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T Ü M L E Ş İ K  B İ L G İ S A Y A R

Merhaba!
Kişisel kullanımız için bir Aidata bilgisayar seç-
tiğiniz için sizleri kutlar, almış olduğunuz ürünü 
en güzel günlerde kullanmanızı dileriz. 
 
Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak Temel&A-
taş Plaza No:16 Beykoz İstanbul adresindeki 
tesislerimizde üretilen aidata markalı bilgisa-
yarla en güncel, uyumlu ve üstün kaliteli par-
çalar kullanılmakta ve çok aşamalı performans 
testlerinden geçtikten sonra kullanımınıza 
sunulmaktadır. 
 
Bilgisayarınızı kullanırken bu belgede anlatılan 
bilgileri dikkate almanız, bilgisayarınızdan hem 
üst seviye performans almanızı hem de onu 
uzun süre sorunsuz kullanmanız açısından 
önemlidir. 
 
Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyul-
madan ürünün kurulması ve kullanılmasından 
doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 
 
Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret ve Sanayi 
A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin 
özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu 
kılavuzda yer alan bilgiler Aidata Bilişim Ku-
rumsal Ticaret ve Sanayi A.Ş. dışında kesinlikle 
değiştirilemez ve çoğaltılamaz. 
 
Bu belgede yer alan resim ve şekiller kullanım 
esaslarının daha kolay anlaşılması için hazır-
lanmıştır. 

Bu belgeyi saklayınız. 
 

Bilgisayarınızı 
İnceleyelim

Önden ve Arkadan Görünüm

Hoparlör

Kamera

Önemli: Satın almış olduğunuz ürün modeline 
bağlı olarak ürününüzün gerçek görünüm ve 
özellikleri bu kullanım kılavuzundakilerden 
farklılık gösterebilir.



Türkiye’nin ilk bilgisayar markası.

Tümleşik bilgisayarınızı teslim alırken şu 
parçaların eksiksiksiz olduğunu kontrol ediniz: 
Tümleşik bilgisayar, klavye, fare, adaptör, kulla-
nım kılavuzu. 
Kamera: Bilgisayarda görüntülü şekilde sohbet 
etmenizi sağlayan bilgisayar bileşenlerinden 
birisidir. 
 
Güç Düğmesi: Bilgisayarı açıp kapatma işlevini 
sağlar. 
 
Reset Düğmesi: İhtiyaç durumunda bu tuşu 
kullanarak bilgisayarınızı baştan başlatabilirsiniz.

 
HDMI Girişi: HDMI dijital cihazları birbirine 
yüksek bant genişliğinde bağlayabilmek için 
geliştirilen bir standarttır. HDMI bağlantısı ile 
bilgisayarınızı başka bir ekrana, televizyona veya 
başka bir HDMI aygıtına kolaylıkla ve güvenle 
bağlayabilirsiniz. HDMI kablosu ile ses ve görün-
tü aktarımı yapabilirsiniz.

USB 3.0 Portları: USB portlar fareden yazıcıya,-
dijital kameradan depolama cihazları ve daha 
fazla birçok çevresel cihazın bilgisayara hızlı ve 
kolayca bağlanmasını sağlayan girişlerdir. Bil-
gisayarınızın yanındaki USB 3.0 girişleri yüksek 
hızlarda veri transferine imkan sağlamaktadır. 
 

Bu tuşu kullanmak bilgisayarınıza gelen elektriği 
keser ve yeniden başlatır. Ancak çalışmakta 
olduğunuz tüm kaydedilmemiş verilerinizi 
kaybedersiniz. Kullanım konusunda çok dikkatli 
olmanızı öneririz.

Uyarı: Bilgisayarınızı bağlayacağınız elektrik 
hattında gerçek topraklama olduğundan emin 
olunuz. Toprak hattı olmayan elektrik bağlantı-
ları bilgisayarnızın güç ünitesine ve/veya diğer 
donanım bileşenlerine kalıcı hasar verebileceği 
gibi, bilgisayarı kullanırken kapanma, kendi ken-
dine kapanıp açılma, sistem hataları gibi bir çok 
problemlerin oluşmasına neden olabilir. Ayrıca 
size ve çevrenize de zarar verebilir. Toprak hattı 
olmamasından kaynaklanan arızların garanti dışı 
olacağını unutmayınız.

 
Mikrofon ve Kulaklık Girişleri: Bu girişleri kullana-
rak harici bir mikrofon ve/veya kulaklık/hoparlör 
bağlayabilir, sesli görüşme yapabilir ve müzik 
dinleyebilirsiniz. 
 
Ethernet (LAN RJ45) Girişi: Bilgisayarların birbiri-
ne modem, switch ve diğer network cihazlarına ve 
internete bağlanabileceği giriştir. 
 
Güç Girişi: Bilgisayarınız ile birlikte gelen ve bilgi-
sayarınızın güç adaptörünün takılacağı giriştir. 

Kurulum

Bilgisayarınızı kurmadan önce dikkat edilmesi 
gereken konular: 
 
Sistemin Kurulacağı Yer 
Sisteminizin eksik veya hasarlı bir parçası olmadı-
ğından emin iseniz sisteminizi kuracağınız uygun 
bir yer ayarlamalısınız. Bilgisayarınızın bağlantıları 
altta olduğu için bilgisayarınızın altına rahat ulaşı-
labilecek bir yer seçiniz. 
 
Bilgisayarınız ve çevre birimleri için aşağıdaki 
uyarıları dikkate alınız: 
 
- Doğru topraklanmış ve sigortalanmış, radyo ve 
TV alıcılarının kullanılmadığı bir hatta bağlı olan 
yeterli sayıda topraklı prize yakın 
- Tozsuz ve titreşimsiz/sabit 
- Aşırı sıcak ve nemden uzak 
- Sistemi soğutmaya yetecek kadar hava sirkülas-
yonu olan 
- Aydınlatma sisteminden yansıma yapmayacak 
- Kabloların ezilmeyecek veya hasar görmeyeceği 

bir yer seçilmesine dikkat ediniz. 
 
Fiş ve kabloları kesinlikle bükmeyin ve üzerine 
ağır bir şey koymayın. Bu durumda kablolara zarar 
verebilirsiniz. 

Bilgisayarınızı kutusundan çıkardıktan sonra 
güvenli bir şekilde durabileceği bir masa üzerine 
yerleştiriniz. Kutu içerisindekileri çıkarın. Kutudan 
çıkan güç adaptörünün ucunu bilgisayarınızın 
altındaki güç girişine takınız. 
 
Eğer kablolu klavye ve fare kullanıyorsanız, klavye 
ve farenizin ucunu USB girişlerine takınız. Klavye 
ve fareniz kablosuzsa alıcını USB girişlerine 
takınız. 
 
Kulaklık ve mikrofon kullanıyorsanız uygun kırmızı 
yuvaya mikrofon, yeşil yuvaya kulaklığınızı takın. 
 
Kablolu ağ kullanıyorsanız ethernet kablonuzu 

Reset
düğmesi

USB 
Portları

Güç 
Düğmesi

Alttan Görünüm

Sağdan görünüm

Soldan görünüm

takın. 
 
Harici bir HDMI aygıtına bağlanmak için HDMI 
portunu kullanın. 

HDMI
USB 3.0

Ethernet
Kulaklık ve 
mikrofon

Güç
girişi

VGA

 

Çalıştırma
Bilgisayarınızı açmak için klavye ve fare gibi sis-
tem bileşenlerini ve güç adaptörünü bağladıktan 
sonra açma/kapama düğmesine basınız. 
 
Bilgisayarınız otomatik olarak çalışmaya başlaya-
cak ve kısa süre içerisinde yüklü işletim sistemini 
açacaktır. 
 
Bilgisayarınızı kapatırken ise her işletim siste-
mindeki “bilgisayarı kapat” seçeneğini kullanarak 
kapatmaya özen gösteriniz. 
 
Bilgisayarınızın bu seçenekten değil de düğme-
den kapatılması hem kaydetmediğiniz verileri 
kaybetmenize sebep olur hem de işletim sistemi 
ve sistemdeki diğer aygıtlara zarar verebilir. 
 
Pop-Up Kamera

Kamera üzerine hafifçe bastırıldığında dışarı 
çıkarak kullanıma hazır hale gelir.

Aynı şekilde üzerine hafifçe bastırarak kamerayı 
yuvasına döndürebilirsiniz.

SD Kart 
Girişi

DVD-R
Sürücüsü

Kamera

Kulaklık/Mikrofon 
Girişi

Hareketli ayağın kurulumu için lütfen stand kuru-
lum belgesindeki yönergeleri takip edin.

Ürünlerinizi teslim alırken hasarlı olup olmadığını 
ve ürününüzle birlikte gelmesi gereken aksesuar-
ların tam olup olmadığını kontrol edin. 
 
Ürünlerinizi güç kaynağına bağlamadan önce, 
kurulum talimatlarını okuyun. 

Kameranın açılışı

Üzerine hafifçe 
basıldığında 
kamera yuvasından 
dışarı çıkar.
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Ürünleriniz için kullanacağınız elektrik hattının 
topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanma-
sı olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürünleri-
niz garanti kapsamı dışında işlem görecektir. 
 
Ürünlerimiz şehir şebeke geriliminde çalışır. 
 
Ürünlerinizin bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili 
bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımını 
kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal 
etmiş olursunuz.Tüm tamir ve yükseltme işlerini 
yetkili servis elemanlarına bırakın. 
 
Herhangi bir arıza veya acil durumda ürünlerini 
kapatıp fişini çekin. Yetkili servisimize müracaat 
edin. 
 
Ürünlere herhangi bir sorun esnasında uzman 
personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sıra-
sında elektrik bağlantıları sökülmelidir. 
 
Ürünlerin garantisi performans veya uygulama 
garantisini içermez.

Hareketli Ayağın Kullanılması

Eğer hareketli (asansörlü) ayak aksamlı bir bilgi-
sayar satın aldıysanız, kurulumunu ekte sunulan 
stand kurulum belgesine göre tamamlayınız.

Hareketli ayak ile ekranınızı 90 dereceye kadar 
dikey olarak çevirerek kullanabilirsiniz. Aynı za-
manda monitörünüzün yüksekliğini de ayarlaya-
bilirsiniz.

Dikkat Edilmesi 
Gereken 
Konular
 

Yangın, deprem, sel, savaş hali gibi her türlü doğal 
afet durumlarında ürünler garanti kapsamı dışında 
işlem görecektir. 
 
Ürünlerinizde ve ekipmanlarında herhangi bir 
mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmanız, 
ürünlerinizin garanti kapsamı dışında kalmasına 
sebep olacaktır. 
 
Ürünlerinizin plastik aksamda terleme gibi neden-
lerle oluşacak asit korozyonları garanti kapsamına 
girmez. 
 
Kendi başınıza onarım yapıyorsanız: 
 
Ürünü temizlemeden önce fişini prizden çekin. 
 
Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın. Sıvı veya 
diğer kimyasal temizleyiciler kullanmayın. 
 
Bilgisayarın herhangi bir parçası için uçucu (petrol 
türevleri) ve çizici temizleyiciler kullanmayın. Ürün 
için özel temizlik maddesi kullanıyorsanız doğru-
dan ürüne püskürtmek yerine beze uygulayın. 
 
Bilgisayarınızın orjinal kutusunu ve kutu içindeki 
köpük, aksesuar gibi malzemeleri garanti süresin-
ce mutlaka saklayın. 
 
Ürünler düz ortamlara konulmalı, konulduğu yer 
ürünü taşıyacak sağlamlıkta olmalıdır. 
 
Ürünler taşınırken mutlaka kutusunda ve pa-
ketleme malzemeleri ile taşınmalıdır. Kutuların 
üzerindeki taşıma ikazlarına dikkat edilmelidir. 
 
Kutuya konulmadan önce ürünlerin kapalı oldu-
ğundan emin olun. 
 
Taşıma ve nakliye sırasında ürünler üzerinde olu-
şabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur. 
 
Taşıma esnasında ürünler nemli ya da ıslak zemin-
lerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. 
 
Ürünler yere sert bir şekilde bırakılmamalıdır. 
 
Ürünlerinizi taşımadan önce güç düğmesinden 
kapatın, elektrik kablosunu prizden çekin ve diğer 
cihazlarla olan  bağlantılarını sökün. 
 
Ürünlerimiz belirtilen elektrik değerlerine ve ürün 
kullanım yönergelerine göre kullanıldığında gü-
venli bir şekilde çalışır. Bu ürünler daima bilgisayar 
teknolojisi aygıtlarının güvenli kullanımı için tasar-
lanan yerel ve bölgesel yapı ve elektrik donanım 
yönetmeliklerine göre kullanılmalıdır. 
 
Voltaj eşitsizliği, ürünlerin zarar görmesine ve yan-
gın tehlikesine neden olabilir. Etikette belirtilen 
voltaj, priz voltajından farklıysa ürünlerinizi o prize 
bağlamayın. Aksi takdirde ürünleriniz garanti dışı 
işlem görecektir. 
 
Ürünlerinizi uzun süre kullanmayacaksanız ve/
veya fırtınalı havalarda, şimşek çaktığında ürünle-
rinizin fişlerini prizden çekin. Bu, bilgisayarınızı ani 

voltaj değişimlerine karşı koruyacaktır. 
 
Ürünün aşırı ısınmasını engellemek için, önerilen 
en yüksek ortam sıcaklığı olan 40 dereceyi aşan 
ortamlarda çalıştırmayın. Hava akımını sağlamak 
için havalandırma açıklıklarının çevresinde en az 
10 cm boşluk bırakın. 
 
Havalandırma sisteminiz için çok önemlidir. 
 
Ürünlerdeki yuvalar ve delikler havalandırma 
amacıyla konulmuştur, ürünlerin emniyetlli çalış-
masını ve fazla ısınmamasını sağladığından hiçbir 
zaman üstleri örtülmemeli ve kapatılmamalıdır. 
 
Ürünlerinizi hava sirkülasyonu için açık  bölme-
lerde kullanmaya özen gösterin, kendisi için 
tasarlanmamış, gerekli havalandırma koşulları 
sağlanmamış ve ürün yönergelerine uygun olma-
yan kitaplık veya raf gibi yerlere yerleştirmeyin. 
 
Bilgisayarınızda kullanılan ana kart bataryasını 
değiştirirken üretici firma bilgilerine göre doğru 
batarya seçmeye dikkat edin. Doğru değerlerde 
olmayan  yanlış batarya takıldığı takdirde patla-
ma riski bulunmaktadır. 
 
Ürünlerinizin fişlerini kablosundan tutarak çek-
meyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın. 
 
Ürünlerinizin güç bağlantılarını zarar görmüş 
veya gevşek prizlere yapmayın. 
 
Ürünlerinizi yerleştirirken, ürün tabanının yer-
leştirdiğiniz bölgeden dışarı taşmamasına dikkat 
edin. Ürünlerinizi dengesiz ya da yüzey alanı 
küçük bir yere yerleştirmeyin. 
 
Ürünlerinizi yanıcı maddelerden uzak tutun. 
 
Ürünü yüz üstü koymayın. 
 
Ürünlerinizi kar ve yağmurla karşıkarşıya kala-
bileceği açık havada veya su yakınında çalıştır-
mayın. Ürünlerinizin ve çevre birimlerin üzerine 
su ya da başka bir sıvı dökülmesini veya bunlarla 
temas etmesini engelleyin. 
 
Ürünlerinizi kablolarından çekerek hareket et-
tirmeye ya da taşımaya çalışmayın. Ürünlerinizin 
üzerine ağır nesneler koymayın. 
 
Ürünlerinizin havalandırma deliklerinden, 
bağlantı noktalarından bıçak,tel, iğne gibi metal 
nesneler ya da kağıt, kibrit gibi yanıcı nesneler 
sokmayın. 
 
Likit Kristal Ekranda (LCD) sızıntı oluşur veya 
ekran kırılırsa, dokunmayın. 
 
Bilgisayarı tam olarak önünüze yerleştirin. 
 
Boyun, omuz, sırt ağrılarını engellemek için sır-
tınızı destekleyecek biçimde dik vya hafif arkaya 
yaslanarak oturun. 
 
Sürekli aynı pozisyonda oturmak da sizi yoracak-
tır. Kendinize uygun en rahat pozisyonu bulun. 
Sık sık masanızdan kalkıp kısa yürüyüşler yapın. 
 
Ayaklarınız yere tam olarak basacak şekilde 
sandalyenin yüksekliğini ayarlayın. 
 
Ağırlığınızı eşit olarak dağıtın ve sandalyenin 
oturma yerini ve arkalığını vücudunuza destek 
olacak şekilde kullanın. Kambur oturmayın. 
Belinizin doğru desteklendiğinden her zaman 
emin olun. Çalıştığınız pozisyonda belinizin rahat 
olmasına dikkat edin. Bileklerinizi rahat ve doğal 



Türkiye’nin ilk bilgisayar markası.

Garanti Belgesi

Garanti Şartları 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti  
kapsamındadır. 
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan; Sözleşmeden dönme / Satış bedelinden indirim isteme 
/ Ücretsiz onarılmasını isteme / Satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. 
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi 
durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da 
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütesel-
silen sorumludur. 
5) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılma-
sından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
6) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 5veya 
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya 
Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
7) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması / Tamiri için gereken 
azami sürenin aşılması / Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili 
servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp 
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
8) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti 
süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna 
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın 
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya 
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sa-
hip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde 
geçen süre garanti süresine eklenir. 
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, 
tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 

Üretici / İthalatçı
Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi,
Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak No 16
Temel Ataş Plaza Beykoz İstanbul

aidata.com.tr
216-465 7070
216-465 7272 (Faks)
bilgi@aidata.com.tr

Yetkili servislerimiz 
için lütfen aşağıdaki 
web adresimizden veya 
telefon numaralarından 
bilgi alınız

www.aidata.com.tr

216-465 7070

Malın
Cinsi
Markası
Modeli
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Bandrol
Seri No

Tümleşik Bilgisayar
Aidata
Elevate Look
2 yıl
20 gün

Satıcı

Yetkili Servis 
Destek 
Bilgileri

pozisyonlarında tutun. Yazarken avuçlarınızı 
masaya dayamayın ve bileklerinizi bükmeyin. El-
lerinizi ve bileklerinizi belli aralıklarla dinlendirin. 
 
Monitörünüzü tam karşınıza yerleştirin ve ekranın 
göz hizasında veya biraz daha alçakta oldu-
ğundan emin olun. Görüş alanınızda parlak ışık 
kaynakları bulundurmamaya çalışın. Monitörünüz 
için en iyi konumu bulmak için ekranının eğilme 
özelliğini kullanın. Ekran eğimini uygun konuma 
getirmek için ekranı ayarlayarak göz ve kas 
yorgunluğunu azaltabilirsiniz. Ekranın parlaklık 
düzeyini de ayarlayın. 
 
Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, 
gözlerde bozulmaya neden olabilir. Göz yorgun-
luğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte 
bir en az beş dakika ara verin. Baş ve gövdenizi 
çevirmekten kaçınmak için klavyeyi tam önünüze 
koyun. 
 
Ürünlerinizin bağlantılarını kullanım kılavuzunda 
belirtilen şekilde yapın. Aksi takdirde ürününüz 
garanti kapsamı dışında kalabilir. Ürünler üze-
rinde kullanacağınız USB bağlantılı tak ve kullan 
aygıtlarının montajını yaparken zorlama yapma-
yın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun. 
Aygıtlar takılı durumdayken oynatmamaya özen 
gösterin. Ürünlerinizin ve varsa çevre birimlerinin 
seri numarasının ve garanti etiketlerinin zarar 
görmemesine dikkat edin. 
 
İşlevinden emin olmadığınız programları, kayna-
ğından ve sağlam olduğundan emin olmadığınız 
depolama aygıtlarını bilgisayarınızda kullanma-
yın. Ürününüze virüs bulaştırabilir veya işletim 
sistemine zarar verebilirsiniz. Bu gibi durumlar 
garanti kapsamı dışında işlem görecektir. 
Ürünlerinizi doğrudan güneş ışığı altına veya 
ısıya maruz bırakmayın. Asla radyatör veya bir ısı 
kaynağının yakınına veya üzerine koymayın. 
 
Ürünleriniz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği 
sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak 
üzere tasarlanmıştır. 
 
Yangına veya elektrik şokuna yol açabileceğin-
den ötürü priz ve uzatma kablosuna aşırı yüklen-
meyin. (Elektrikli soba, buzdolabı, vantilatör gibi 
fazla akım çekebilecek ürünleri aynı priz ya da 
kablo üzerinde kullanmayın). 
 
Ürünlerinizi temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi 
yanıcı maddelere maruz bırakmayın. Ürününüz 
tozlanmaya karşı periyodik bakım gerektirebilir. 
Periyodik bakımın zaman aralığı ürünün çalıştığı 
ortam ve koşullar göz önünde bulundurularak 
belirlenir. Periyodik bakım, tarafımızca yetkili 
kılınan firma veya personellerce yapılmalıdır. 
 
Almış olduğunuz ürünün Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 5, 
garanti süresi ise 2 yıldır. 
 
-Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı 
dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar 

-Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, 
boşaltma ve taşıma sırasında veya düşme, çarp-
ma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar 

-Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik 
tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farlı 
voltajda kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, 
ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklama ted-
birlerinin alınmaması gibi nedenlerden meydana 
gelecek hasar ve arızalar 

-Yangın, yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal 
afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar, 

ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, 
cihazın dış yüzeylerinin bozulması, dışında ilave 
edilen parçalar ve/veya aksesuarlar ile bunlardan 
doğabilecek arıza ve hasarlar 

-Yazılım ve/veya yanlış kullanımdan kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışında işlem görecektir. 


