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GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / İthalatçı Firmanın;
Ünvan : TESLA TEKNOLOJİ İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : Esenkent Mahallesi, Sarıkum Sokak
No:25-27 Ümranye/İSTANBUL
Telefon : +90 216 594 84 74
Faks : +90 216 594 84 77
e-posta : info@teslateknoloji.com
Web : www.teslateknoloji.com
Kaşe / İmza :
: BİLGİSAYAR
: QUADRO
: MINI PC Masaüstü Bilgisayar
:
: 2 YIL
: 20 İş Günü
SATICI FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Satıcı Firmanın;
Ünvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta

:
:
:
:
:

:
Teslim Yeri
Fatura Tarihi ve No :
Kaşe ve İmza

:

facebook/ quadrobilgisayar

Garanti Şartları

İşbu sözleşme ile taraar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun
kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden
doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak
birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.
.

Malın;
Cinsi
Markası
Modeli
Parti/Seri No
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

www.quadrocomputer.com

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 d)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 a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında:
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan 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 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. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden 0216 594 84 74 no'lu
telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI):
1.Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2.Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen
arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3.Diğer cihazların ilişikli kullanımda yol açtığı arızalar,
4.Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan
tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5.Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6.Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7.Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8.Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9.Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10.Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11.Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12.Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,
13.Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar,
garanti kapsamı dışındadır.

QUADRO Teknik Servis Merkezi : TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Esenkent Mh. Baraj Yolu Cad. Sarıkum Sk. No: 25-27A Ümraniye / İstanbul TEL: 0216 594 8474
FAKS : 0216 594 8477 V.D: SARIGAZİ / 8400383675 destek@teslateknoloji.com / www.teslateknoloji.com

Ön Görünüm

Başlarken

!

Lütfen Okuyunuz

Değerl Müşter m z;
Quadro’yu terc h ett ğ n z ç n teşekkür eder z.
Bu kılavuzdak b lg ler güvenl k, fonks yonell k ve tasarım y leşt r lmes
amaçlı olarak değ şt r leb l r.
Ürün görseller genel olarak kullanılan port ve butonların fonks yon
özell kler n tanıtmak amaçlı olarak tems l kullanılmıştır. Modelden
modele şek l, renk, tür, adet ve konumları değ ş kl k göstereb l r.
Bazı modeller W ndows şlet m s stem le b rl kte bazı modeller se
FreeDos (İşlet m s stems z) olarak satılmaktadır. Güç butonuna
bastığınızda b lg sayarınız s yah b r ekrandan öteye g tm yor se bu satın
aldığınız model n W ndows çermed ğ n göster r. Her hang b r W ndows,
L nux ya da benzer b r şlet m s stem tem n ederek b lg sayarınıza
kurulumunu yapab l rs n z.
Quadro Quadro M n PC s stemler, bell performanslardak hazır modeller
olarak üret lm ş olduğu g b kullanıcıların n s yat ﬁ dah l nde konﬁgüre
edeb lmes açısından şlemc , ram, sab t d sk g b komponentler
çermeden de satılab lmekted r.Özel projeler ya da adetl ürün
talepler nde, sten len adet ve konﬁgürasyonlarda s stem üret mler de
yapılmaktadır.
Quadro bu b lg ler öncel kle beyan eder ve sorularınızla lg l yanıtlar ç n
merkez m zle rt bata geçmen z öner r.

Quadro M n PC masaüstü b lg sayarınızın arkasında yer alan USB
portlara ek olarak ön tarafında konumlandırılmış USB portlar üzer nden
Har c D sk, Kamera, Mouse, Yazıcı v.b. d led ğ n z donanımı
bağlayab lrs n z. Led gösterge c hazın açık olup olmadığını ve şlem
yapıp yapmadığını görsel olarak algılanmasını sağlar. Güç butonuna
dokunduğunuzda c haz açılır. Kapatmak ç n daha çok şlet m s stem n z
üzer ndek kapama komutunu kullanmanızı öner r z. Kapalı olan s yah
del kler bazı modellerde akt ft r. Her modelde bulunmaz.

Arka Görünüm

Çeş tl donanımlarla bağlantısını sağlayan g r ş ne çıkışlar ve anten
soketler Quadro M n PC masaüstü b lg sayarınız arkasında
konumlandırılmıştır. Bununla b rl kte y ne ön panel nde kullanım kolaylığı
sağlayan USB ve ops yonel olarak bazı modellerde yer alan ses çıkış ve
m krofon g r ş soketler de bululunab lmekted r.
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Bağlantı Noktaları
G r şte bel rt ld ğ üzere satın
aldığınız modele göre aşağıdak
görselde yer alan elemanların
tamamı b r ürünün üzer nde
bulunduğu g b b r kısmı
bulunmayab l r, adet ve
konumları değ ş kl k göstereb l r

Güç Butonu: C hazı açmak ve kapamak ç n kullanılır.
Reset Buton: S stem donması g b durumlarda s stem yen den başlatır.
USB : Yazıcı, tarayıcı, kamera, telefon vb. c hazları bağlamak ç n kullanılır.
Ethernet : Network ağlarına ya da İnternete bağlanmak ç n kullanılır.
VGA : Analog s nyal portlu Mon tör, Projeks yon vb. c hazlara görüntü aktarır.
HDMI : HD kal tede d j tal s nyal portlu Mon tör, Projeks yon, TV vb. c hazlara
yüksek kal tede görüntü aktarımı sağlar.
W ﬁ Anten Soket : Ürününüz le b rl kte gelen antenler saat yönünde
çev rerek bu soketlere takınız. Antenler
takılmadığı takt rde w ﬁ çalışmaz.

Wﬁ
Antenler

Havalandırma Kanalları
Ops yonel
Ses G r ş Çıkış
Port Yuvaları
(Bazı Modellerde Akt ft r)
Ön USB Portları

Hareketl Soket
W ﬁ Anten
Güç Butonu
(Açma / Kapama)

Power
Led

Yan
Havalandırma
Kanalları

Quadro Quadro M n PC üzer ndek
havalandırma kanalları sayes nde c haz
m n mum düzeyde ısınmaya maruz kalarak
maks mum düzeyde performansı sağlar.
Bu kanalları herhang b r şek lde kes nl kle
kapatmayınız. Kapatıldığı takt rde bu,
s stem n ısınıp performansının düşmes ne
akab nde c hazın arızalanmasına ve “Garant
Dışı” kalmasına sebep olur.

VESA Desteğ
Quadro M n PC Ops yonel
olarak Vesa desteğ
sunmaktadır. Satın aldığınız
ürün set ne vesa aparat dah l
olmamakla b rl kte talep
etmen z durumunda ücretl
olarak tem n ed leb lmekted r

M krofon G r ş
Ses Çıkış

Ethernet G r ş
DC Adaptör G r ş

Kaymaz Taban
USB Portları

VGA
Görüntü Çıkışı

Anten Soketler
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Tabanda konumlandırılan
last k papuçlar her tür
yüzeyde yüksek tutuculuk
sağlar.

HDMI
Görüntü Çıkışı
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