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Su ve nemli yerler  MacBook Air bilgisayarınızı; içecekler, 
lavabo, küvet, duş teknesi vb. gibi sıvı kaynaklarından uzak 
tutun. MacBook Air bilgisayarınızı nemden veya yağmur, kar 
ve sis gibi nemli hava koşullarından koruyun.

45W MagSafe 2 güç adaptörü  Yalnızca MacBook Air 
bilgisayarınızla birlikte gelen güç adaptörünü veya bu ürün 
ile uyumlu olan Apple onaylı bir güç adaptörünü kullanın. 
Adaptörü bir elektrik prizine takmadan önce, AC fişinin veya 
AC güç kablosunun güç adaptörüne tam oturacak şekilde 
takıldığından emin olun. 

Güç adaptörü, normal kullanım esnasında çok ısınabilir. 
MagSafe 2 güç adaptörü, Bilgi Teknolojileri Ekipmanları İçin 
Uluslararası Güvenlik Standardı (IEC 60950-1) tarafından 
tanımlanan kullanıcının erişebileceği yüzeylerin sıcaklık 
limitleriyle uyumludur.

Güç adaptörünün aşırı ısınması veya sıcaklıkla ilgili 
yaralanma olasılığını azaltmak için, aşağıdaki yönergelere 
uyun: 
 Â Güç adaptörünü doğrudan bir elektrik prizine takın.

MagSafe 2 bağlayıcıAC fişi

MagSafe 2 güç adaptörü

 Â AC güç kablosunu kullanıyorsanız, güç adaptörünü bir 
masaya veya yere koyun ve iyi havalandırılan bir konum 
seçmeye özen gösterin.

MagSafe 2 bağlayıcı

MagSafe 2 güç adaptörü

AC güç kablosu 

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde güç 
adaptörünün ve diğer tüm kabloların bağlantısını kesin:
 Â Kasayı temizlemek istiyorsanız (yalnızca bir sonraki 

sayfada anlatılan ve önerilen yöntemi uygulayın).
 Â Güç kablosu veya fişi aşınmışsa ya da başka bir şekilde 

hasar görmüşse.
 Â MacBook Air bilgisayarınız veya güç adaptörünüz 

yağmura veya aşırı neme maruz kaldıysa ya da makinenin 
üzerine sıvı döküldüyse.

 Â MacBook Air bilgisayarınız veya güç adaptörünüz yere 
düştüyse, kasa hasar gördüyse ya da servis veya tamir 
gerektiğini düşündüğünüz bir durum söz konusuysa.

MagSafe 2 güç kapısı (MagSafe 2 bağlayıcısını taktığınız 
yer); kredi kartı, iPod veya başka bir aygıt üzerindeki verileri 
silebilecek bir mıknatıs içerir. Verilerinizi korumak için, 
bunları veya mıknatısa hassas benzeri malzemeleri ya da 
aygıtları bu kapıya 25 mm’den (1 inç) fazla yaklaştırmayın.

Bu Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu, MacBook Air bilgisayarınız 
için güvenliğe, kullanıma, atmaya, geri dönüşüme, yasal 
düzenlemelere ve yazılım lisansına ilişkin bilgileri ve bir yıllık 
sınırlı garanti bilgilerini içerir.

±

�  Yaralanmalardan kaçınmak için MacBook Air 
bilgisayarınızı kullanmadan önce tüm çalıştırma 
yönergelerini ve aşağıdaki güvenlik bilgilerini 
okuyun. MacBook Air Hızlı Başlangıç kılavuzunun 
ve bu Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu’nun 
indirilebilir sürümü için şu adresi ziyaret 
edin:  support.apple.com/tr_TR/manuals/
macbookair

Önemli Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

UYARI:  Bu güvenlik yönergelerine uyulmaması yangına, 
elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden 
olabilir ya da MacBook Air bilgisayarınıza veya diğer 
eşyalara hasar verebilir.

Yerleşik pil  MacBook Air bilgisayarınızdaki pili çıkarmayın. 
Pil yalnızca Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından 
değiştirilmelidir. MacBook Air bilgisayarınız düşerse 
veya ezilmiş, eğilmiş, deforme olmuş veya hasar görmüş 
görünüyorsa onu kullanmayı bırakın. MacBook Air 
bilgisayarınızı sıcaklığın 100°C (212°F) üzerine çıkabileceği 
radyatör veya şömine gibi ısı kaynaklarına maruz 
bırakmayın. 

Doğru kullanım  MacBook Air bilgisayarınızın alt kısmı 
normal kullanım sırasında fazla ısınabilir. MacBook Air, 
Bilgi Teknolojileri Ekipmanları İçin Uluslararası Güvenlik 
Standardı (IEC 60950-1) tarafından tanımlanan kullanıcının 
erişebileceği yüzeylerin sıcaklık limitleriyle uyumludur. 

Bilgisayarı güvenli bir şekilde çalıştırmak ve sıcaklıkla ilgili 
yaralanma olasılığını azaltmak için, aşağıdaki yönergelere 
uyun:
 Â MacBook Air bilgisayarınızı, bilgisayarın altında ve 

etrafında yeterli hava dolaşımı olacak şekilde, dengeli bir 
çalışma yüzeyi üzerine kurun. 

 Â MacBook Air bilgisayarınızı, yastık veya battaniye gibi 
yumuşak malzemeler üzerinde çalıştırmayın; bunlar hava 
akımı deliklerini kapatabilir. 

 Â MacBook Air bilgisayarınızı kullanırken klavyenin üzerine 
asla bir şey koymayın. 

 Â Havalandırma deliklerinin içine bir cisim sokmaya 
çalışmayın.

 Â MacBook Air bilgisayarınızı dizlerinizin üzerinde 
kullanıyorsanız ve bu sıcaklık rahatsızlık veriyorsa, onu 
dizlerinizin üzerinden kaldırın ve dengeli bir çalışma 
yüzeyi üzerine yerleştirin.



boşaltın. Pilin kapasitesini korumak için yaklaşık her altı ayda 
bir pili yüzde 50 oranında şarj edin.

MacBook Air’inizi temizleme  MacBook Air’inizin dışını 
ve bileşenlerini temizlerken önce MacBook Air’inizi kapatın 
ve güç adaptörünün bağlantısını kesin. Daha sonra 
MacBook Air’in dışını silmek için temiz, tüy bırakmayan bir 
bezi nemlendirin. Açıklıkların nemlenmesinden kaçının. 
Bilgisayara doğrudan sıvı püskürtmeyin. Cilasına zarar 
verebilecek püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler 
veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

MacBook Air ekranını temizleme  MacBook Air’inizin 
ekranını temizlemek için önce MacBook Air’inizi kapatın 
ve güç adaptörünün bağlantısını kesin. Sonra temiz, tüy 
bırakmayan bir bezi yalnızca su ile nemlendirip ekranı silin. 
Ekrana doğrudan sıvı püskürtmeyin.

Ergonomi Bilgileri
Burada, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli 
ipuçlarını bulacaksınız.

Klavye ve İzleme Dörtgeni
Klavyeyi ve izleme dörtgenini kullanırken omuzlarınız 
gevşek olmalıdır. Dirsekleriniz dik açıdan biraz daha fazla 
açılmalı; bilekleriniz ve elleriniz düz bir hat üzerinde 
tutulmalıdır.

YanlışDoğru

Yazarken veya izleme dörtgenini kullanırken hafifçe 
dokunun ve ellerinizle parmaklarınızı gevşek tutun. 
Başparmaklarınızı avuç içlerinize doğru kıvırmayın.

YanlışDoğru

Yorgunluktan kaçınmak için elinizin konumunu sık sık 
değiştirin. Bazı bilgisayar kullanıcılarının, molasız yoğun 
çalışma süreçlerinin ardından ellerinde, bileklerinde veya 
kollarında rahatsızlıklar meydana gelebilir. Ellerinizde, 
bileklerinizde veya kollarınızda kronik ağrılar veya 
rahatsızlıklar hissetmeye başlarsanız, hemen bir sağlık 
uzmanına başvurun.

MagSafe 2 güç kapısına pislik girdiyse; kuru, pamuklu bir 
bezle yavaşça çıkarın.

MagSafe 2 güç özellikleri:
Frekans:  50 - 60 Hz, tek faz

Hat Voltajı:  100 - 240 V

Çıkış Voltajı:  14,85 V DC, 3,05 A

Duyma hasarları  Kulaklıkların çok yüksek sesle kullanılması 
durumunda kalıcı duyma hasarları oluşabilir. Zamanla 
yüksek seslere alışabilir ve uyum sağlayabilirsiniz. Bu sesler 
size normal ses yüksekliği gibi gelse de işitme duyunuza 
zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama olursa veya konuşma 
sesleri boğuk gelmeye başlarsa, dinlemeyi bırakın ve işitme 
duyunuzu kontrol ettirin. Ses ne kadar yüksekse işitme 
duyunuzun etkilenmesi o kadar kısa sürer. İşitme uzmanları 
işitme duyunuzu korumanız için aşağıdakileri önermektedir:
 Â Kulaklıkları yüksek sesle kullanma sürenizi sınırlayın.
 Â Çevrenizdeki gürültüleri bastırmak için ses yüksekliğini 

artırmaktan kaçının. 
 Â Yakınınızda konuşan kişileri duyamıyorsanız, sesi kısın.

Yüksek riskli işler  Bu bilgisayar; nükleer tesislerde, uçak 
seyir veya iletişim sistemlerinde, hava trafiği kontrol 
sistemlerinde veya bilgisayar sistemindeki bir sorunun 
ölümlere, kişisel yaralanmalara ya da ciddi çevre hasarlarına 
yol açabileceği yerlerde kullanım amacıyla üretilmemiştir.

Çalıştırma ortamı  MacBook Air bilgisayarınızı aşağıdaki 
aralıklar dışında çalıştırmanız performansını etkileyebilir:

Çalıştırma sıcaklığı:  10° – 35° C (50° – 95° F)

Saklama sıcaklığı:  -20° – 45° C (-4° – 113° F)

Bağıl nem oranı:  % 5 – % 90 (yoğunlaşmayan)

Çalıştırma yüksekliği:  0 – 3048 metre (0 – 10.000 fit)

MacBook Air bilgisayarınızı taşıma  MacBook Air 
bilgisayarınızı bir çantada veya bavulda taşıyorsanız; içinde, 
kazara bilgisayarın hava deliklerinden içeriye girebilecek 
ya da bir kapısına sıkışabilecek başıboş nesnelerin (ataş 
veya bozuk para gibi) bulunmadığından emin olun. Ayrıca, 
manyetik hassasiyete sahip maddeleri MagSafe 2 güç 
kapısından uzak tutun. 

Bağlayıcıları ve kapıları kullanma  Bir bağlayıcıyı bir 
kapının içine zorla sokmaya çalışmayın. Bir aygıtı bağlarken; 
takılacağı kapının içinde pislik olmadığından, bağlayıcının o 
kapı ile eşleştiğinden ve bağlayıcıyı kapıya doğru konumda 
takmaya çalıştığınızdan emin olun.

Cam parçaları kullanma  MacBook Air bilgisayarınız, ekran 
ve izleme dörtgeni de dahil olmak üzere cam bileşenler 
içerir. Bunlar zarar görürse, bir Apple yetkili servis sağlayıcısı 
tarafından tamir edilene dek MacBook Air bilgisayarınızı 
kullanmayın.

MacBook Air bilgisayarınızı saklama  MacBook Air 
bilgisayarınızı uzun bir süre saklayacaksanız, onu serin (ideal 
olarak 22° C veya 71° F) bir yerde tutun ve pilini yüzde 50’si 
kalacak şekilde boşaltın. Bilgisayarınızı beş aydan daha 
uzun süre saklayacaksanız pili yaklaşık yüzde 50 oranında 



Çevrimiçi Kaynaklar
Çevrimiçi servis ve destek bilgileri için www.apple.com/
support adresine gidin ve açılır menüden ülkenizi seçin. 
AppleCare Knowledge Base'de arama yapabilir, yazılım 
güncellemelerini denetleyebilir veya Apple’ın tartışma 
forumlarından yardım alabilirsiniz. 

Sistem Bilgileri
MacBook Air bilgisayarınız hakkında bilgi almak için, Sistem 
Bilgileri’ni kullanın. Bu uygulama hangi donanımların 
takılı olduğunu, hangi yazılımların yüklü olduğunu, seri 
numarasını ve işletim sistemi sürümünü, ne kadar bellek 
takılı olduğunu ve daha birçok bilgiyi gösterir. Sistem 
Bilgileri’ni açmak için, menü çubuğundan Elma () > Bu Mac 
Hakkında’yı seçip sonra Daha Fazla Bilgi’yi tıklayın.

Apple Hardware Test
Bilgisayarın bellek veya işlemci gibi bileşenlerinden biriyle 
ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemek için Apple 
Hardware Test (AHT) uygulamasını kullanabilirsiniz.

Apple Hardware Test uygulamasını kullanmak için:  Güç 
adaptörü dışında bilgisayarınıza bağlı olan tüm harici 
aygıtların bağlantısını kesin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın 
ve sistem başlarken E (Q klavyede D) tuşunu basılı tutun. 
AHT seçici ekranı gözüktüğünde bulunduğunuz yere uygun 
dili seçin. Return tuşuna basın veya sağ ok düğmesini 
tıklayın. AHT ana ekranı gözüktükten sonra (yaklaşık 45 
saniye sonra) ekrandaki yönergeleri izleyin. AHT bir sorun 
bulursa, bir hata kodu görüntüler. Destek seçeneklerine 
başvurmadan önce hata kodunu bir yere not edin. AHT, 
donanımla ilgili herhangi bir sorun bulmazsa, sorun yazılım 
kaynaklı olabilir.

AppleCare Servis ve Destek
MacBook Air bilgisayarınız 90 günlük teknik destek ve 
bir Apple perakende mağazasında veya Apple yetkili 
servis sağlayıcısı gibi bir Apple yetkili tamir merkezinde 
geçerli olan bir yıllık donanım tamiri garantisiyle gelir. 
AppleCare koruma planı satın alarak garanti kapsamınızı 
genişletebilirsiniz. Bilgi için www.apple.com/support/
products adresini veya bu bölümde daha sonra listelenen 
ülkeniz için uygun web sitesini ziyaret edin.

Yardıma gereksiniminiz olursa; AppleCare telefon destek 
hattı temsilcileri, uygulamaları yükleme ve açma ve sorun 
giderme konularında yardımcı olabilirler. Size en yakın 
destek merkezi numarasını arayın (ilk 90 gün ücretsizdir). 
Aramadan önce, satın alma tarihinizi ve MacBook Air 
bilgisayarınızın seri numarasını hazır bulundurun.

90 günlük ücretsiz telefon desteğiniz, satın alma tarihinden 
itibaren başlar. 

ABD:  1-800-275-2273

Birleşik Krallık:  (44) 0844 209 0611

www.apple.com/support/country

Harici Fare
Harici bir fare kullanıyorsanız, fareyi klavye ile aynı 
yüksekliğe ve kolayca erişilebilir bir konuma yerleştirin.

Sandalye
Sağlam ve rahat bir destek sağlayan ayarlanabilir sandalyeler 
en iyisidir. Sandalyenin yüksekliğini, bacaklarınızın üst 
kısımları yatay olacak ve ayaklarınız yere düz basacak 
şekilde ayarlayın. Sandalyenin arkası sırtınızın alt kısmını 
(bel bölgesini) desteklemelidir. Sandalyenin arkalığını 
vücudunuza göre doğru ayarlayabilmek için sandalyenin 
üreticisi tarafından sağlanan yönergeleri izleyin.

Kollarınızın alt kısımları ile elleriniz klavye ile düzgün bir açı 
oluşturacak şekilde sandalyenizi yükseltmeniz gerekebilir. 
Bu, ayaklarınızı yere düz olarak basmanızı engelliyorsa; 
yüksekliği ayarlanabilir bir ayaklık kullanabilir ve yerle 
ayaklarınız arasındaki boşluğu bu şekilde doldurabilirsiniz. 
Veya masanızı ayaklık gereksinimi duyulmayacak şekilde 
alçaltabilirsiniz. Diğer bir seçenek de normal çalışma 
düzeyinden daha aşağıda raylı klavye rafı olan bir çalışma 
masası kullanmaktır.

Yerleşik Ekran
Ekranın açısını, tepedeki aydınlatmalardan ve pencerelerden 
gelen ışıkları en az yansıtacak şekilde ayarlayın. Bir dirençle 
karşılaşıyorsanız ekranı zorlamayın. Ekran, 135 dereceden 
daha fazla açılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Bilgisayarı bir yerden başka bir yere taşıdığınızda veya 
çalışma ortamınızdaki aydınlatma değiştiğinde ekranın 
parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Web üzerinde ergonomi hakkında daha fazla bilgi 
bulunabilir: www.apple.com/about/ergonomics

Apple ve Çevre
Apple Inc., işlemlerinin ve ürünlerinin çevreye olan olumsuz 
etkilerini en aza indirme sorumluluğunun bilincindedir. 

Web üzerinde daha fazla bilgi bulunabilir: 
www.apple.com/environment

Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek
MacBook Air’nuzda kullanıcının tamir edebileceği veya 
değiştirebileceği herhangi bir parça yoktur. Servise 
gereksiniminiz olursa, Apple’a danışın veya MacBook Air 
bilgisayarınızı bir Apple yetkili servis sağlayıcısına götürün. 
MacBook Air bilgisayarınız hakkında daha fazla bilgiyi 
Yardım Merkezi, çevrimiçi kaynaklar, Sistem Bilgileri ve 
Apple Hardware Test yoluyla bulabilirsiniz.

Yardım Merkezi
Sorularınızın yanıtlarını, bunun yanında yönergeleri ve 
sorun giderme bilgilerini çoğunlukla Mac’inizdeki Yardım 
Merkezi’nde bulabilirsiniz. Finder simgesini tıklayın, menü 
çubuğunda Yardım’ı tıklayın ve Yardım Merkezi’ni seçin.



This product has demonstrated EMC compliance under 
conditions that included the use of compliant peripheral 
devices and shielded cables (including Ethernet network 
cables) between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables 
between system components to reduce the possibility of 
causing interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):  
Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in the 
5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of the AirPort Extreme 
technology is below the FCC and EU radio frequency 
exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the 
wireless equipment in such a manner that the potential for 
human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth® Wireless Compliance
The antenna used with this transmitter must not be 
colocated or operated in conjunction with any other 
antenna or transmitter subject to the conditions of the 
FCC Grant.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference,  
and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de 
licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the Canadian 
interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les 
exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du 
Canada.

Telefon numaraları değişebilir ve yerel ve yurtiçi telefon 
ücretleri uygulanabilir. Listenin tamamı web üzerinde 
bulunabilir: www.apple.com/tr/support/contact/

Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions:  (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. See 
instructions if interference to radio or television reception 
is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications 
are designed to provide reasonable protection against such 
interference in a residential installation. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

You can determine whether your computer system is 
causing interference by turning it off. If the interference 
stops, it was probably caused by the computer or one of the 
peripheral devices. 

If your computer system does cause interference to radio or 
television reception, try to correct the interference by using 
one or more of the following measures:
 Â Turn the television or radio antenna until the interference 

stops. 
 Â Move the computer to one side or the other of the 

television or radio. 
 Â Move the computer farther away from the television 

or radio. 
 Â Plug the computer into an outlet that is on a different 

circuit from the television or radio. (That is, make certain 
the computer and the television or radio are on circuits 
controlled by different circuit breakers or fuses.) 

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider 
or Apple. See the service and support information that came 
with your Apple product. Or consult an experienced radio/
television technician for additional suggestions. 

Important: Changes or modifications to this product not 
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance 
and negate your authority to operate the product.



Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka MacBook Air ierīce 
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem 
ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis MacBook Air 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy 
a MacBook Air megfelel a vonatkozó alapvetõ 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
elõírásainak.

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan MacBook Air 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti 
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel 
MacBook Air in overeenstemming is met de essentiële eisen  
en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette MacBook Air 
-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og 
øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten MacBook Air 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português  Apple Inc. declara que este dispositivo 
MacBook Air está em conformidade com os requisitos  
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
MacBook Air este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta MacBook Air skladne 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Air 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja  sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna MacBook Air 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: 
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 

210 of Industry Canada.

European Compliance Statement
This product complies with the requirements of European 
Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC.

Europe–EU Declaration of Conformity

Български  Apple Inc. декларира, че това MacBook Air е 
в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 
MacBook Air je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr MacBook Air overholder de væsentlige krav 
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das 
MacBook Air in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see MacBook Air 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English  Hereby, Apple Inc. declares that this MacBook Air 
is in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que 
este MacBook Air cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή 
η συσκευή MacBook Air συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας  
1999/5/ΕΚ.

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil 
MacBook Air est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki 
MacBook Air fullnægir lágmarkskröfum og öðrum 
viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo MacBook Air è conforme ai requisiti essenziali 
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE.



Japan VCCI Class B Statement

Russia

Harici USB Modem Bilgileri
MacBook Air bilgisayarınızı harici bir USB modem kullanarak 
telefon hattına bağlarken, modeminizle birlikte gelen 
belgelerdeki telekomünikasyon şirketi bilgilerine bakın.

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that 
standard configurations of this product meet the ENERGY 
STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® 
program is a partnership with electronic equipment 
manufacturers to promote energy-efficient products. 
Reducing energy consumption of products saves money 
and helps conserve valuable resources. 

This computer is shipped with power management enabled 
with the computer set to sleep after 10 minutes of user 
inactivity. To wake your computer, click the mouse or 
trackpad button or press any key on the keyboard. 

For more information about ENERGY STAR®, visit:  
www.energystar.gov

European Community Restrictions 
Français Pour usage en intérieur uniquement. Consultez 
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques 
et des Postes (ARCEP) pour connaître les limites d’utilisation 
des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

Korea Warning Statements

B ( )

(B ) 

, 

.

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池



China Battery Statement

Taiwan Battery Statement

Pilin Değiştirilmesi
Şarj edilebilir pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis 
sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir. Pil değiştirme 
servisleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin: 
http://www.apple.com/batteries/replacements.html 

Battery Charger Efficiency

020-5563-A
EFUP15china

Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Bu sembol, ürününüzün yerel kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun bir şekilde atılması gerektiğini belirtir. Ürününüzün 
kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüm seçenekleri 
hakkında bilgi edinmek üzere Apple'a veya yerel mercilere 
başvurun.

Apple’ın geri dönüşüm programı hakkında bilgi için şu 
adrese gidin: www.apple.com/recycling

European Union—Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and 
regulations your product should be disposed of separately 
from household waste. When this product reaches its end 
of life, take it to a collection point designated by local 
authorities. Some collection points accept products for free. 
The separate collection and recycling of your product at the 
time of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human 
health and the environment.

Türkiye
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı  
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik) uygundur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem 

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria 
não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando 
decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o 
de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para 
informações sobre o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite  
www.apple.com/br/environment

Pil Atma Bilgileri
Pilleri, yerel çevre yasalarınıza ve yönetmeliklerinize uygun 
olarak atın.

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht 
in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am 
Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen 
gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden 
gedeponeerd.



bunlarla sınırlı olmaksızın) Apple markalı veya Apple 
markası dışındaki yazılım işbu garanti kapsamına dâhil 
değildir. Söz konusu yazılımın kullanımı kapsamındaki 
haklarınız ile ilgili olarak lütfen yazılımın yanında yer alan 
lisans sözleşmesine bakınız. Apple, Apple Ürünü’nün 
kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağı yönünde bir 
garanti vermemektedir. Apple Ürünü’nün kullanımı ile ilgili 
talimatların uygulanmamasından kaynaklanan zararlardan 
Apple sorumlu değildir.

İşbu garanti (a) malzeme veya işçilik sebebiyle oluşan 
ayıplardan kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere 
piller gibi tüketilebilir parçalar, (b) çizikler, çentikler ve 
portlardaki plastiğin kırılması dâhil olmak üzere ve fakat 
bunlarla sınırlı olmaksızın, kozmetik zararlar, (c) diğer bir 
ürünle birlikte kullanımdan doğan zararlar, (d) kaza, kötü 
kullanım, hatalı kullanım, sıvıyla temas, yangın, deprem 
veya diğer harici etkenlerden doğan zararlar, (e) Apple 
Ürününün Apple’ın yayınlanan rehber kurallarına 
uymaksızın kullanımından doğan zararlar, (f) Apple’ın 
acentesi veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı (“AASP”) 
olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirilen (yükseltmeler 
ve genişletmeler de dâhil olmak üzere) servisten doğan 
zararlar, (g)  Apple’ın yazılı izni olmaksızın işlev veya 
kapasite değişikliği amacıyla modifiye edilen Apple 
Ürünleri, (h) normal kullanımdan doğan aşınma ve 
yıpranmaya nedeniyle oluşan veya Apple Ürününün 
normal yaşlanmasının neden olduğu diğer arızalar veya 
(i) seri numarası silinmiş veya okunmaz hale gelmiş Apple 
Ürünleri için geçerli değildir.

SORUMLULUKLARINIZ  EĞER APPLE ÜRÜNÜNÜZ YAZILIM 
PROGRAMLARI, VERİ VE DİĞER BİLGİLERİ SAKLAYABİLİYOR 
İSE, İÇERİĞİN KORUNMASI VE OLASI İŞLETİM ARIZALARINA 
KARŞI TEDBİR OLARAK, SAKLAMA ORTAMINDA BULUNAN 
BİLGİLERİN PERİYODİK OLARAK YEDEK KOPYALARINI 
ALMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

Garanti kapsamında sağlanan hizmetini almadan önce 
Apple veya acenteleri, satın alma bilgilerini sunmanızı, 
olası sorunların teşhis edilmesi için tasarlanan soruları 
yanıtlamanızı ve Apple’dan garanti kapsamında sağlanan 
hizmetin alımına ilişkin prosedüre uymanızı talep edebilir. 
Apple Ürününüzü garanti kapsamında sağlanan hizmet 
için ibraz etmeden önce, saklama ortamının ayrı bir yedek 
kopyasını almanız, korumak istediğiniz bütün kişisel bilgileri 
silmeniz ve bütün güvenlik şifrelerini geçersiz kılmanız 
gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMET SÜRESİNCE, 
APPLE ÜRÜNÜNÜZÜN SAKLAMA ORTAMINDAKİ 
İÇERİKLERİN KAYBOLMASI, BAŞKA İÇERİKLE DEĞİŞTİRİLMESİ 
VEYA YENİDEN FORMATLANMASI MUHTEMELDİR. 
BÖYLE BİR DURUMDA, APPLE VE ACENTELERİ YAZILIM 
PROGRAMLARININ, VERİLERİN VEYA SERVİSE ALINAN 
APPLE ÜRÜNÜNÜN SAKLAMA ORTAMINDA VEYA DİĞER 
KISIMLARINDA BULUNAN DİĞER BİLGİLERİN KAYBINDAN 
SORUMLU DEĞİLDİR.

Yazılım Lisans Sözleşmesi
MacBook Air bilgisayarının kullanımı, şu adreste bulunan 
Apple ve üçüncü parti yazılım lisans hükümlerinin kabul 
edildiği anlamına gelir: www.apple.com/legal/sla

Apple Bir (1) Yıllık Sınırlı Garanti – Mac
Yalnızca Apple Markalı Ürünler İçindir.

İŞBU GARANTİ İLE TÜKETİCİ KANUNUNUN İLİŞKİSİ  İŞBU 
GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR SAĞLAMAKTADIR VE 
EYALETTEN EYALETE (VEYA ÜLKEYE VEYA VİLAYETE) DEĞİŞEN 
FARKLI HAKLARIN SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ. KANUNUN 
İZİN VERDİKLERİ DIŞINDA, APPLE, SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN 
UYUMSUZLUĞUNDAN DOĞAN HAKLAR DA DÂHİL 
OLMAK ÜZERE, SAHİP OLDUĞUNUZ DİĞER HAKLARI 
HARİÇ TUTMAMAKTA, SINIRLAMAMAKTA VEYA ASKIYA 
ALMAMAKTADIR. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN, 
KENDİ ÜLKE, VİLAYET VEYA EYALET HUKUKUNUZA BAKINIZ. 

TÜKETİCİ KANUNU’NU ETKİLEYEN GARANTİ 
SINIRLAMALARI  KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU 
GARANTİ VE BELİRTİLEN TELAFİ YOLLARI MÜNHASIRDIR 
VE SÖZLÜ, YAZILI, KANUNİ, AÇIK VEYA ZIMNİ OLSUN 
DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİN, TELAFİ YOLLARININ VE 
ŞARTLARIN YERİNE GEÇMEKTEDİR. APPLE BELLİ BİR AMAÇ 
İÇİN OLAN ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ İLE UYGUNLUK 
GARANTİSİ VE GİZLİ AYIPLAR İÇİN OLAN GARANTİLER DE 
DÂHİL OLMAK ÜZERE, KANUNİ VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ 
KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE KABUL ETMEMEKTEDİR. 
BU GARANTİLARİN KABUL EDİLMEMESİNİN MÜMKÜN 
OLMADIĞI DURUMLARDA, APPLE BU GARANTİLERİN 
SÜRESİ İLE ÇÖZÜM YOLLARINI VE TERCİH HAKKI APPLE’DA 
OLMAK ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TAMİR VE DEĞİŞTİRME 
HİZMETLERİNİ IŞBU GARANTİ SÜRESİ İLE SINIRLAMAKTADIR. 
BAZI EYALETLER (ÜLKELER VE VİLAYETLER), ZIMNİ 
GARANTİLERİN (VEYA ŞARTLARIN) KULLANIM 
SÜRELERİNİN SINIRLANMASINI KABUL ETMEMEKTEDİR, 
BU SEBEPLE YUKARIDA BAHSEDİLEN SINIRLAMA SİZE 
UYGULANMAYABİLİR.

İŞBU GARANTİYE NELER DÂHİLDİR?  Apple, orijinal pakette 
yer alan Apple markalı donanımlar ile aksesuarlarını (“Apple 
Ürünü”), Apple’ın yayımlanan kullanım kılavuzlarına uygun 
kullanılmaları halinde,  ürünün perakende olarak son 
kullanıcı alıcı tarafından satın alınmasından itibaren BİR (1) 
YIL süre ile  (“Garanti Süresi”) teçhizat ve işçilik hatalarına 
karşı garanti etmektedir. Apple’ın yayımlanan kullanım 
kılavuzları, teknik şartname, kullanıcı rehberleri ve hizmet 
iletişimlerinde kullanılan bilgiler dâhil olmak üzere ve fakat 
bunlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgileri kapsamaktadır.

İŞBU GARANTİYE NELER DÂHİL DEĞİLDİR?  İşbu garanti, 
Apple donanımı ile birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa 
dahi, Apple markalı olmayan donanımlar veya herhangi 
bir yazılımı kapsamamaktadır. Apple’ın dışındaki üreticiler, 
tedarikçiler veya yayımcılar size kendi garantilerini verebilir; 
ancak Apple, kanunun izin verdiği ölçüde, ürünlerini 
“OLDUĞU GİBİ” tedarik etmektedir. Apple tarafından 
dağıtılan (sistem yazılımı da dâhil olmak üzere ve fakat 



veya hizmetin sağlanması maksadıyla Apple Mağazası veya 
AASP, sahip olduğunuz Apple Ürünü’nü Apple Tamir Servisi 
(“ARS”) merkezine gönderebilir. Hizmetin tamamlandığına 
ilişkin olarak tarafınıza bildirim yapıldıktan sonra, Apple 
Ürünü’nü Apple Mağazası’ndan veya AASP merkezinden 
derhal geri alacaksınız veya Apple Ürünü ARS merkezinden 
bulunduğunuz yere doğrudan gönderilecektir.

(ii) Mail-in Hizmeti. Şayet Apple, sahip olduğunuz Apple 
Ürünü’nün mail-in hizmeti için uygun olduğunu tespit 
ederse, sahip olduğunuz Apple Ürünü’nü ARS veya 
AASP merkezine Apple’ın talimatlarına uygun şekilde 
göndermeniz için, Apple önceden ödenmiş irsaliyeyi ve 
(uygulanabilir olduğu takdirde) paketleme materyalini 
tarafınıza gönderecektir. Hizmet tamamlandıktan sonra, ARS 
veya AASP merkezi Apple Ürünü size iade edecektir. Tüm 
talimatların izlenmiş olması şartı ile Apple, bulunduğunuz 
yere gönderi veya bulunduğunuz yerden teslim almaya 
ilişkin masrafları ödeyecektir.

(iii) Kendin Yap (DIY) Parçaları Hizmeti. DIY parçaları hizmeti 
size, sahip olduğunuz Apple Ürünü üzerinde servis imkânı 
sağlamaktadır. Şayet DIY parçaları hizmeti koşullar dahilinde 
mümkün ise, aşağıda yer alan prosedür uygulanacaktır: 
(a) Apple’ın değiştirilen ürün veya parçanın iade edilmesini 
talep ettiği hizmetler. Apple, değiştirilen ürünün veya 
parçanın perakende fiyatı ve ilgili nakliye masrafları için 
teminat olarak bir kredi kartla ödeme onayı talep edebilir. 
Şayet kredi kartla ödeme onayı sağlayamıyorsanız, 
DIY parçaları hizmeti sizin için uygun olmayabilir ve 
Apple hizmet ile ilgili olarak alternatif bir düzenleme 
teklif edecektir. Apple değiştirilecek ürünü veya parçayı 
tarafınıza kurulum talimatları ile birlikte gönderecektir 
ve uygulanabilir olduğu ölçüde, değiştirilecek ürün 
veya parçanın iade edilmesine ilişkin diğer gereklilikleri 
gönderecektir. Talimatları izlediğiniz takdirde, Apple kredi 
kartı ödeme onayını iptal edecek ve ürün veya parça için 
ve bulunduğunuz yere yapılan ve bulunduğunuz yerden 
yapılan nakliye için ücret tahsil etmeyecektir. Değiştirilen 
ürünü veya parçayı talimatlara uygun şekilde iade 
etmemeniz veya değiştirilen ürün veya parçanın hizmet için 
uygun olmaması halinde, Apple onay verilen miktarı kredi 
kartınızdan tahsil edecektir.

(b) Apple’ın değiştirilen ürün veya parçanın iade edilmesini 
talep etmediği hizmetler. Apple kurulum ile ilgili talimatları 
içeren değiştirilecek ürün veya parçayı tarafınıza ücretsiz 
olarak gönderecektir ve uygun olduğu ölçüde, değiştirilen 
ürün veya parçanın imha edilmesine ilişkin gereklilikleri 
gönderecektir. 

(c) DIY parçaları hizmetine ilişkin olarak, Apple yapmış 
olduğunuz herhangi bir işçilik masrafından sorumlu 
olmayacaktır. İlave yardıma ihtiyaç duymanız halinde, 
aşağıda belirtilen telefon numaralarından Apple ile  
irtibata geçiniz.

Apple, tarafınıza ve belirli bir hizmet şekline uygun bulunan 
Apple Ürününüz için sağlayabileceği garanti hizmetinin 
şeklini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet, 

Apple Ürününüz veya değiştirilen bir ürün, garanti 
kapsamında sağlanan hizmet sağlandıktan sonra size 
ilk başta satın aldığınız ayarlara sahip olacak şekilde ve 
uygulanacak güncellemelere tabi olarak geri verilecektir. 
Bütün diğer yazılım programları, veriler ve bilgilerin yeniden 
kurulması sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Diğer yazılım 
programları, veriler ve bilgilerin kurtarılması ve yeniden 
kurulması işbu garantinin kapsamına dâhil değildir.

GARANTİ HÜKÜMLERİ İHLAL EDİLDİĞİ TAKDİRDE APPLE 
NE YAPAR? Garanti Süresi esnasında Apple veya bir AASP’ye 
karşı geçerli bir talepte bulunduğunuzda, Apple, kendi 
takdirine bağlı olarak, (i) Apple Ürününü yeni veya önceden 
kullanılmış ancak performans ve güvenilirlik açısından hiç 
kullanılmamış parçalara denk olan parçaları kullanarak 
tamir eder, (ii) Apple Ürününü en az o Apple Ürününün 
işlevsel açıdan dengi olan ve yeni ve/veya önceden 
kullanılmış ancak performans ve güvenilirlik açısından 
hiç kullanılmamış parçalara denk olan parçalardan oluşan 
bir ürünle değiştirir veya (iii) Apple Ürününü geri alarak 
karşılığında alım fiyatını iade eder.

Apple, kullanıcılar tarafından kurulabilir bazı parça veya 
ürünleri değiştirmenizi talep edebilir. Apple tarafından 
verilen talimatlara uygun olarak kurulan bir kullanıcı 
tarafından kurulabilir bir parçayı içeren bir değiştirme 
parçası veya ürünü, hangisinin sizin için daha uzun garanti 
süresi sağladığına bağlı olarak Apple Ürününün kalan 
garanti süresine veya değişiklik veya tamirden itibaren 
doksan (90) günlük garanti süresine sahiptir. Bir ürün veya 
parça değiştirildiğinde veya para iadesi yapıldığında, verilen 
değişik ürün sizin mülkiyetinize, değiştirilen veya parası iade 
edilen ürün Apple’ın mülkiyetine geçer.

GARANTİ KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETİ NASIL 
ALACAKSINIZ?  Garanti kapsamında sağlanan hizmete 
başvurmadan önce lütfen, aşağıda tarif edilen online 
yardım kaynaklarına erişiniz ve bunları gözden geçiriniz. 
Bu kaynakları gerektiği şekilde kullandıktan sonra Apple 
Ürünü halen çalışmıyor ise, lütfen aşağıda belirtilen bilgileri 
kullanarak Apple temsilcisi ile veya, şayet mevcutsa, 
Apple’ın sahip olduğu perakende satış mağazası ile (“Apple 
Bayii”), veya AASP ile temasa geçiniz. Apple temsilcisi 
veya AASP sahip olduğunuz Apple Ürünü’nün hizmet 
gerektirip gerektirmediği hususunun tespit edilmesine 
yardımcı olacaktır ve şayet gerektiriyorsa Apple’ın bu 
hizmeti nasıl sağlayacağı hususunda sizi bilgilendirecektir. 
Apple ile telefon yoluyla iletişime geçmeniz halinde, 
bulunduğunuz yere bağlı olarak başka ücretlendirmeler de 
uygulanabilecektir.

Garanti kapsamında sağlanan hizmetinin alınmasına ilişkin 
detaylı online bilgi aşağıda sunulmaktadır:

GARANTİ HİZMET OPSİYONLARI  Apple aşağıda belirtilen 
opsiyonları birini veya daha fazlasını kullanarak garanti 
kapsamında sağlanan hizmeti sunacaktır:

(i) Carry-in Hizmeti. Sahip olduğunuz Apple Ürünü’nü 
carry-in hizmeti sunan Apple Mağazası’na veya AASP’ye 
iade edebilirsiniz. Hizmet iade ettiğiniz yerde sunulabilir 



koşulların hukuka uygunluğu ve uygulanabilirliği bundan 
etkilenmeyecek ve zarar görmeyecektir. Bu garanti belgesi, 
Apple Ürününün satın alındığı ülkenin hukukuna tabi olacak 
ve bu hukuka göre yorumlanacaktır. Apple, işbu belgenin 
sonunda Apple Ürününün satın alındığı ülke veya bölgeye 
göre tanımlanmıştır. Bu garanti kapsamında garantör, Apple 
veya onun hukuki halefidir.

ONLINE BİLGİ  Aşağıdakiler ile ilgili daha fazla bilgi online 
olarak şu adreste mevcuttur:

Uluslararası 
Destek Bilgisi

www.apple.com/support/country

Yetkili 
Distribütörler

www.apple.com/buy

Apple Yetkili 
Hizmet 
Sağlayıcıları

support.apple.com/kb/HT1434

Apple Perakende 
Satış Mağazası

www.apple.com/retail/storelist/

Apple Destek ve 
Hizmet

support.apple.com/kb/HE57

Apple Ücretsiz 
Destek

www.apple.com/support/country/ 
index.html?dest=complimentary

Satın Alınan Bölge Veya Ülke İçin Garanti 
Yükümlüsü

Satın Alınan 
Bölge/Ülke

Adres

AMERİKA

Brezilya Apple Computer Brasil Ltda 
Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar,  
Sao Paulo, SP Brasil 01454-901

Kanada Apple Canada Inc. 
7495 Birchmount Rd.; Markham,  
Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada

Meksika Apple Operations Mexico,  
S.A. de C.V. 
Prolongación Paseo de la Reforma #600, 
Suite 132, Colonia Peña Blanca,  
Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, 
México D. F., CP 01210, Mexico

Birleşik Devletler 
ve Diğer Amerika 
Ülkeleri 

Apple Inc. 
1 Infinite Loop;  
Cupertino, CA 95014, U.S.A.

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA

Tüm Ülkeler Apple Distribution International 
Hollyhill Industrial Estate  
Hollyhill, Cork,  
Republic of Ireland

hizmetin talep edildiği ülkedeki opsiyonların uygunluğu 
ile sınırlı olacaktır. Hizmet opsiyonları, parça uygunluğu ve 
yanıtlama süresi ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Apple 
Ürünü’nün bulunduğu ülkede hizmet verilememesi halinde 
gönderi ve teslim masraflarından siz sorumlu olabilirsiniz. 
Satın alım işleminin yapıldığı ülkeden başka bir ülkede 
hizmet talep etmeniz halinde, ithalat ve ihracata ilişkin 
yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyacak ve tüm 
gümrük vergilerinden, K.D.V.’den ve buna bağlı diğer vergi 
ve harçlardan sorumlu olacaksınız. Uluslararası hizmete 
ilişkin olarak, Apple ürünleri ve parçaları, yerel standartlarla 
uyumlu olan ürün ve parçalarla onarabilir veya değiştirebilir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI  İŞBU GARANTİ 
BELGESİNDE AKSİ DÜZENLENMEDİĞİ TAKDİRDE VE KANUN 
TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE, 
HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞULUN İHLALİNDEN 
VEYA HERHANGİ BİR HUKUK KURALI UYARINCA, KULLANIM 
KAYBI, GELİR KAYBI, MEVCUT VEYA ÖNGÖRÜLEN KAR 
KAYBI (SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KAR DA DÂHİL 
OLMAK ÜZERE), PARA KULLANIM KAYBI, ÖNGÖRÜLEN 
BİRİKİM KAYBI, İŞ KAYBI, FIRSAT KAYBI, TİCARİ İTİBAR KAYBI, 
İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI, VERİNİN ZARARA UĞRAMASI, 
BOZULMASI VEYA RİSKE ATILMASI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE 
VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN DOĞRUDAN, 
ÖZEL, BEKLENMEYEN VEYA DOLAYLI ZARARDAN, VEYA 
HER HÂLÜKÂRDA EKİPMAN VEYA ÜRÜNÜN İKAMESİNDEN 
KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI KAYIP VEYA 
ZARARDAN, DÜZELTME, PROGRAMLAMA VEYA APPLE 
ÜRÜNÜNDE BULUNAN VEYA APPLE ÜRÜNÜ İLE KULLANILAN 
HERHANGİ BİR PROGRAMIN VEYA VERİNİN YENİDEN 
ÜRETİMİNDEN VEYA APPLE ÜRÜNÜNDEKİ BİLGİLERİN GİZLİ 
TUTULMAMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

YUKARIDAKİ SINIRLAMA, ÖLÜM VEYA BEDENSEL 
YARALANMA İDDİALARINA VEYA KANUNDAN 
KAYNAKLANAN KAST VE AĞIR KUSUR VE/VEYA İHMAL 
SORUMLULUĞÜ HALLERİNE UYGULANMAZ. APPLE, BU 
GARANTİ KAPSAMINDA TÜM APPLE ÜRÜNLERİNİ TAMİR 
EDEBİLECEĞİNE VEYA TÜM APPLE ÜRÜNLERİNİ BU ÜRÜNDE 
BULUNAN BİLGİLER HERHANGİ BİR RİSKE ATILMAKSIZIN 
VEYA KAYBOLMAKSIZIN İKAME EDEBİLECEĞİNE DAİR 
HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.

BAZI EYALETLERDE (ÜLKELERDE VE BÖLGELERDE), 
BEKLENMEYEN VEYA DOLAYLI ZARAR SORUMLULUĞUNUN 
ORTADAN KALDIRILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA 
İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BU SEBEPLE, YUKARIDAKİ 
SORUMLULUĞUN KALDIRILMASINA VEYA KISITLANMASINA 
İLİŞKİN HÜKÜMLER, SİZE UYGULANMIYOR OLABİLİR.

GİZLİLİK  Apple, kullanıcı bilgilerini www.apple.com/legal/
warranty/privacy adresinde mevcut olan Apple Müşteri 
Gizliliği Politikası’na (Apple Customer Privacy Policy) uygun 
olarak muhafaza edecek ve kullanacaktır.

GENEL OLARAK  Hiçbir Apple satıcısı, temsilcisi veya 
çalışanı işbu garanti belgesi üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapmaya, onun kapsamını genişletmeye veya 
ona ilaveler yapmaya yetkili değildir. Eğer herhangi bir 
koşul hukuka aykırı veya uygulanamaz olur ise, geri kalan 



Satın Alınan 
Bölge/Ülke

Adres

ASYA PASİFİK 

Avustralya; Yeni 
Zelanda; Fiji, Papua 
Yeni Gine; Vanuatu

Apple Pty. Limited. 
PO Box A2629, Sydney South,  
NSW 1235, Australia

Hong Kong Apple Asia Limited 
2401 Tower One, Times Square, 
Causeway Bay; Hong Kong

Hindistan Apple India Private Ltd. 
19th Floor, Concorde Tower C,  
UB City No 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore 560-001, India

Japonya Apple Japan Inc. 
3-20-2 Nishishinjuku,  
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Kore Apple Korea Ltd.  
3201, ASEM Tower; 159,  
Samsung-dong, Gangnam-Gu;  
Seoul 135-798, Republic of Korea

Afganistan, 
Bangladeş, Butan, 
Brunei, Kamboçya, 
Guam, Endonezya, 
Laos, Singapur, 
Malezya, Nepal, 
Pakistan, Filipinler, 
Sri Lanka, Vietnam

Apple South Asia Pte. Ltd.  
7 Ang Mo Kio Street 64  
Singapore 569086

Çin Halk 
Cumhuriyeti

Apple Computer Trading  
(Shanghai) Co. Ltd.   
Room 1815, No. 1 Jilong Road, 
Waigaoqiao Free Trade Zone,  
Shanghai 200131 China

Satın Alınan 
Bölge/Ülke

Adres

Tayland Apple South Asia  
(Thailand) Limited 
25th Floor, Suite B2, Siam Tower,  
989 Rama 1 Road, Pataumwan, 
Bangkok, 10330

Tayvan Apple Asia LLC 
16A, No. 333 Tun Hwa S. Road.  
Sec. 2, Taipei, Taiwan 106

Diğer Asya Pasifik 
Ülkeleri

Apple Inc. 
1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, U.S.A.
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