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Uygunluk Bilgileri

FCC Beyanı
Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki 
koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmaz ve (2) bu cihaz arzu edilmeyen 
şekilde çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, gelen girişimin normal 
karşılanmasını gerektirir.
Bu donanım FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne göre testten geçirilmiş ve B Sınıfı dijital 
cihaz için belirlenen limitlere uygun olduğu görülmüştür. Bu limitler cihazın meskun 
bölgelerde tesis edildiği durumlarda zararlı girişime karşı yeterli koruma sağlanması 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve 
yayılmasına neden olabilir ve talimatlara uygun olarak tesis edilip kullanılmadığı takdirde, 
telsiz haberleşmesini etkileyebilecek zararlı girişime yol açabilir. Bununla birlikte, söz 
konusu girişimin belirli bir donanımda ortaya çıkmayacağına garanti verilemez. Bu 
donanımın radyo veya televizyon yayınlarının alınmasını etkileyecek zararlı girişime 
yol açması durumunda, söz konusu girişim donanımı açıp kapatarak tespit edilebilir, 
kullanıcının aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçını kullanarak girişimi gidermeye 
çalışması tavsiye edilir:
  • Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
  • Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
  •  Donanımı alıcının takılı olduğu prizden farklı bir devreye bağlı olan başka bir prize takın.
  • Yetkili satıcıdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden destek isteyin.

Uyarı: Uygunluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya 
modifikasyonlar donanımı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Kanada için
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu
Bu cihaz 2004/108/EC sayılı EMC Direktifi ile 2006/95/EC sayılı Alçak  
Gerilim Direktifine uygundur.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler için geçerlidir.
İşaret 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifine (WEEE)  
uygundur.
İşaret kullanılmış veya bozuk batarya veya aküler dahil donanımın tasnif 
edilmemiş kentsel atık olarak tasfiye EDİLMEYİP, uygun geri dönüşüm ve 
toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini gösterir. 
Eğer bu donanımda kullanılan batarya, akü ve düğme hücrelerde (saat pilleri) Hg, 
Cd veya Pb kimyasal sembollerinin bulunması, bataryanın ağır metal formunda 
%0.0005'in üzerinde Cıva veya %0.002'den fazla kadmiyum ya da %0.004'ün 
üzerinde Kurşun içerdiği anlamına gelir.



 
 

ii

Dikkat İbareleri ve Uyarılar

1. Cihazı kullanmadan önce bu talimatları tamamen okuyunuz.

2. Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

3. Tüm uyarıları dikkate alınız.

4. Tüm talimatlara uyunuz.

5. Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini 
düşürmek için, bu aleti yağmura veya neme maruz bırakmayın.

6. Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız. Cihazı üretici firmanın talimatlarına uygun 
şekilde kurunuz.

7. Radyatör, ısı kaynakları, soba, fırın ve ısı çıkaran diğer cihazların yanına 
(amplifikatörler dahil) kurmayınız.

8. Polarize edilmiş ya da topraklanmış türde fişlerin güvenlik provizyonlarını tehlikeye 
atmayınız. Polarize fişde biri diğerinden daha geniş iki ağız bulunmaktadır. Topraklama 
türündeki fişte iki ağız ve ucuncu bir topraklama dişi bulunmaktadır. Geniş ağız ve 
üçüncü diş güvenliğiniz için bulunmaktadır. Eğer fiş prizinize uygun değilse, prizi 
değiştirmek için bir elektrik teknisyeni ile görüşünüz.

9. Güç kablosunu üzerine basılmasına ya da özellikle prizde bükülmesine karşı 
koruyunuz ve cizhazdan göründüğü yere yönlendirin. Elektrik prizinin ekipmana yakın 
bir yere yerleştirildiğinden emin olun, böylece prize kolayca erişebilesiniz.

10. Sadece üretici firma tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.

11. Sadece üretici firma tarafından belirlenen bir araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, 
destek veya masa ile birlikte ya da cihaz ile birlikte verilenle kullanın. Araba 
kullanıldığında, arabayı/cihazı hareket ettirirken devrilerek yaralanmaya sebep 
olmaması için dikkat ibaresi kullanın.

12. Uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin.

13. Tüm servis işlerinin kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ünite 
herhangi bir şekilde zarar görmüşse servis görmesi gerekmektedir, örneğin: Güç 
besleme kablosunun veya tapanın hasar görmesi, sıvı sıçraması veya ünitenin üzerine 
bir cisim düşmesi, ünitenin yağmura veya neme maruz kalması ya da ünitenin normal 
çalışmaması veya yere düşmesi.

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.

17. Kullanım kılavuzunda ilgili güç kaynaklarının üretici ve modellerinin listesi verilmiş 
olmalıdır.
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18. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu işi yapmaya yetkin olmadıkça kullanım 
talimatlarında belirtilenlerin dışında bir servis işlemi gerçekleştirmeyin.

19. DİKKAT – Servis talimatları yalnız yetkin servis personeli için verilmiştir. 

20. Yalnızca aşağıdaki minimum ağırlığa/yüke sahip UL onaylı Duvara Montaj Braketi ile 
kullanılabilir: 0,75kg.

21. Güç kaynağı üreticisi ve modeli, TPV Electronics(Fujian)Co.,Ltd ADPC1945.

22. Montaj seti mesafesi ( 75 x 75 mm, 100 x 100 mm) ve vida tipi, boyutu.
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Declaration of RoHS2 Compliance

Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran 
(RoHS2 Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/EU numaralı direktifine 
uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) 
tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı 
beklenmektedir:

Madde Önerilen Maksimum 
Yoğunluk Gerçek Yoğunluk

Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%

Civa (Hg) 0,1% < 0,1%

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

Heksavalent Krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polibrominat bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibrominat difenil eterler 
(PBDE)

0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 Yönergelerinin 
Eki III doğrultusunda çıkarılmıştır:
Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:
1. Aşağıdaki değerleri geçmeyen (lamba başına) özel amaçlar için soğuk katot floresan 

lambalar ve harici elektrot floresan lambalardaki (CCFL ve EEFL) cıva:
(1) Kısa boy (≦500 mm): lamba başına en fazla 3,5 mg.
(2) Orta boy (＞500 mm ve ≦1.500 mm): lamba başına en fazla 5 mg.
(3) Uzun boy (＞1.500 mm): lamba başına en fazla 13 mg.

2. Katot ışını tüplerinin camındaki kurşun.
3. Ağırlık olarak %0,2’yi geçmeyen floresan tüplerin camındaki kurşun.
4. Ağırlık olarak %0,4’e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.
5. Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.
6. Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya 

daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
7. Kapasitçr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya 

seramikte ya da cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve 
elektronik parçalar.
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Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © ViewSonic Corporation, 2014. Tüm Hakları saklıdır.
ViewSonic'in üç kuşlu simgesi ve MultiClient ViewSonic Corporation şirketinin tescilli ticari 
markalarıdır.
Microsoft®, Windows® ve MultiPoint™, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
Burada bahsi geçen diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla belirtilmiştir ve ilgili 
şirketlerin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markaları olabilirler.
Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayınsal hatalardan
sorumlu olmayacaktır; ve bu malzemenin ifşa edilmesi veya bu ürünün kullanılması ve 
uygulanması sonucu oluşan rastlantısal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu
olmayacaktır.
Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride 
bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan değişiklik yapılabilir.
Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation'dan önceden alınan yazılı izin 
olmaksızın kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir şekilde iletilemez.

NOT
• Ekran Uyku Modu. Fabrika varsayılan ayarlarına göre, kullanıcı tarafından 5 

dakika işlem gerçekleştirilmediğinde ekran, Ekran Uyku moduna girerek ekran 
boşalır ve güç tüketimi düşer. Fareyi oynatmak ya da bir tuşa basmak gibi 
kullanıcıdan bir talep algılandığında ekran Normal Ekran moduna döner.

• Uyku Ekranı modu ayarlarını yapmak için, Options (Seçenekler) > 
Configuration (Yapılandırma) > OSD menüsünü kullanın.

• Sistem Uyku Modu. ViewSonic SC-Z56,  Sistem/İstemci Uyku modunu 
desteklemez.
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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 için
Ürün Adı:

Model Numarası:
Belge Numarası:
Seri Numarası:
Satın Alınma Tarihi:

SC-Z56
ViewSonic Zero Client
VS15815
SC-Z56_UG_TRK Rev. 1A 05-23-14
_______________________________
_______________________________

Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, 
Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha 
fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & 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

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında
Bu kurulum kılavuzu, SC-Z56 zero client aygıtlarının nasıl kurulacağına dair temel bilgiler içerir.

Kılavuz Yapısı ve Konular

Bölüm Konu

1 ViewSonic SC-Z56 zero client aygıtlarının genel görünümünü içerir.

2 SC-Z56 zero client aygıtlarınızın nasıl kurulacağına dair ayrıntılı talimatlar verilmiştir.

Spesifikasyonlar ViewSonic SC-Z56 zero client aygıtlarının temel bileşenlerine dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
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Genel Görünüm

1 
Bu bölümde SC-Z56 zero client aygıtlarınızın genel görünümü 
sunulmaktadır.

1.1 Introduction
Masaüstü sanallaştırma ve basit uç nokta aygıtları 2

1.2 Features

ViewSonic SC-Z56’nın temel özellikleri 2

1.3 Package Contents

Paketinizden çıkanları kontrol edin 2

1.4 Exterior Views

Zero client dış elemanların genel görünümü 3

1.5 Panel Components

Ön ve arka panel bileşenlerin açıklamaları 3

1.6 LED Indicators

LED göstergelerinden gelen sinyallerin açıklamaları 4



Genel Görünüm
Giriş

2

1.1 Giriş

Masaüstü sanallaştırması, bir BT altyapısının tasarımı ve uygulanmasını yeniden ele almak için yeni bir bakış açısı 
sağlar. Masaüstü sanallaştırması altyapısında, bir istasyon artık hantal bir masaüstü değil, bilakis kullanıcılariçin 
sunucu(lar)dan dağıtım hizmetlerine erişim sağlayan bir uç nokta aygıtıdır.

Masaüstü sanallaştırma teknolojilerinin tanıtılmasıyla, aşağıdakilerden önemli ölçüde faydalanabilirsiniz:

•	 İstek üzerine uygulamalar/masaüstleri

•	 Çalışma ortamlarının merkezi yönetimi

•	 Uç nokta yazılımı/donanımı sorunlarının önemli oranda azaltılması

•	 Daha basit sistem bakımı ve sistem güvenliğinin iyileştirilmesi

•	 Düşük maliyetli uç nokta aygıtlarıyla daha fazla ölçeklendirilebilirlik

1.2 Özellikler

ViewSonic SC-Z56 zero client’lerin temel özellikleri:

•	 Teradici™ 2. nesil zero client yonga seti içeren Teradici™ TERA2140 işlemci

•	 VMware® masaüstü sanallaştırma çözümü desteği: VMware® View™

1.3 Paket İçeriği

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

ViewSonic SC-Z56

ViewSonic SC-Z56 AC adaptör(farklı bölgeye göre) Uygunluk Bilgisi broşürü

Europe

U.S.

VESA Montaj Plakası Sürücü CD’si Hızlı Başlangıç Kılavuzu

M4XL10*4 

SC-Z56
Zero Client

02/07/14 SC-Z56_CD Made in China

Vidalar

M4XL8*2
(Silver) 

M4XL6*2
(Black) (Gümüş) (Siyah)
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1.4 Dıştan Görünümler
ViewSonic SC-Z56

           

1.5 Panel Bileşenleri

ViewSonic SC-Z56

1

2
3

4
5

Ön Panel

No. Bileşen İşaret Ad Açıklama

1 Güç düğmesi
• Zero client’in gücü açmak için basın.
• Zero client’i gücünü kapamaya zorlamak için 

uzun basın.

2 USB bağlantı 
noktası

• Bir USB aygıtına bağlanır.
• Bir USB web kamerası kullanılıyorsa, yukarıda 

belirtildiği gibi, üç ön USB bağlantı noktasından 
birine bağlanmalıdır. Arka panel USB bağlantı 
noktalarının hiçbirinde çalışmayacaktır.

3 USB bağlantı 
noktası

• Bir USB aygıtına bağlanır.
• Bir USB web kamerası kullanılıyorsa, yukarıda 

belirtildiği gibi, üç ön USB bağlantı noktasından 
birine bağlanmalıdır. Arka panel USB bağlantı 
noktalarının hiçbirinde çalışmayacaktır.

4 Kulaklık bağlantı 
noktası Bir kulaklık setine ya dahoparlör sistemine bağlanır.

5 Mikrofon bağlantı 
noktası Bir mikrofona bağlanır.

ArkaÖn 

Son Ön Görünüm Sağ Arka Görünüm
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ViewSonic SC-Z56

11

8

9
10

7
6

Arka Panel

No. Panel Bileşeni İşaret Bileşen Adı Açıklama

6 USB bağlantı noktası Bir klavye ya da fareye bağlanır.

7 LAN bağlantı noktası Bir ağa bağlanır.

8 DP bağlantı noktası

9 Ses çıkışı

10 DC GİRİŞİ Bir AC adaptörüne bağlanır.

11 Kensington kilidi

1.6 LED Göstergeleri

SC-Z56 aygıtınız, güç durumunu gösteren bir Güç LED’i ile donatılmıştır. LED sinyallerinin anlamıaşağıdaki şekilde 
açıklanmıştır:

LED Sinyali Anlamı

Güç LED’i
Sarı Client kapalı.

Mavi Client açık.
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SC-Z56 Aygıtınızın Kurulumu

2 
Bu bölümde SC-Z56 zero client aygıtlarınızın nasıl kurulacağı ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

2.1 SC-Z56 Aygıtınızın Konumlandırılması

SC-Z56 aygıtınızın montajı
Adım 1: SC-Z56 Aygıtınızın Ayağını Çıkarın
Adım 2: SC-Z56 VESA Montaj Plakasını Alta Yerleştirin
Adım 3: SC-Z56 Aygıtınızı Monte Edin

6
6
7

2.2 Bağlantı Kurma

SC-Z56 çevrebiriminin ve gücünün bağlanması 8
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2.1 SC-Z56 Aygıtınızın Konumlandırılması

SC-Z56 aygıtınızı iki şekilde konumlandırabilirsiniz:

•	 Bir masanın ya da istediğiniz bir yerin üzerine (ayaklarıyla birlikte) dik olarak yerleştirin.

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

SC-Z56 aygıtınızı bir monitörün arkasına monte etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: SC-Z56 Aygıtınızın Ayağını Çıkarın

Adım 2: SC-Z56 VESA Montaj Plakasını Alta Yerleştirin

Adım 3: SC-Z56 Aygıtınızı Monte Edin

Adım 1: SC-Z56 Aygıtınızın Ayağını Çıkarın

Adım 2: SC-Z56 VESA Montaj Plakasını Alta Yerleştirin

   VESA Montaj Plakası

1
2

1
2

1
2

1
2

Montaj Deliği Açıklama

1 100x100 mm
2 75x75 mm
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Adım 3: SC-Z56 Aygıtınızı Monte Edin
SC-Z56 aygıtınızı bir monitörün arkasına monte etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Montaj braketini verilen 2 vidayı kullanarak SC-Z56 aygıtının arkasına bağlayın.

M4XL8*2 (Silver)(Gümüş)

2. Ardından, VESA montaj plakasını monitörün arkasına monte etmek için verilen vidaları (M4XL10) kullanın.

3. Son olarak, SC-Z56 aygıtının montaj braketini aşağıda gösterildiği şekilde VESA montaj plakasının içine 
kaydırın.

NOT

•	 Aygıttaki ok damgalarının, montaj braketindeki oklarla aynı yöne baktığından emin 
olun.
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2.2 Bağlantı Kurma

SC-Z56 aygıtınızın bağlantılarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. SC-Z56 aygıtınızı bir Ethernet kablosu kullanarak yerel ağınıza bağlayın..

2. SC-Z56 aygıtınıza bir klavye ve fare bağlayın.

3. Monitör(ler)i bağlayın ve güçlerinizi açın.

NOT

•	 SC-Z56 aygıtınız için, SC-Z56 aygıtınız ile monitörü bağlamak amacıyla DP 
kablosunu kullanın.

•	 Zero client aygıtınızın gücünü açmadan önce monitörünüzü/monitörlerinizi 
bağlayıp güçlerinizi açmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde client, 
monitör(ler) için uygun çözünürlüğü ayarlayamayabilir.

4. Paketten çıkan AC adaptörü kullanarak SC-Z56 aygıtınızı bir güç çıkışına bağlayın.

5. Gerekirse SC-Z56 aygıtınıza diğer çevrebirimleri bağlayın.

Zero Client, PCoIP aygıt yazılımı güncelleme ve PCoIP Yönetim Konsolu Yazılımı kılavuzları:

1. www.viewsonic.com adresindeki ViewSonic web sitesine giderek Zero Client ve PCoIP aygıt yazılımı 
güncellemelerinin kullanma kılavuzlarını indirin. 

2. En güncel “PCoIP Yönetim Konsolu Yazılımı” sürümünü Teradici web sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun 
için tek yapmanız gereken bir kullanıcı hesabı oluşturmak ve indirme işleminden önce Son Kullanıcı Lisans 
Anlaşması’nı kabul etmek: http://techsupport.teradici.com/ics/support/default.asp?deptID=15164
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Spesifikasyonlar

ViewSonic SC-Z56 zero client
İşlemci Teradici TERA2140

Bellek 512 MB

Çözünürlükler Tekli: 2560x1600@60Hz
İkili:   2560x1600@60Hz 
Dörtlü: 1920x1200@60Hz

G/Ç arayüzleri Ön:
4 x USB 2.0 1 x Mikrofon

1 x Kulaklık

Arka:
2 x USB 2.0
1 x RJ-45

4 x DisplayPort ÇIKIŞ
1 x Kensington Kilidi

1 x DC GİRİŞ
1 x Ses ÇIKIŞ

Ağ Oluşturma 1 x 10/100/1000Mb Ethernet

Güç DC Güç Girişi: DC 19V, 2,37A
Harici Güç Adaptörü: AC 100-240, 50/60Hz, 1,5A

Desteklenen 
Protokoller

VMware PCoIP

Güvenlik 1 x Kensington kilidi yuvası

Boyutlar (G)37,1 x (Y)206 x (D)137,7 mm

Net Ağırlık 1,85 lbs (0,84 kg)

Çevre Çalışma Sıcaklığı: 0° C ~ 40° C
Çalışmama Sıcaklığı: -20° C ~ 80° C
Çalışma Nemi (Rh): %20 ~ %80 (yoğuşmasız)
Çalışmama Nemi (Rh): %10 ~ %90
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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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