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Uygunluk Bilgisi

FCC Beyanı
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. İşletim, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) 
bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır, (2) bu cihaz, istenmeyen işletime neden 
olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına 
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun alanlardaki bir kurulumda zararlı parazitlere 
karşı yeterli koruma sağlanacak biçimde tasarlanmışlardır. Bu ekipman telsiz frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığı 
takdirde telsiz iletişimi üzerinde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, herhangi 
bir kurulumda parazit yaşanmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Ekipman radyo veya 
televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden oluyorsa (ekipmanı açıp kapatarak 
deneyebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını alarak paraziti 
gidermesi gerekir:
 • Sinyal alan antenin yönünü ve konumunu değiştirmek.
 • Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
 •  Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takmak.
 • Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurmak.
Uyarı: Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığını değişiklik veya modifikasyonlar 
yapmak ekipmanı işletme izninizi ortadan kaldırabilir.

Kanada için
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu
Cihaz, EMC Direktifi 2004/108/EC ve Düşük Gerilim Direktifi 2006/95/EC'ye 
uygundur.

Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler içindir:
İşaret, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi 2012/19/EC (WEEE) ile 
uygunluğu belirtir.
İşaret, biten veya atık bataryalar ya da akümülatörler dahil olmak üzere tüm 
ekipmanın evsel atıklarla birlikte ATILMAMASI, iade ve toplam sistemlerinin 
kullanılması gerektiğini belirtir.
Bu ekipmana dahil edilmiş bataryalar, akümülatörler ve yuvarlak piller Hg, Cd 
veya Pb kimyasal sembolünü gösteriyorsa, batarya %0,0005'ten yüksek cıva veya 
%0,002'den yüksek kadmiyum veya %0,004'ten yüksek kurşun içeriğine sahip ağır 
metal içeriyor demektir.
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Önemli Güvenlik Talimatları

1. Ekipmanı kullanmadan önce bu talimatları mutlaka okuyun.

2. Bu talimatları güvenli bir yerde saklayın.

3. Tüm uyarılara uyun.

4. Tüm talimatları uygulayın.

5. Ekipmanı su yakınında kullanmayın. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpmasına riskine 
karşı tedbir olarak, bu ekipmanı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

6. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Ekipmanı üreticinin talimatlarına göre kurun.

7. Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler 
gibi) yakınına kurmayın.

8. Polarize veya topraklama tipi fişin emniyet karşılıklarını devre dışı bırakmayın. 
Polarize fiş, biri diğerinden geniş iki dile sahiptir. Topraklama tipi fiş, iki adet dile ve 
üçüncü bir topraklama çubuğuna sahiptir. Geniş dil ve üçüncü topraklama çubuğu 
emniyetiniz içindir. Fiş prizinize uymuyorsa, prizin değiştirilmesi için elektrikçiye 
başvurun.

9. Elektrik kablosunun (özellikle fiş kısmının ve ekipmandan çıktığı noktanın) 
ezilmemesine veya sıkışmamasına özen gösterin. Prizin, kolayca erişilebilecek 
biçimde ekipmana yakın bir konumda olduğunu teyit edin.

10. Sadece üreticinin bildirdiği ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

11. Ekipmanı sadece üreticinin bildirdiği veya ekipmanla birlikte satılan tekerlekli 
taşıyıcı, ayaklık, tripod, braket veya masayla kullanın. Tekerlekli taşıyıcı 
kullanıyorsanız, taşıyıcıyı/ekipmanı hareket ettirirken devrilmemesine dikkat 
edin; yaralanabilirsiniz.

12. Uzun süre kullanılmayacağı zaman ekipmanın fişini çekin.

13. Tüm servis işlerini servis personeline bırakın. Ünite herhangi bir biçimde hasar 
gördüyse servis uygulanması gerekir; örneğin: elektrik kablosu veya fişi hasar 
gördüyse, ünitenin üzerine sıvı döküldüyse veya üzerine bir cisim düştüyse, ünite 
neme veya yağmura maruz kaldıysa, ünite normal çalışmıyorsa veya yere düştüyse.

14. Teçhizatın kapaklarını çıkarmayın ve teçhizatın içindeki bileşenlerin hiçbirisine 
erişmeyin. Teçhizatın içine yetkili ya da onaylı teknisyenler dışındaki erişim, ciddi 
yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Herhangi bir sorunda yardım için bayinize 
başvurun.

15. Çalışma sırasında toplam 200 mA’den fazla anma akımı gerektiren bir klavye ve fare 
kullanmayın.

16. Yalnız kullanım talimatlarında belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
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RoHS2 Uygunluk Beyanı

Bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanılmasını 
kısıtlamaya yönelik 2011/65/EU Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine (RoHS2 
Direktifi) uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir ve Avrupa Teknik Uyumlaştırma Komitesi'nin 
(TAC) yayımladığı aşağıda gösterilen maksimum yoğunluk değerlerine uygun olduğu kabul 
edilmiştir:

Madde Önerilen Maksimum 
Yoğunluk Gerçek Yoğunluk

Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%

Cıva (Hg) 0,1% < 0,1%

Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%

Altı Değerlikli Krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polibromine bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%

Pol ibromine d i fen i l  e ter ler 
(PBDE) 0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtildiği gibi bazı ürün bileşenleri aşağıda açıklandığı gibi RoHS2 Direktifi Ek III 
kapsamında muaf tutulmuştur:
Muaf tutulan bileşen örnekleri:
1. Aşağıdaki değerleri aşmayan (lamba başına), özel amaçlara yönelik harici elektrotlu 

flüoresan lambalar (CCFL ve EEFL) ve soğuk katotlu flüoresan lambalarda bulunan 
cıva:
Kısa uzunluk (≦500 mm): lamba başına maksimum 3,5 mg.
Orta uzunluk (＞500 mm ve ≦1.500 mm): lamba başına maksimum 5 mg.
Yüksek uzunluk (＞1.500 mm): lamba başına maksimum 13 mg.

2. Katot ışın tüplerinin camındaki kurşun.
3. Flüoresan tüplerinin camındaki, ağırlık olarak %0,2'yi geçmeyen kurşun.
4. Alüminyumda alaşımlama elemanı olarak kullanılan, ağırlık olarak %0,4'ü geçmeyen 

kurşun.
5. Ağırlık olarak %4'ü geçmeyen miktarda kurşun içeren bakır alaşımlar.
6. Yüksek eritme sıcaklığı tip lehimlerde kullanılan kurşun (ağırlık olarak en az %85 kurşun 

içeren kurşun bazlı alaşımlar).
7. Piezoelektronik cihazlar gibi kapasitörlerdeki dielektrik seramik hariç camda veya sera-

mikte ya da cam veya seramik matris bileşiğinde kurşun içeren elektrikli ve elektronik 
bileşenler.



 
 

iv

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © ViewSonic Corporation, 2014. Tüm hakları saklıdır.
ViewSonic, the three birds logosu ve MultiClient, ViewSonic Corporation'ın ticari markaları 
veya tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft®, Windows® ve MultiPoint™, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

ENERGY STAR® ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) tescilli ticari markasıdır.
ViewSonic Corporation ENERGY STAR® ortağı olarak bu ürünün ENERGY STAR®’ın 
enerji verimliliği ile ilgili kılavuz bilgilerine uygun olduğunu saptamıştır.

Burada bahsi geçen diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmışlardır ve 
ilgili sahiplerinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markaları olabilirler.
Feragat: ViewSonic Corporation, bu dokümandaki teknik veya editoryal hata ya da 
eksikliklerden ve bu materyalin verilmesine veya ürünün kullanılmasına/performansına 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek arızi veya sonuca bağlı zararlardan hiçbir sorumluluk kabul 
etmez.
ViewSonic Corporation, sürekli ürün geliştirme politikaları kapsamında ürün teknik 
özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu dokümandaki 
bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu dokümanın hiçbir kısmı, ViewSonic Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir 
amaçla ve hiçbir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya aktarılamaz.

NOT
• Ekran Kapalı Modu. Kullanıcı 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsa, 

fabrika varsayılanı olarak enerji tüketimini azaltmak amacıyla ekran 
kapatılır. Fareyi oynatmak ya da bir tuşa basmak gibi kullanıcıdan bir talep 
algılandığında ekran Normal Ekran moduna döner. 
(Bu ayarı yapmak için öncelikle sistemde yönetici hesabıyla oturum açın. 
Ardından, masaüstünde farenizin imlecini sağ alt köşeye getirip Settings 
(Ayarlar) > Control Panel (Denetim Masası) > System and Security 
(Sistem ve Güvenlik) > Power Options (Güç Seçenekleri) > Choose 
when to turn off the display (Ekranın kapanacağı zamanı seçin) öğelerini 
tıklatın, yukarıdan açılır menüden istediğiniz bir seçeneği seçin ve değişiklikleri 
uygulamak için Save changes (Değişiklikleri kaydet)'i tıklatın.)

• Sistem Uyku Modu. İnce istemciniz için Sistem Uyku Moduna geçmek için 
aşağıdakileri yapın:
1. Masaüstünde, klavyeden Alt + F4 tuşlarına basın.
2. Açılan pencerede, yukarıdan açılır menüyü tıklatarak Sleep (Uyku)'i seçin 

ve onaylamak için OK (Tamam)'i tıklatın.  
(Normal moda dönmek için Güç düğmesine basın. Kullanıcı bilgilerinizi 
girmeniz gerekebilir.)

NOT
• Varsayılan güç yönetimi ayarları, optimum enerji tasarrufu için ENERGY STAR 

programı tarafından önerilen ENERGY STAR kriterlerine uygunluk sağlanacak 
biçimde seçilmiştir.
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Ürün Kaydı
İlerideki ihtiyaçlarınızı karşılamak ve kullanıma sunulduğunda her türlü ilave ürün bilgisini 
almak için lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kaydettirin:www.viewsonic.com.

Kayıtlarınız İçin
Ürün Adı:

Model Numarası:
Belge Numarası:
Seri Numarası:
Satın Alma Tarihi:

SC-T46
ViewSonic Thin Client
VS15832
SC-T46_UG_TRK Rev. 1A 11-27-14
_______________________________
_______________________________

Hizmet ömrü sonunda ürünün bertaraf edilmesi
ViewSonic çevreye saygı duyar ve yeşil çalışıp yaşamaya kararlıdır. Daha Akıllı ve Daha 
Yeşil Bilgi İşlem Teknolojilerinin bir Parçası Olduğunuz için Teşekkür Ederiz. Detaylı bilgi 
için ViewSonic web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
ABD ve Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Genel Görünüm

1 
Bu bölümde, SC-T46 ince istemcilerinizle ilgili genel bir bakış 
sunulmaktadır.

1.1 Paket İçeriği
Paketinizden çıkanları kontrol edin 2

1.2 Dıştan Görünümler
İnce istemci dış elemanların genel görünümü 3

1.3 Panel Bileşenleri
Ön ve arka panel bileşenlerin açıklamaları 4

1.4 LED Göstergeleri
LED göstergelerinden gelen sinyallerin açıklamaları 6



Genel Görünüm
Paket İçeriği

2

1.1 Paket İçeriği

Paketinizden çıkanları lütfen kontrol edin. Paketinizde tüm öğelerin bulunduğunu kontrol edin. Eksik ya da hasarlı 
öğe varsa lütfen derhal bayinize başvurun.

SC-T46 (WiFi ile)
ViewSonic SC-T46 (WiFi ile) AC Adaptör DVI-I - VGA Adaptör

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Optik Disk Uygunluk Bilgisi broşürü

Thin Client

05/05/14 Thin Client_DVD Made in Taiwan

VESA Montaj Plakası



Genel Görünüm
Dıştan Görünümler

3

1.2 Dıştan Görünümler

Ön Sağ Taraf Sol Taraf Arka

Kablosuz Modüllü Seçilebilir Ayaklık



Genel Görünüm
Panel Bileşenleri
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1.3 Panel Bileşenleri

1

2

4

5

3

Ön Panel Bileşenleri

No. İşaret Ad Açıklama

1 Güç LED’i Güç durumunu gösterir.

2 Güç düğmesi İnce istemcinin gücünü açmak için basın.

3 Mikrofon bağlantı noktası Bir mikrofona bağlanır.

4 Kulaklık bağlantı noktası Bir kulaklık setine ya da hoparlör sistemine bağlanır.

5 USB bağlantı noktası 
(USB 2.0) Bir USB aygıtına bağlanır.



Genel Görünüm
Panel Bileşenleri

5

6

8
9

10

7

11

Arka Panel Bileşenleri

No. İşaret Bileşen Adı Açıklama

6 DVI-I bağlantı noktası Bir monitöre bağlanır.

7 DVI-D bağlantı noktası Bir monitöre bağlanır.

8 USB bağlantı noktası
(USB 2.0) Bir USB aygıtına bağlanır.

9 USB bağlantı noktası
(USB 3.0) Bir USB aygıtına bağlanır.

10 LAN bağlantı noktası Bir ağa bağlanır.

11 DC GİRİŞİ Bir AC adaptörüne bağlanır.



Genel Görünüm
LED Göstergeleri
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1.4 LED Göstergeleri

SC-T46 aygıtınız, güç durumunu gösteren bir Güç LED’i ile donatılmıştır. LED sinyallerinin anlamları aşağıda 
açıklandığı gibidir:

LED Sinyali Anlamı

Güç LED’i

Kapalı Client kapalı.

Turuncu İstemci uyku modunda. 

Mavi Client açık.

SC-T46'nızın LAN bağlantı noktasında, ağ oluşturma durumunu gösteren iki LED gösterge vardır. LED sinyallerinin 
anlamları aşağıda açıklandığı gibidir:

Sol LED 
(aktarma hızı)

Sağ LED 
(aktarma faaliyeti) Anlamı

LED Sinyali

Kapalı Kapalı İstemci bir LAN'a bağlı değil.
Kapalı Yanıp sönen sarı İstemci bir 10 Mbps LAN'a bağlanıyor.

Turuncu Yanıp sönen sarı İstemci bir 100 Mbps LAN'a bağlanıyor.
Yeşil Yanıp sönen sarı İstemci bir 1000 Mbps LAN'a bağlanıyor.
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SC-T46 Aygıtınızın Kurulumu

2 
Bu bölümde SC-T46 ince istemcilerinizin nasıl kurulacağı ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

2.1 SC-T46’nızın Konumlandırılması

2.2 AC Adaptörün Takılması
AC adaptörü ve çıkarılabilir fişini takma 9

2.3 Bağlantı Kurma
SC-T46 çevrebirimlerinin ve gücünün bağlanması 9



SC-T46 Aygıtınızın Kurulumu
SC-T46'nızın Konumlandırılması
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2.1 SC-T46'nızın Konumlandırılması

• Bir VESA montaj seti kullanarak bir monitörün arkasına monte edin.

Başka bir VESA Braketiyle Montaj (SC-T46 (WiFi ile))
SC-T46'nız kablosuz modüllü standart dışı bir ayaklık kullanıyorsa (SC-T46 (WiFi ile)), SC-T46'nızı (WiFi ile) monitörün 
arka tarafına monte etmek için farklı bir VESA braketi sağlanacaktır.

SC-T46'nızı (WiFi ile) monte etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. VESA braketindeki iki montaj deliğini SC-T46'nızdaki (WiFi ile) iki montaj deliğiyle hizalayın ve aşağıda 
gösterildiği gibi 2 vidayı kullanarak braketi SC-T46'nıza (WiFi ile) sabitleyin.

            

2. VESA braketindeki montaj deliklerini monitörün üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın ve şekilde 
gösterildiği gibi 2 vidayı kullanarak braketi ve SC-T46'yı (WiFi ile) monitöre sabitleyin. SC-T46'nızın (WiFi ile) 
monitörün merkezine konumlandırıldığını ve SC-T46'nızın (WiFi ile) arka panelinin aşağıda gösterildiği gibi 
sağa baktığını kontrol edin.

SC-T46’nın (WiFi ile) arka 
panelini sağa doğru yöneltin.



SC-T46 Aygıtınızın Kurulumu
AC Adaptörün Takılması
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2.2 AC Adaptörün Takılması

SC-T46'nızın AC adaptörünü takmak için aşağıdakileri yapın:

1. İnce istemci paketini açın ve AC adaptör ile AC güç kablosunu 
çıkarın. 

2. Güç kablosunun dişi ucunu AC adaptörün erkek konnektörünün 
içine itin.

NOT

• Tedarik edilen güç kablosunun fişi bulunduğunuz bölgeye göre farklı olabilir.

2.3 Bağlantı Kurma

SC-T46'nızın bağlantılarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. SC-T46'nızı bir Ethernet kablosu kullanarak yerel ağınıza bağlayın.

2. USB bağlantı noktalarını kullanarak SC-T46'nıza bir klavye ve fare bağlayın.

3. Monitörü (veya monitörleri) bağlayın ve açın.

4. Paketten çıkan AC adaptörü kullanarak SC-T46'nızı bir prize bağlayın.

NOT

• Ürünle verilen AC adaptörü takma hakkında detaylı bilgi almak için “2.2 AC 
Adaptörün Takılması” on page 9 bölümüne bakın.

5. Gerekirse SC-T46'nız için diğer çevrebirimleri bağlayın.
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Spesifikasyonlar
ViewSonic SC-T46 ince istemciler
İşlemci Intel® Bay Trail 1,83 GHz dört çekirdek

Yonga seti Intel® HD graphics chip (Tümleşik grafik)

Sistem Belleği 4 GB

Flash Bellek 32 GB

Çözünürlükler Maks. 1920 x 1200

G/Ç arayüzleri Ön:
2 x USB 2.0 
1 x Mikrofon 
1 x Kulaklık

Arka:
1 x USB 2.0 
1 x USB 3.0
1 x RJ-45

1 x DVI-I
1 x DVI-D
1 x DC GİRİŞ

Ağ Oluşturma 10/100/1000Mb Ethernet
Kablosuz IEEE 802.11 b/g/n (sadece SC-T46 (WiFi ile) için)

Güç Giriş/Çıkış: 100-240Vac, 1A, 50-60 Hz / DC +12Vdc, 3A

İşletim sistemi Windows 7 Pro

Security  (Güvenlik) Kensington güvenlik kilidi yuvası

Boyutlar (G)66,5 x (Y)159,2 x (D)103 mm

Net Ağırlık 0,47 kg (WiFi ile)

Çevre Çalışma Sıcaklığı: 0° C ~ 35° C
Çalışmama Sıcaklığı:  -30° C ~ 60° C
Çalışma Nemi (Rh): %10 ~ %90 (yoğuşmasız)
Çalışmama Nemi (Rh): 5% ~ 95%
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Diğer Bilgiler
Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile 
temasa geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye http://www.viewsoniceurope.com/tr/ www.viewsoniceurope.com/
tr/support/call-desk/

service_tr@viewsoniceurope.
com
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Sınırlı Garanti
ViewSonic® Zero Client

Garanti kapsamı:
ViewSonic, ürünlerinin garanti süresi boyunca her tür malzeme ve işçilik kusurlarından münezzeh olduğunu 
garanti eder. Garanti süresi içinde bir ürünün malzeme veya işçilik yönünden kusurlu olduğu kanıtlanırsa, 
ViewSonic, kendi seçimi doğrultusunda ilgili ürünü onarır veya benzer bir ürünle değiştirir. Değiştirilen ürün 
veya parçalar, yeniden üretilmiş ya da yenilenmiş parçalar ya da bileşenler içeriyor olabilir. Değiştirilen ünite, 
müşterinin orijinal sınırlı garantisinde kalan süre boyunca garanti kapsamında olacaktır. ViewSonic, ürünle 
birlikte verilen veya müşteri tarafından kurulan üçüncü taraf yazılımları hakkında hiçbir garanti vermez.

Garanti ne kadar etkili kalır:
ViewSonic Zero Client ürünleri, son kullanıcı tarafından satın alındıkları tarihten itibaren parça ve işçilik 
konusunda üç (3) yıl garantilidir.
Kullanıcı, üniteyi servise göndermeden önce tüm verilerini yedeklemekten sorumludur. ViewSonic hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.

Garanti kimin için verilmektedir:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için verilmektedir.

Garanti neyi kapsamamaktadır:
1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.
2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:

a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz 
değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi.

b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar.
c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu.
d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler.
e. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.
f. Normal yıpranma ve yırtılma.
g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.

3. Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluştuğunda meydana gelen ve genel olarak "görüntü yanması" 
olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün.

4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar. 

Nasıl hizmet alırım:
1. Garanti altında hizmet almak için, ViewSonic Müşteri Destek hattı (lütfen Müşteri Destek sayfasına 

bakınız) ile temasa geçiniz. Ürünün seri numarasını vermeniz.
2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış 

makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası.
3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic'e orijinal kutusunda 

gönderin.
4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile temas 

kurunuz.

Zımni garanti sınırlaması:
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya 
da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır.
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Hasarların hariç bırakılması:
ViewSonic’in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler 
için sorumlu değildir:
1.  Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün 

kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür 
kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar.

2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar.
3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar.
4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması.

Eyalet yasalarının etkisi:
Bu garanti size özel yasal haklar tanır ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecek diğer haklara da sahip 
olabilirsiniz. Bazı ülkeler zımni garantilere getirilen sınırlamalara ve/veya rastaltısal veya sonuçsal 
hasarlardan oluşan sınırlamalara izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlar ve hariç bırakma 
durumları sizin için geçerli olmayabilir. 

ABD veya Kanada dışındaki ülkelerde satış:
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde satılan ViewSonic ürünleri hakkındaki garanti bilgileri için ViewSonic ya 
da bölgenizde bulunan ViewSonic yetkili satıcısı ile temasa geçiniz. 

Bu ürünün Anakara Çin’deki (Hong Kong, Macao ve Tayvan hariç) garanti süresi, Bakım Garanti Kartında 
belirtilen şartlara ve koşullara tabidir.

Avrupa ve Rusya’daki kullanıcılar için verilen garantinin tüm ayrıntıları www.viewsoniceurope.com 
sayfasında Destek/Garanti Bilgisi kısmında bulunabilir.
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