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Türkiye’nin ilk bilgisayar markası.

Merhaba
Kişisel kullanımınız için bir Aidata bilgisayar seçtiğiniz 
için sizleri kutlar, almış olduğunuz ürünü en güzel 
günlerde kullanmanızı dileriz.

Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak, Temel&Ataş 
Plaza no:16 Beykoz İstanbul adresindeki tesislerimiz-
de üretilen aidata markalı bilgisayarlarda en güncel, 
uyumlu ve üstün kaliteli parçalar kullanılmakta ve çok 
aşamalı performans testlerinden geçtikten sonra 
kullanımınıza sunulmaktadır. 

Bilgisayarınızı kullanırken bu kitapta anlatılan bilgileri 
dikkate almanız, bilgisayarınızdan hem üst seviye 
performans almanız hem de onu uzun süre sorunsuz 
kullanmanız açısından önemlidir.

Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, 
ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek 
zararlardan sorumlu tutulamaz.

Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini 
değiştirme hakkını saklı tutar. 

Bu kılavuzda yer alan bilgiler; Aidata Bilişim Kurumsal 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. dışında kesinlikle değiştirile-
mez ve çoğaltılamaz.

Bu dökümanda kullanılan resimler ve şekiller, 
kullanım esaslarının daha kolay anlaşılması için 
hazırlanmıştır. 

Bu dökümanı saklayınız!

Masaüstü bilgisayarınızı teslim alırken aşağıdaki 
parçaların eksiksiz olduğunu kontrol ediniz:
Masaüstü bilgisayar, klavye, fare, kullanım kılavuzu.

Bilgisayarınızı
İnceleyelim

Güç Düğmesi : Bu tuşu kullanarak bilgisayarınızı 
açabilirsiniz.

Uyarı: Bilgisayarınızı bağlayacağınız elektrik 
hattında gerçek topraklama olduğundan emin 
olunuz. Toprak hattı olmayan elektrik bağlantı-
ları bilgisayarınızın 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 arızaların garanti dışı 
olacağını unutmayınız.

HDD Göstergesi: Sabit diskinizin aktif olduğunu 
gösterir.

Mikrofon girişi ve kulaklık çıkışı: Bu girişleri kullanarak 
harici bir mikrofon ve/veya kulaklık/hoparlör bağlayabi-
lir, sesli görüşme yapabilir ve müzik vs dinleyebilirsiniz. 

Kart okuyucu: Bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf 
makineleri ve birçok multimedia cihazda kullanılan 
taşınabilir belleklerin çalışmasına olanak verir.

Bilgisayarınızın yan görünümü bu şekildedir.

Açılabilir yan kapak: Bu kapak gerektiğinde açılabilir ve 
bilgisayarınızın içindeki parçalara müdahale edilebilir. 
Ancak bu müdahalenin sadece yetkili servislerce yapı-
labileceğini ve yetkisiz müdahalelerin garantiyi geçersiz 
kılacağını unutmayın.

Hava Kanalları: Kasa üzerinde bilgisayarınızın içindeki 
havanın rahatça dolaşabileceği ve yeterli soğutmanın 
sağlanabilmesi amacı ile hava kanalları bulunmaktadır. 
İşlemci ve anakart üzerindeki hava kanalları bilgisa-
yarınız için hayatî önem taşıyan parçalarınızın yeterli 
soğutulması amacı ile açılmıştır. Bu kanalların kapatıl-
mamasına özen gösteriniz.  

oyun gibi yazılımlar yüksek hızda işlemciye ve yüksek 
kapasitede belleğe sahip ekran kartlarına ihtiyaç 
duyarlar.

USB portlar: USB konnektörler fareden yazıcıya birçok 
çevresel cihazın bilgisayara hızlı ve kolayca bağlanma-
sını sağlar

Ethernet Kartı: Bilgisayar ağlarında bilgisayarla ağ 
arasında iletişim kurmasını sağlayan bir iç donanım 
birimidir.

Ses Giriş ve Çıkışları: Bilgisayarınıza kulaklık, mikrofon 
hoparlör gibi dış aygıtları bağlayabileceğiniz çıkışlardır. 

Diğer Kartlar: Ekran kartı, TV kartı gibi harici kartları bu 
portlar aracılığı ile bilgisayarınıza takabilir ve kullanabi-
lirsiniz.

Güç Kaynağı: Bilgisayar güç kaynağı, bilgisayarın 
çalışması için ihtiyaç duyulan enerjiyi farklı gerilim 
değerlerinde doğru akım ile sağlayan donanımdır.

Kurulum
Bilgisayarınızı kurmadan önce dikkat edilmesi gereken 
konular:

Sistemin Kurulacağı Yer

Sisteminizin eksik veya hasarlı bir parçası olmadığından 
emin iseniz sisteminizi kuracağınız uygun bir yer ayar-
lamalısınız. Bilgisayarınızın bağlantıları altta olduğu için 
bilgisayarınızın altına rahat ulaşabilecek bir yer seçiniz. 

Bilgisayarınız ve çevre birimleri için aşağıdaki uyarıları 
dikkate alınız.

Doğru topraklanmış ve sigortalanmış, radyo ve TV alı-
cılarının kullanılmadığı bir hatta bağlı olan yeterli sayıda 
topraklı prize yakın

Tozsuz ve titreşimsiz / sabit 

Aşırı sıcak ve nemden uzak 

Doğrudan güneş ışığı ve ısıtma almayan

Monitör ve sistem ünitesini soğutmaya yetecek kadar 
hava sirkülâsyonu olan 

Aydınlatma sisteminden yansıma yapmayacak

Kabloların ezilmeyecek veya hasar görmeyeceği 

bir yer seçilmesine dikkat ediniz.

Önden görünüm

Güç 
Düğmesi

USB 
Girişleri

Kart
Girişi

Kulaklık 
Mikrofon 

Girişleri

HDD 
Göstergesi

Arkadan görünüm

PS2 Portları

USB Portları

Ses giriş ve çıkışları

Diğer kartlar

Ethernet

DVI Çıkışı

VGA Çıkışı

Güç 
Kaynağı

Havalandırma 
Kanalları

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

Yandan görünüm

Açılabilir 
Yan Kapak

Hava 
Kanalları

Yan Kapak 
Açma Yeri

Ps2 Portlar: Genel olarak klavye ve fare bağlantılarında 
kullanılan usb bağlantıya göre düşük veri hızına sahip 
bağlantılardır.

Ekran kartı: Ekran kartı, bilgisayarda işlemci tarafından 
işlenmiş görüntü bilgisinin monitörde görüntülenmesi-
ni sağlayan birimdir. Ekran kartı bilgisayarın hızına etki 
eder. Yüksek kalitede görüntü ve grafik içeren video, 

Fiş ve kabloları kesinlikle bükmeyin ve üzerine ağır bir 
şey koymayın. Bu durumda kablolara zarar verebilir-
siniz. 
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Bilgisayarınızı kutusundan çıkardıktan sonra güvenli bir 
şekilde durabileceği bir masa vb üzerine yerleştiriniz. 

Kutu içerisindekileri çıkartınız. Kutudan çıkan Güç 
kablosunun ucunu bilgisayarınızın arkasındaki güç 
girişine takınız. 

Eğer kablolu klavye ve fare kullanıyorsanız, klâvye ve 
farenizin ucunu USB girişlerine takınız. Eğer kablosuz 
klâvye ve fare kullanıyor iseniz kablosuz klâvye ve 
farenizin alıcısını USB girişlerine takınız. 

Kulaklık ve mikrofon kullanıyorsanız uygun kırmızı 
yuvaya mikrofon, yeşil yuvaya kulaklığınızı takınız.

Kablolu ağ kullanıyor iseniz ethernet kablonuzu takınız. 

Çalıştırma
Bilgisayarınızı açmak için klavye fare vb sistem bile-
şenlerini ve güç adaptörünü bağladıktan sonra açma/
kapama düğmesine basınız. 
Bilgisayarınız otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır 
ve kısa süre içerisinde yüklü işletim sistemini açacaktır. 

Bilgisayarınızı kapatırken ise işletim sistemindeki 
“bilgisayarı kapat”  seçeneğini kullanarak kapatmaya 
özen gösteriniz. 

Bilgisayarınızın bu seçenekten değil de düğmeden ka-
patılması hem kaydetmediğiniz verileri kaybetmenize 
neden olur, hem işletim sistemine zarar verebilir, hem 
de sistemdeki aygıtlara zarar verebilir. 

Dikkat Edilmesi
Gereken Konular
Ürünlerinizi teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve 
ürününüzle birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam 
olup olmadığını kontrol edin.

Ürünlerinizi güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum
talimatlarını okuyun.

Ürünleriniz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı

olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadı-
ğından emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti 
kapsamı dışında işlem görecektir.

Ürünlerimiz şehir şebeke geriliminde çalışır. 

Ürünlerinizin bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kişi
tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımını kendi-
niz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlâl etmiş 
olursunuz. Tüm tamir ve yükseltme işlerini yetkili servis 
elemanlarına bırakın.

Herhangi bir arıza veya âcil bir durumda ürünlerinizi 
kapatıp fişini çekin. Yetkili servisimize müracaat edin.

Ürünlere herhangi bir sorun esnasında uzman 
personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sırasında 
elektrik bağlantıları sökülmelidir.

Ürünlerin garantisi performans veya uygulama garan-
tisini içermez.

Yangın, deprem, sel, savaş hali vs. 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 vb. gibi neden-
lerle oluşacak asit korozyonları garanti kapsamına 
girmez.

Kendi başınıza bakım onarım yapıyor iseniz 

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 bir temizlik maddesi kullanıyorsanız doğrudan 
ürüne püskürtmeyiniz, beze dökünüz.

Bilgisayarınızın orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, 
aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka 
saklayın.

Ürünler düz ortamlara konulmalı, konulduğu yer ürünü 
taşıyacak sağlamlıkta olmalıdır.

Ürünler taşınırken mutlaka kutusunda ve paketleme 
malzemeleri ile taşınmalıdır. Kutuların üzerindeki 
taşıma ikazlarına dikkat edilmelidir.

Kutuya konmadan önce ürünlerin kapalı olduğundan 
emin olunmalıdır.

Taşıma ve nakliye sırasında ürünler üzerinde oluşabile-
cek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

Taşıma esnasında ürünler nemli ve/veya ıslak zeminler-
de, yağmur altında bırakılmamalıdır.

Ürünler yere sert bir şekilde bırakılmamalıdır.

Ürünlerinizi taşımadan önce güç düğmesinden kapatın, 
elektrik kablosunu prizden çıkarın ve diğer cihazlarla 
olan bağlantılarını sökün.

Ürünlerimiz belirtilen elektrik değerlerine ve ürün 
kullanım yönergelerine göre kullanıldığında güvenli bir 
şekilde çalışır. Bu ürünler daima bilgisayar teknolojisi 
aygıtlarının güvenli kullanımı için tasarlanan yerel ve 
bölgesel yapı ve elektrik donanım yönetmeliklerine 
göre kullanılmalıdır.

Voltaj eşitsizliği, ürünlerin zarar görmesine ve yangın 
tehlikesine neden olabilir. Etikette belirtilen voltaj 
güç priz voltajından farklıysa, ürünlerinizi o prize 
bağlamayın. Aksi takdirde ürünleriniz garanti dışı işlem 
görecektir.

Ürünlerinizi uzun süre kullanmayacaksanız ve/veya 
fırtınalı havalarda, şimşek çaktığında ürünlerinizin 
fişlerini prizden çekin. Bu, bilgisayarınızı ani voltaj 
değişimlerine karşı koruyacaktır.

Ürünün aşırı ısınmasını engellemek için, önerilen en 
yüksek ortam sıcaklığı olan 40°C’yi aşan ortamlarda 
çalıştırmayın. Hava akımını sağlamak için, havalan-
dırma açıklıklarının çevresinde en az 10 cm boşluk 
bırakın.

Havalandırma bilgisayarınız ve monitörünüz için çok 
önemlidir. 

Ürünlerdeki yuvalar ve delikler havalandırma amacıyla 
konmuştur, ürünlerin emniyetli çalışmasını ve fazla 
ısınmamasını sağladığından hiçbir zaman üstleri 
örtülmemeli ve kapatılmamalıdır. 

Ürünlerinizi hava sirkülasyonu için açık bölmelerde 
kullanmaya özen gösterin, kendisi için tasarlanmamış, 
gerekli havalandırma koşulları sağlanmamış ve ürün 
yönergelerine uygun olmayan kitaplık veya raf gibi 
yerlere yerleştirmeyin.

Bilgisayarınızda kullanılan ana kart bataryasını değişti-
rirken üretici firma bilgilerine göre doğru batarya seç-
meye dikkat edin. Doğru değerlerde olmayan yanlış 
batarya takıldığı takdirde patlama riski bulunmaktadır.

Ürünlerinizin fişlerini kablosundan tutarak çekmeyin 
veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.

Ürünlerinizin güç bağlantılarını zarar görmüş veya 
gevşek prizlere yapmayın.

Monitörünüzü güç düğmesinden kapamadan fişten 
çekmeyin. 

Ürünlerinizi yerleştirirken, ürün tabanının yerleştirdiği-
niz bölgeden dışarı taşmamasına dikkat edin. 

Ürünlerinizi dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere 
ve yere yerleştirmeyin.

Ürünlerinizi yanıcı maddelerden uzak tutun

Monitörünüzü yüz üstü koymayın. Ürünlerinizi kar ve 
yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada veya 
su yakınında çalıştırmayın. Ürünlerinizin ve çevre 
birimlerinin üzerine su ya da başka bir sıvı dökülmesini 
veya bunlarla temas etmesini engelleyin.

Ürünlerinizi kablolarından çekerek hareket ettirmeye 
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, likit kristal ekrana dokunmayınız.

Monitörünüzü tam olarak önünüze yerleştirin. 

Boyun, omuz, sırt ağrılarını engellemek için sırtınızı 
destekleyecek biçimde dik veya hafif arkaya yaslana-
rak oturun.

Sürekli aynı pozisyonda oturmak da sizi yoracaktır. 
Kendinize uygun en rahat pozisyonu bulun. Sık sık 
masanızdan kalkıp kısa yürüyüşler yapın. 

Güç Kablosu 
Girişi

Güç 
Açma/Kapama 
Düğmesi



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

Masaüstü Bilgisayar
Aidata

2 yıl
20 gün

Satıcı

Yetkili Servis 
Destek Bilgileri

Ayaklarınız yere tam olarak basacak şekilde sandalye-
nin yüksekliğini ayarlayın.

Ağırlığınızı eşit olarak dağıtın ve sandalyenin oturma 
yerini ve arkalığını vücudunuza destek olacak şekilde 
kullanın. Kambur oturmayın. Belinizin doğru destek-
lendiğinden her zaman emin olun. Çalıştığınız pozis-
yonda belinizin rahat olmasına dikkat edin. Bileklerinizi 
rahat ve doğal pozisyonlarında tutun. Yazarken avuç-
larınızı masaya dayamayın veya bileklerinizi bükmeyin. 
Ellerinizi ve bileklerinizi belli aralıklarla dinlendirin.

Ekranın göz hizasında veya biraz daha alçakta 
olduğundan emin olun. Görüş alanınızda parlak ışık 
kaynakları bulundurmamaya çalışın. Monitörünüz için 
en iyi konumu bulmak için ekranın eğilme özelliğini 
kullanın. Ekranın eğimini uygun konuma getirmek için 
ekranı ayarlayarak göz ve kas yorgunluğunu azaltabi-
lirsiniz. Ekranın parlaklık düzeyini de ayarlayın.

Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, 
gözlerde bozulmaya neden olabilir. Göz yorgunluğunu 
gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en az 
beş dakika ara verin. Başınızı ve gövdenizi çevirmek-
ten kaçınmak için klavyenizi tam önünüze koyun.

Ürünlerinizin bağlantılarını kullanım kılavuzunda 
belirtilen şekilde yapın. Aksi takdirde ürününüz garanti 
kapsamı dışında kalabilir. Ürünlerinizi mutlaka sabit 
bir yerde kullanmaya özen gösterin. Ürünlerinizi 
kurarken ve kullanırken fişi ve kabloyu aşırı derecede 
bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın. Bunlar 
kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir. 
Ürünler üzerinde kullanacağınız USB bağlantılı tak ve 
kullan aygıtlarının montajlarını yaparken zorlamayın 
ve yuvasına uygun şekilde yerleştirdiğinizden emin 
olun. Aygıtlar takılı durumdayken oynatmamaya özen 
gösterin. Ürünlerinizin bağlantı kablolarını yuvalarına 
yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde 
yerleştiğinden emin olun. Ürünlerinizin ve varsa çevre 
birimlerinin seri numarasının ve garanti etiketinin zarar 
görmemesine dikkat edin.

İşlevinden emin olmadığınız programları, kaynağından 
ve sağlam olduğundan emin olmadığınız depolama 
aygıtlarını bilgisayarınızda kullanmayın. Ürününüze 
virüs bulaştırabilir veya işletim sistemine zarar verebi-
lirsiniz. 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 üstüne koymayın.

Ürünleriniz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği 
sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere 
tasarlanmıştır.

Yangına veya elektrik şokuna yol açabileceğinden 
ötürü priz ve uzatma kablosuna aşırı yük bindirmeyin. 
(Elektrikli soba, buzdolabı, vantilatör vb gibi fazla akım 
çekebilecek ürünleri aynı priz ya da kablo üzerinde 
kullanmayın.)

Ürünlerinizi temiz tutun. Ürününüz tozlanmaya karşı 
periyodik bakım gerektirebilir. Periyodik bakımın 
zaman aralığı ürünün çalıştığı ortam ve koşullar göz 
önünde bulundurularak belirlenir. Periyodik bakım, 
tarafımızndan yetkili kılınan firma veya personellerce 
yapılmalıdır.

Almış olduğunuz ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl, 
garanti süresi ise 2 yıldır.

Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökül-
mesinden meydana gelen hasar ve arızalar,

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

Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; 
ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullan-
ma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, 
gerekli topraklama tedbirlerinin alınmaması gibi neden-
lerden meydana gelecek hasar ve arızalar,

Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden 
meydana gelecek hasar ve arızalar, Ürünün kullanma 
kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar,  Cihazınızın dış yüzeylerinin bozul-
ması, kırılması ve çizilmesi durumunda, Üretici firmanın 
belirlediği konfigürasyonun 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.


