda daha iyi ses
verirler. Neyse ki iğnenize ya da fono katınıza zarar vermeden direnç ayarlarıyla oynamanız mümkündür.
Size en uygun ayarı bulabilirsiniz.

ECP 2 fono katının yük direnci (RL), ünitenizin arkasında yer alan, RL olarak belirtilmiş altı adet DIPswitch ( 4 –
5 – 6 - 7 – 8) ile ayarlanmaktadır. Bu altı adet DIPswitch (ve altı adet sabit değer ayarlı dirençle) birçok farklı ayar
yapabilirsiniz:
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Resistance DIPswitch 4 DIPswitch 5 DIPswitch 6 DIPswitch 7 DIPswitch 8 DIPswitch 9
Ω (Ohm) (2k7 Ω) (H/L) (47 Ω) (100 Ω) (220 Ω) (470 Ω)

47.000 - -

2.553 X -

832 - X - - - -
786 - X X - - -
636 X X - - - -
618 - X - X - -
609 X X X - - -
573 - X X - X -
521 - X - X X -
503 X X - X - -
475 - X X X X -
473 X X X - X -
437 X X - X X -
404 X X X X X -
384 - X - - - X
336 X X - - - X
328 - X X - - X
292 X X X - - X
275 - X - X - X
250 X X - X - X
211 X X X X - X
229 - X X X - X
156 - X - - X X
147 X X - - X X
110 - X X - X X
106 X X X - X X
56 - X - X X X
55 X X - X X X
10 - X X X X X
10 X X X X X X

X = ON (Down) - = OFF (Up)

Yüksek çıkışlı iğneler için “Recording Industry Association of America (RIAA) tarafından belirlenmiş olan standart
giriş direnci (RL) 47 Ohm’dur. Bu değer, mevcut bulunan iğne çeşitleriyle gayet uyumlu çalışır. Ancak bazı iğneler,
özellikle de yüksek çıkışlı MC’ler ve bazı MM’ler daha zor/sert (düşük) yük dirençleriyle daha iyi ses vermektedir. Bu
sebeple ECP 2’ye MM girişi üzerinde opsiyonel bir 2,5k Ohm’luk yük eklenmiştir. Yüksek çıkışlı iğneler için giriş
direnci MM RL 4 olarak belirtilmiş DIPswitch’le ayarlanır. DIP 5, düşük değerli direnç dizilimini etkisiz kılması için
OFF konumuna ayarlanmıştır, böylece DIP 6 – 7 – 8 – 9’un ayarı önemsiz hale gelir. Yukarıdaki şemanın üstten ilk iki
satırına bakınız.
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Yük sığası/Yük Kapasitansı (CL) - DIPswitch 1 - 2 - 3
MM, MI ve MMC iğnelerinde, kol kablolarınında ve ara bağlantı kablolarındaki yüksek
indüktansın telafisi için (ki bu yüksek frekans aralığında tizleşmelere sebep olur), ECP 2’nin girişi
üzerine yük sığası eklenmiştir. İğneniz için önerilen ayarı öğrenmek için kullanma kılavuzuna
başvurunuz. Yükarıda yer alan yük direnci gibi yük sığası da öznel bir ayar gerektirir. İğnenize ya
da fono katınıza zarar vermeden yük sığasıyla oynayabilirsiniz. Size en iyi gelen ayarı kendiniz
bulabilirsiniz.

Capacitance DIPswitch 1 DIPswitch 2 DIPswitch 3
pF (50 pF) (100 pF) (200  pF)

0 - - -

50 X - -

100 X -
150 X X -
200 - - X
250 X - X
300 - X X
350 X X X

X = ON (Down) - = OFF (Up)

ECP 2 fono katını kullanmak
Cihazınızı açmak için ön panelde yer alan güç düğmesine basınız. Mavi E güç göstergesi yanacaktır. Cihazı
kapatmak için güç düğmesine bir kez daha basın. Fono katı bir süre ısındıktan sonra daha iyi ses verir, bu yüzden
dinlerken cihazınızı kısa aralıklarla kapatıp açmayın. Kullanıcıların bazıları fono katlarını sürekli açık tutuyorlar
ama biz evden çıkarken cihazınızı kapatmanızı öneririz.

İlginize teşekkürler
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Teknik bilgilerECP 2
Aşağıda yer alan teknik veriler rastgele seçilmiş test cihazları üzerinde ölçülmüştür ve tipik veri
niteliğindedir. Tüm ölçümler 120V / 240V // 50Hz / 60Hz’de yapılmıştır.

Kazanç @ 1 kHz RCA:..........................................................................Ayarlanabilir 39,8 – 71,4
dB kazanç @ 1 kHz XLR:....................................................................... Ayarlanabilir 45,8 – 76,4
dB Yük rezistansı (RL):.........................................................................Ayarlanabilir 10 Ω – 47 kΩ
Yük sığası(CL):......................................................................................Ayarlanabilir 0 – 350 pF

Maksimum çıkış düzeyi ............................................17.5 V rms (+ 25 dB V)
Aşırı yük marjı: ...................................................> 31 dB @ 1 kHz
Çıkış empedansı:.................................................100 Ω tek-uçlu, 200 Ω dengelenmiş
Frekans cevabı :................................................20 – 20 kHz +/- 0.2 dB
RIAA Düzeltme Netliği :.......................................+/- 0.1 dB
Sesaltı filtre :........................................................-3dB @ 11 Hz, 24 dB/octave
Kanal ayrımı:....................................................> 85 dB, 20 – 20 kHz
THD + Gürültü:.........................................................< 0.003 % @ 1 kHz
S/N-R:...................................................................96 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 10 dB V output
S/N-R: ..................................................................91 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 5 mV input
S/N-R:...................................................................67.4 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 500 µV input

Boyutlar

Genişlik................................................................................................465 mm / 18.3 inches
Derinlik.................................................................................................371 mm / 14.6 inches
Yükseklik.......................................................................................................78 mm / 3 inches
Ağırlık..............................................................................................................9 kg / 19.8 lbs

*Üretici firma bu teknik özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
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Ürün kaydı

Lütfen cihazınızı Electrocompaniet’e kaydettirmeyi gündeminize alın.
Kayıt yaptırmanız Electrocompaniet ürününüzle ilgili, önemli bilgilerden haberdar olmanızı sağlayacaktır
bu bilgilere sisteminiz için yeni bir aygıt yazılımının çıkmış olması gibi şeyler de dahildir.
Ürününüzü kaydettirmek için lütfen http://members.electrocompaniet.no adresini ziyaret ediniz.

Servis hizmetleri
Cihazınızı aldığınız bayi civarınızdaki servis merkezleriyle ilgili bilgilere sahiptir ve ünitenize en kısa sürede
müdahale edilmesini sağlayacaktır. Genel politikamız ürünün size beş gün içinde geri verilmesi şeklindedir. Bu
ortalama bir süre olup, servis merkezinin yoğunluğuna ve yerel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer
bir sebeple ülkenizde hizmet alabileceğiniz bir servis bulunmuyorsa, cihazınızı aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:

Electrocompaniet as,
Breivikveien 7,
N-4120 Tau,

Norway
Web: www.electrocompaniet.no

Service department: www.electrocompaniet.no/support

Nihai kullanıcı ürünün taşıma masraflarından, sigortalanmasından, yeniden ithal edilmesinden ve gümrük
masraflarından sorumludur. Bir ürünü tamir edilmesi için fabrikaya geri gönderirken lütfen şu belgeleri
de eklemeyi unutmayın:

1. Satış fişi/faturası
2. Malların değerini belirten ve ECP 2’ye tamir amacıyla geri gönderildiğini belirten bir proforma fatura.
3. Cihazdaki sorunların açıklandığı bir mektup.
4. Ürünü daima orijinal kartonuyla birlikte gönderiniz.

Electrocompaniet taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu Güncellemeleri

Kullanıcı Kılavuzunun güncellenmiş versiyonu çevrimiçi olarak Electrocompaniet’in web sitesinden bulunabilir.
Kullanıcı Kılavuzunun basımından sonra cihaza eklenen yeni özellikler arada sırada bu şekilde güncelleme
gerektirmektedir. Gelecekteki aygıt güncellemeleriyle yeni özellikler ve işlevler eklenebileceğinden, çevrimiçi
versiyon buna göre güncellenecektir.


