
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�, 6502 sayılı Tüket�c�n�n 

Korunması Hakkında Kanunun 11 İnc� maddes�nde yer alan;

a)

b)

c)

ç)

Satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden dönme,

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedel�nden �nd�r�m �steme,

Aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ� takt�rde, bütün masrafları satıcıya a�t olmak üzere 

  satılanın ücrets�z onarılmaını �steme

İmkan varsa, satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme, seç�ml�k 

  haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu taleb�

  yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

Tüket�c�, çıkab�lecek uyuşmazlıklarda ş�kayet ve �t�razları konusundak� başvuruları 

yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c� �şlem�n�n yapıldığı yerdek� 

Tüket�c� Hakem Heyet�ne veya Tüket�c� Mahkemes�ne başvurab�l�r.

DTIG4, DT50, DT100 G3, Dt106,DTSWIVL, DTDUO3, DTDUO3C, 

DTMC3, DTEG2, DTLPG3, DTSE9H,DTSE9G2, HXS3, DTUGT, 

Dt2000, DT4000G2DM, DTVP30, DTVP30DM, DTVP30AV, SDS, 

SDR, SDG, SDC4, SDCS, SDCG, SDCG2, SDCR, SDCIT, 

MBLY4G2, MBLY10G2,           

     

HARİCİ USB BELLEK

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

TÜM MODELLER

Kullanımı ve kurulumu rahat ve prat�kt�r

Kapas�teye göre çeş�tl� renklerde şık modeller� bulunmaktadır.

Detaylı özell�kler �ç�n www.k�ngston.com.tr s�tes�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

K�ngston’un HARİCİ BELLEK a�les� ser�s� tak-çalıştırı destekler.

Har�c� belleğ�n�z� okuma/yazma �şlem� gerçekleşt�r�rken kes�nl�kle yuvasından çıkarmayın.

Araca �nd�rme-b�nd�rme ve taşıma sırasında maks�mum d�kkat göster�lmel�d�r. 
Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar 
görmem�ş olduğundan em�n olunuz.

C�haz �ç�n herhang� b�r kullanım hatası çevr�len özgün belgede bulunamamıştır. bunun 
yer�ne aşağdak� genel kurallar yazılmıştır.

USB Bellek Genel Özell�kler
Kapas�te: 4GB,8GB,16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Bağlantı: USB 2.0, USB 3.0

Kullanım:.
Har�c� Belleğ�n�z� b�lg�sayarınızdak� USB  yuvasına yerleşt�r�n.

DİKKAT:

Taşıma ve Nakl�ye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a)
b)

ÇEVRE KORUMA

Per�yod�k Bakım:

Kullanım Hatalarına İl�şk�n B�lg�ler:

C�haz �ç�n herhang� b�r per�yod�k bakım gerekmemekted�r.

C�hazın tüm bağlantıları d�kkatl� yapılmalıdır.
C�haz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
C�haz kullanımı �ç�n kullanma tal�matı okunmalı ve uygulanmalıdır.
C�haz kullanılırken herhang� b�r sıvıyla temas ett�r�lmemel�d�r.
Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana geleb�l�r.

Tüket�c�n�n Yapab�leceğ�, Bakım-Onarım veya Ürünün Tem�zl�ğ�ne İl�şk�n B�lg�ler:
C�haz tem�z tutulmalıdır. Toz, çeş�tl� sıvılar g�b� yabancı maddelere maruz 
bırakılmamalıdır. Donanım sorunları �ç�n uzman tekn�k serv�sle bağlantı kurulmalıdır.

Per�yod�k Bakım B�lg�ler�
C�haz kullanım kılavuzunda bel�rt�len durumlara d�kkat ed�ld�ğ� müddetçe bakım 
gerekt�rmemekted�r. C�hazı h�çb�r koşulda parçalarına  ayırıp b�rleşt�rmey�n�z.

Malın enerj� tüket�m� açısından ver�ml� kullanımına �l�şk�n b�lg�ler
Satın almış olduğunuz ürünün ömrü  boyunca enerj� tüket�m� açısından ver�ml� 

kullanımı �ç�n bakım h�zmetler�n�n yetk�lend�r�lm�ş sert�fikalı elemanlarca yapılması 

gerekmekted�r. C�hazınızın bu kullanım kılavuzunda bel�rt�len çevresel karakter�st�klere 

uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmekted�r. 

Bu ürün, güç tüket�m�n� azaltacak ve ürün performansından tav�z vermeden doğal 

kaynaklardan tasarruf etmey� sağlayacak şek�lde tasarlanmıştır. Ürün, hem çalışma 

sırasında hem de aygıt kullanılmadığında toplam enerj� tüket�m�n� azaltacak şek�lde 

tasarlanmıştır.

K�ngston Bellek Ürünler�

Tüm Modeller� Türkçe Tanıtma

ve Kullanım Kılavuzu
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KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY, INC.

17600 Newhope st. Founta�n Valley, CA 92708 USA

+1 (714) 435 2600

+1 (714) 435 2699

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı garant� kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�, 6502 sayılı
Tüket�c�n�n Korunmasu Hakkından Kanunun 11. maddes�nde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c- Ücrets�z onarılmasını �steme,
Ç- Satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme,haklarından b�r�n� 
kullana b�l�r .

4) Tüket�c�n�n bu haklardan ücrets�z onarım hakkını seçmes� durumunda

satıcı; ,�şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r 

ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n malın onarımını yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür. Tüket�c� ücrets�z onarım hakkını üret,,c, veya 

�thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı, üret�c� ve �thalatçı tüket�c�n�n bu hakkını

kullanılmasından mütesels�len orumludur.

5) Tüket�c�n�n, ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın; Garant�

süres� �ç�nde tekrar arızalanması Tam�r� �ç�n gerekn azam� süres�n�n aşılması-

Tam�r�n�n mümkün  olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, üret�c� veya

�thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes� durumlarında; tüket�c� malın

bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya �mkan varsa malın ayıpsız

m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n taleb�n�

reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda satıcı, üret�c� ve

�thalatçı müteswls�en sorumludur.

6) Malın tam�r süres� 20 �ş gününü geçemez. Bu süre garant� süres� �çers�nde

mala �l�şk�n arızanın yetk�l� serv�s �stasyonuna veya satıcıya  b�ld�r�m� tar�h�nde,

garant� süres� dışında �se malın yetk�l� serv�s �stasyonuna tesl�m tar�h�nden

�t�baren başlar. Malın arızasının 10 �ş günü �çer�s�nde g�der�lmemems� hal�nde,

üret�c� veya �thalatçı malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere

sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına tahs�s etmek zorundadır. Malın

garant� süres� �çers�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre garant�

süres�ne eklen�r.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından

kaynaklanana arızalar garant� kapsamı dışındadır.

8) Tüket�c�, garant�den doğan haklarının kullanılması �le �lg�l� olarak

çıkab�lecek uyuşmazlıklarda yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c�

�şlem�n�n yapıldığı yerdek� Tüket�c� Hakem Heyet�ne veya Tüket�c�

Mahkemes�ne Başvurab�l�r.


	Sayfa 1

