
Apple Watch Edition Bilgileri

Apple Watch Kullanma Kılavuzu 
Apple Watch’u kullanmaya başlamadan önce Apple Watch Kullanma 
Kılavuzu’nu okuyun. help.apple.com/watch adresine gidin, iBooks Store’dan 
(mevcutsa) ePub sürümünü indirin ya da iPhone’da Apple Watch uygulamasını 
açıp Saatim’e dokunun, ardından Genel > Hakkında > Kullanma Kılavuzu’nu 
Görüntüle bölümüne gidin. Belgeleri ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik ve Kullanım 
Apple Watch Kullanma Kılavuzu’ndaki “Güvenlik, Kullanım ve Destek” 
bölümüne bakın. Apple Watch, kordonlardan bazıları, Apple Watch 
Manyetik Şarj Kablosu ve Apple Watch Manyetik Şarj Kasası mıknatıs içerir. 
Apple Watch, kalp atış hızı algılayıcı ve Apple Watch’taki uygulamalar tıbbi 
aygıtlar değildir ve yalnızca fitness amaçlı kullanım içindir.

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma 
Apple Watch radyo frekansına maruz kalma bilgileri için iPhone’da 
Apple Watch uygulamasını açın, ardından Genel > Hakkında > Yasal > RF 
Maruz Kalma bölümüne gidin. www.apple.com/legal/rfexposure adresine 
de gidebilirsiniz.

Pil 
Apple Watch’taki lityum iyon pil, Apple veya yetkili bir servis sağlayıcı 
tarafından servis görmelidir. Pil servisi sipariş ettiğinizde yedek 
Apple Watch alabilirsiniz. Piller ev atıklarından ayrı olarak atılmalı veya geri 
dönüştürülmelidir. Pil servis hizmeti ve geri dönüşümü hakkında bilgi için 
www.apple.com/tr/batteries/service-and-recycling adresine gidin.

İşitme Hasarlarından Korunma 
Olası işitme hasarlarını önlemek için çok uzun süre boyunca yüksek 
ses düzeylerinde dinlemeyin. Ses ve işitme hakkında daha fazla bilgi 
www.apple.com/tr/sound adresinde çevrimiçi olarak ve Apple Watch 
Kullanma Kılavuzu’ndaki “Önemli güvenlik bilgileri” bölümünde bulunabilir.

Apple İki Yıllık Sınırlı Garanti Özeti 
Apple birlikte gelen donanım ürünü ve aksesuarları için orijinal satın alma 
tarihinden itibaren iki yıl süresince malzeme ve işçilik kusurlarına karşı 
garanti verir. Apple aşınma ve eskimeye karşı veya kaza ya da bir kusur 
sonucu oluşan hasarlara karşı garanti vermez. Servis hizmeti almak için 
Apple’ı arayın veya Apple Perakende Mağazasını ya da Apple Yetkili Servis 
Sağlayıcısını ziyaret edin. Kullanılabilir servis seçenekleri servisin talep 
edildiği ülkeye bağlıdır ve satışın ilk yapıldığı ülkeyle sınırlı olabilir. Konuma 
bağlı olarak, arama ücretleri ve uluslararası nakliye ücretleri uygulanabilir. 
www.apple.com/tr/legal/warranty ve www.apple.com/tr/support adresindeki, 
servis hizmetini almayla ilgili hükümlerin ve ayrıntılı bilgilerin tümüne tabi 
olarak bu garanti kapsamında geçerli bir talepte bulunursanız, Apple kendi 
takdirine bağlı olarak Apple Watch’unuzu tamir eder, değiştirir veya parasını 
iade eder. Garanti avantajları, yerel tüketici kanunları tarafından sağlanan 
haklara ektir. Bu garanti kapsamında bir talepte bulunurken satın alma 
kanıtınızı sağlamanız gerekebilir.

Avustralya’daki Tüketiciler İçin: 
Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Kanunu’na göre hariç tutulamayacak 
garantilerle gelir. Önemli bir hata durumunda değişime veya para iadesine 
ve makul şekilde öngörülebilir diğer kayıp veya hasarlar için tazminata hak 
kazanırsınız. Ürünlerin kabul edilebilir kalitede olmaması ve hatanın önemli 
bir hata anlamına gelmemesi durumunda ürünün tamir edilmesi veya 
değiştirilmesine de hak kazanırsınız. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney 
South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Brezilya’daki Tüketiciler İçin: 
Garanti hakları, Brezilya tüketici koruma kanunları/mevzuatı tarafından 
sağlanmış yasal garanti hükümlerini oluşturan 2 yıllık garanti haricinde yerel 
tüketici kanunlarına göre sağlanan haklara ektir.

Mevzuat 
Apple Watch Edition’a özel mevzuat bilgileri, sertifikasyon, ayar damgaları ve 
uyumluluk işaretleri Apple Watch Edition üzerinde bulunmaktadır. Ayarlar > 
Genel > Mevzuat bölümüne gidin. Apple Watch Edition’ın saat kasası ve 
kordonlarının altın kısımları 18 ayar altından (750 milyem) imal edilmiştir. 
Ayar damgaları ve saflık işaretleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Ek 
mevzuat bilgileri, Apple Watch Kullanma Kılavuzu’ndaki “Güvenlik, Kullanım 
ve Destek” bölümündedir.

Apple Watch, Apple Watch Manyetik Şarj Kablosu ve 
Apple Watch Manyetik Şarj Kasası için IC ve FCC Uyum Beyannamesi
Bu aygıt, Industry Canada lisansından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. 
Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki 
duruma tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu 
aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak 
üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Önemli: 
Bu ürün, sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtlarının ve 
yalıtılmış kabloların kullanımını içeren şartlar altında EMC uyumluluğunu 
göstermektedir. Radyo, televizyon ve diğer elektronik aygıtlarda 
parazitlenmelere neden olma olasılığını azaltmak için, sistem  
bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtları ve yalıtılmış kablolar 
kullanmanız önemlidir.

Industry Canada ICES-003 Uyumluluk Etiketi: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

AB Uyum Beyannamesi 
İşburada Apple Inc., bu kablosuz aygıtın R&TTE Direktifinin temel 
gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uyumluluk Bildirimi’nin bir kopyası şu adreste çevrimiçi olarak bulunabilir: 
www.apple.com/euro/compliance. 

Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, İrlanda; 
Apple’ın AB temsilcisidir.

      

Ayar Damgaları ve Saflık İşaretleri  

© 2015 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.  
Apple, Apple logosu ve iPhone, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı 
ticari markalarıdır. Apple Watch, Apple Inc.’in ticari markasıdır. iBooks Store, 
Apple Inc.’in servis markasıdır. Printed in XXXX.
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