Önlemler

Kalem

Daha iyi bir çizim deneyimi için ekranın zarar görmesinden kaçının ve ürünle birlikte gelen çizim
kalemini kullanın.

Kilit sola doğru kapanır

Kilit sağa doğru açılır

Uygun Kullanım

Çizim yapmak ve yazı yazmak için kalemi normal güçte kullanın
Yazı yazılan ya da çizim yapılan alanı silmek için silme butonunu kullanın

Çizim Alanı

Uyarılar
Ekrana zarar verebilecek nesneler ve aşırı basınç kullanmayın.
Bu ürün diğer elektronik cihazlarla veri aktaramaz.
Bu ürün su geçirmez değildir ve suya düşmemelidir.
Lütfen uzun süre direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.

Not: Fabrika çıkışında ürün kilitli olarak paketlenir.

Önlemler: Bu ürün küçük parçalar içerir ve 3 yaş ve altındaki çocuklar için uygun
değildir.

1- Tek tuşla silme özelliğini aktif hale getirmek için kilidi açın.
2- Kazara silmeyi önlemek için kilidi kapatarak tek tuşla silme özelliğini pasif hale getirin.
3- “non-rechargeable” şarj edilemez piller yeniden şarj etmek için uygun değildir. Piller doğru şekilde
yerleştirilmelidir. Bitmiş piller çıkarılmalıdır. Kısa devre yaptırılmamalıdır. 3V DC düğme piller
kullanılmalıdır. Pili takmak ve çıkarmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Önlemler: Makineyi kendiniz sökmeyin

Zararlı Madde
Parça Adı

Silme Butonu
Bileşen
(modül dahil)

Pil Yuvası

Silme Kilidi

Metal parçalar
Plastik parçalar

Bakım

Kablo
Bu form ST / T11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Temizleme Yöntemi: Lütfen yumuşak bir
temizlik bezi ile silin.

Parça içindeki tüm benzer maddelerin GB/T26572 belirtilen tehlikeli madde limitinin
altında olduğunu gösterir.

Çalışma Sıcaklığı: 10°C-40°C

Parça içindeki tüm benzer maddelerin GB/T26572 belirtilen tehlikeli madde limitinin
üzerinde olduğunu gösterir.

Pil Değiştirme: Pil yuvasını dışarı çekin - pili çıkarın - CR2032 (3V) düğme pilini değiştirin - pil
yuvasını itin.

Servis ve destek bilgileri
Bu ürünün genel sorunları, garanti koşulları ve satış sonrası iletişim bilgileri için lütfen paketteki
“Garanti Koşulları”na bakın. Bu kılavuz önemli bilgiler içermektedir, lütfen ileride kullanmak üzere
saklayın.

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) 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, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 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.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Dale Dış Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Adresi: Pakdil Sok. No:21/3 Şerifali / Ümraniye / İstanbul
Telefonu: 0216 3369674
Faks: 0216 3483515
e-posta: info@dale.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Ürünün:
Cinsi:
Markası:
Modeli:

Garanti Süresi:
Azami Tamir Süresi:
Bandrol ve Seri No:

LCD Dijital Çizim Tableti

