Pioneer Solid State Disk
Tüm Modeller İçin

KULLANIM ŞEKLİ: TAK VE ÇALIŞTIR
GARANTİ BELGESİ
Üretici Firma
Ünvan
Adres
Tel

:PIONEER HIGH FIDELITY TAIWAN CO. LTD.
:8F., No:407, Ruiguang Rd. Neihu Dist. Taipei City 114,
Taiwan (R.O.C)
:+886-2-2657-3588

İthalatçı Firma / Yetkili Servis
Ünvan
: Eksa Elektronik Bilgi İşlem San. ve Dış. Tic. A.Ş.
Adres
: Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:56/B Üsküdar /
İSTANBUL
Tel
: 0 216 5249999
Satıcı Firmanın
Ünvan
Adres
Tel/Faks
e-posta

:
:
:
:

Fatura
Tarih/No :
Teslim tarihi ve yeri :
Yetkili Kaşe/imza
:
Garanti Süresi

: 2 (iki) yıl

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;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- 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 müteselsilen sorumludur.
5- 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.
6- 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 sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.

Güvenlik Talimatları

-Bağlantı arabirimi: ATA Serisi
-Önerilen işletim ortamı: Windows 7 ya da üstü
-Ortam sıcaklığı: 0–70°C
-Ortam nemi: %5–95
Güvenlik Önlemleri
Bu ürün hassas bir cihazdır. Üzerine kaydedilen dosyalar, kazalar sonucu
kaybedilebilir. Bu nedenle, koruyucu bir önlem olarak dosyaları başka bir aygıta
yedeklemeniz önerilir. Pioneer, dosya bakımı, kurtarma ve kopyalama işlemlerinin
yanı sıra, bunlardan kaynaklanan hasar ya da kayıplardan sorumlu tutulamayacaktır.
-Ürünü herhangi bir sisteme kurmadan önce lütfen bilgisayarın gücünü kapatın ve
fişini çekin.
-Ürünü kullanmadan önce Hızlı Kurulum Kılavuzu ile Güvenlik Talimatlarını okuyun.
-İleride başvurmak üzere bu Hızlı Kurulum Kılavuzu ile Güvenlik Talimatlarını saklayın.
-Ürünü sıvı, püskürtmeli temizleyici ya da alkolle temizlemeyin. Yüzeyini yumuşak
bezle temizleyin.
-Ürünü bir su kaynağının yakınında kullanmayın.
-Ürüne standart ATA Serisi bağlantısıyla güç verin. Herhangi bir kuşku duyarsanız yetkili Pioneer bayinizle iletişime geçin.
-Ürüne herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Tehlikeli gerilim seviyeleri barındıran
noktalarla temas etmek, yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilecek kısa
devreye yol açabilir. Ürüne herhangi bir sıvı sıçratmayın.
-Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçtikten hemen sonra ürünü kullanmak, içinde
nem oluşmasına ve zayıf performansa yol açabilir. Ürünü daha sıcak bir yere
taşıdığınızda, güç vermeden önce SSD aygıtını bir iki saat boşta tutun.
-Bu üründe kendi kendinize bakım yapmayı denemeyin. Ürünün kapağını açmak
veya çıkarmak, tehlikeli gerilime veya diğer risklere maruz kalmanıza neden olabilir.
Gereken bakım işlemleri için kalifiye bir teknisyenle iletişime geçin. (Birlikte verilen
servis ve destek kartına bakın.)

