KULLANIM KILAVUZU

Bu kullanma kılavuzu N100-N101-N102-N103-N104-N105-N106-N107-N108-N109-N110 modelleri için
geçerlidir.
ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL HADRON GARANTİSİ ALTINDADIR.
Değerli Müşterimiz,
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir.
Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle
okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız
olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.
*Hadron her zaman ürünlerin tasarımı ve kalitesini daha ileriye taşımak amacındadır. Bu nedenle, her ne kadar kullanım kılavuzu
basıldığı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirildiyse de bu kullanım kılavuzu ve cihaz arasında birtakım
farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri/yazı hatalarında yasal
bir sorumluluk kabul etmez.
**Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu lütfen saklayın.

www.hadron.com.tr
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PAKET İÇERİĞİ
ürün
1- NOVATOR Kablolu Mouse
3- Kullanım Kılavuzu
4- Garanti Belgesi
ÜRÜN TANIMI
ürün
Novator mouse gerek oyunlarda gerekse bilgisayar kullanım süreçlerinde kullanıcılarına esneklik
kazandırıyor. NOVATOR mouse DPI oranıyla yüksek çözünürlükte bile son derece hassas hamleler
yapılabilmesine zemin hazırlıyor. Dayanıklı ve üst düzey malzemeden üretilmiş olmasıyla, uzun soluklu
kullanımlarda değerlendirilebilen mouse, 3 milyon tıklama hareketiyle öne çıkıyor.
Yumuşak bir dokuya sahip olan ürün, saatlerce oyun oynansa bile elde rahatsızlık hissi yaşatmadan
kullanıcıların, oyun esnasında dikkatlerinin dağılmasının önüne geçiyor.

KURULUMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1- Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ürünü kılavuzda tarif edildiği şekilde
kullanınız.
2- Cihazınızı usb bağlantı noktasına bağlarken aşırı güç kullanmayınız.
3- Tozlu, kirli ve nemli ortamlarda kullanmayınız.
4- Üzerine su vb. sıvı dökmeyiniz, sıçratmayınız, temas ettirmeyiniz.
5- Üzerine baskı uygulamayınız, darbelerden kaçınınız.
6- Doğrudan güneş ışığı almasını engelleyiniz.
7- Aşağıdaki durumlardan birisinin gerçekleşmesi durumunda Yetkili Personel tarafından incelenmesi
gerekir.
-Ürünün üzerine bir sıvı dökülmüşse
- Ürün uzun süre neme maruz kaldıysa
- Ürün bir şekilde fiziksel zarar gördüyse.

AMACA UYGUN KULLANIM
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Cihazın
güvenliği sadece kullanım kılavuzunda ve muhtemel tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve
amaca uygun kullanılması halinde mümkündür. Kullanım kılavuzunda belirtilen işlemler dışında
müdahaleleri güvenlik ve garanti gibi sebeplerden dolayı sadece ithalatçı tarafından yetkilendirilmiş
personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek veya içeriğinde değişiklik yapmak
kesinlikle yasaktır. Amaç dışı kullanımlarda ve talimata uygun olmayan montajlarda HADRON BİLİŞİM
A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünün kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmaması halinde ürün
garanti dışında kalacaktır.

BAKIM VE BASİT ONARIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1- Cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
2- Daha sonra başvurmak için Kullanım Kılavuzunu saklayınız.
3- Cihazı temizlerken cihazı güçten çekiniz. Temizlik için sıvı, yanıcı, kimyasal ve sprey maddeler
kullanmayınız. Yumuşak bir bezle siliniz.
4- Cihazın üzerine parçalar/aygıtlar takmayınız. Bunlar önerilmediği gibi hasar verme riski vardır.
5- Cihazı herhangi bir sıvı veya nemli yüzeyin yanına koymayınız.
6- Cihazı herhangi bir ısı yayan yüzeyin yanına koymayınız.
7- Cihaza zarar vermeyecek güvenli bir yerde kullanınız.
8- Kullanım Kılavuzunda belirtilen bütün uyarılara ve yönergelere uyunuz.
9- Cihazın üstüne eşya yerleştirmeyiniz, üzerine baskı uygulamayınız.
10- Cihazı asla kendiniz açmayınız. Yetkili servis dışında müdahale yapılması, cihazın garanti kapsamı
dışında kalmasına sebep olacaktır.
11- Cihazı güce bağlarken ve çıkarırken dikkatli olunuz.
12- -20ile +55 derece aralığında kuru ortamda muhafaza edilmelidir.
TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin
olunuz.
2- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakmayınız.
3- Ürün hassas yapıda olduğu için nakil esnasında yanınızda muhafaza ediniz.
4- Cihazı taşıma esnasında düşürmemeye ve ağırlık altında bırakmamaya özen gösteriniz.
5- Nakliye sırasında, Uluslararası Nakliyeciler Birliği yönetmeliklere uyulmalıdır.
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TÜKETİCİN
YAPABİLECEĞİ
BAKIM,
ONARIM
ÜRÜN
TEMİZLİĞİ
1- Elektriğe takılı değilken birikmiş olan toz ve kiri temiz ve kuru bir bez ile siliniz.
2- Cihazı çalıştırırken ve ilk kurulumu sırasında zorluk yaşanılırsa satın alınan şirketin teknik servisi ile
iletişime geçiniz.
PERİYODİK BAKIM
c
Cihaz hiçbir periyodik bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Arızalanması durumunda yetkili servis ile
görüşülmelidir.
KULLANIM ÖMRÜ
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki
listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER
Kullanım Kılavuzundaki bilgilere tamamen uyulması halinde bu cihazın insan sağlığına ve çevreye hiçbir
riski bulunmamaktadır.
Cihaz çöpe atılmaz, cihaz toplama merkezlerine (elektronik ve elektronik cihazlar dönüşüm
noktaları) teslim edilmelidir. Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmeli veya
imha edilmelidir.
BAĞLANTI VEYA MONTAJ HAKKINDA BİLGİLER
1- Lütfen aldığınız cihazı güce bağlarken dikkatlice takınız.
2- Usb kablosunu takarken güç uygulamayınız.
3- Demontajdır. Gerekirse tüketici montajı kendisi yapabilir.

TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI
1- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri
beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve
tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun
58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici
diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,
ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
ÜRÜNÜN GÜVENLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Bu cihaz, çocukların kullanımına uygun değildir.
2- Çalışırken arıza yapması durumunda güçten çekiniz.
3- Usb bağlantısına ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız.
4- Usb bağlantı kısım kirli ya da ıslaksa güce takmadan kuru bir bezle siliniz.
5- Usb bağlantı noktası gevşekse ürünü prize takmayınız.
6- Cihazın temizliğinde kesinlikle sert, aşındırıcı madde kullanmayınız.
7- Cihaza kesinlikle parlayıcı, patlayıcı maddeler ile yaklaşmayınız.
8- Cihazın kullanımı sırasında kesinlikle üzerini örtmeyiniz.
9- Cihazın bir yerden düşmesi durumunda dış kısmında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
10- Cihazda oluşabilecek dış hasar durumunda garanti kapsamı dışında hizmet alacağınızı unutmayınız.
11-Olası bir arıza durumuna karşı cihazı teknik servise göndermeniz gerekeceğinden ürünün kutusunu ve
garanti belgesini saklayınız.

CİHAZIN TANITIMI
GFDFDFGD
1- Usb 2.0 bağlantı
2- Kablolu bağlantı
3- Hızlı kaydırma tekerleği
4- Mouse güç gereksinimi 5V / 100mA
5- -0 +55 derecede çalışma özelliği
6- Yeni nesi ergonomik tasarım, daha iyi tutuş ve hakimiyet
7- Ayna ve yansıyan yüzeyler dışındaki yüzeylerde çalışma
KURULUM / BAĞLANTI
GFDFDFGD
Mouse tak çalıştır özelliği ile çalışmaktadır, yazılıma ihtiyaç duymaz. Bilgisayarınızı kapatınız ve
mouse’u bilgisayarınızın usb girişine bağlayınız. Bilgisayarınızı açınız. Bilgisayarınız otomatik olarak
mouse’u tanıyacaktır ve özellikleri aktif olacaktır.

Bağlantıda sorun yaşıyorsanız;
Çıkarın ve yeniden takın. Birden çok USB bağlantı noktası varsa aynı bilgisayarda farklı bir USB
bağlantı noktasına takın. USB fişiniz veya kablosuz USB donanım kilidi bir USB hub'ına takılıysa:
Hub‘ı aynı bilgisayarda farklı bir USB bağlantı noktasına takın.
Yüksek güç beslemeli USB cihazları için uygun olan güç beslemeli bir hub kullandığınızdan emin
olun.
Hub yerine doğrudan bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
Farenizin veya klavyenizin başka bir bilgisayar ile çalışıp çalışmadığına bakın. Öyleyse
bilgisayarınızla ilgili bir sorun olabilir.

GARANTİ BELGESİ
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Cihazınızı radyatör, fırın, güneş vb. ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
2- Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
3- Şimşek çakması sırasında cihazı çalıştırmayınız veya takma çıkarma işlemi yapmayınız.
4-Cihazı keskin malzemeler ile birlikte saklamayınız, üzerine bastırmayınız ve ağırlık teşkil edecek bir
cisim koymayınız.
5- Kullandıktan sonra cihazı kapatınız. Devamlı açık bırakmayınız.
6- Cihazı güneş altında bırakmayınız.
7- Cihaza ıslak elle dokunmayınız.
8- Ürünü güçten çekerken kuvvet uygulamayınız.
9- Üzerine baskı uygulamayınız.
10- Varsa, güç gösterge ışığının yandığından emin olunuz.
TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI
k
1- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci
maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım
talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik
haklarını kullanmakta serbesttir.
5- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,
ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

ÜRÜNÜ GARANTİ DIŞI BIRAKAN DURUMLAR
k
1- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması durumunda,
2- Garanti belgesinde tahrifat yapılması halinde,
3- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra meydana gelebilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma, çarpma,
düşürme, kablo kesme/koparma, ağır bir cisimle vurma vb.),
4- Uygun olmayan temizleme ürünlerinden kaynaklanan lekeler ve yangın, sel, su basması, yıldırım
düşmesi,
5- Cihazın uygun olmayan elektrik tesisatı, voltaj ve voltaj regülâtörünün çalışması veya şebekeden
kaynaklanan arızalarda,
6- Servisin talep etmesi durumunda tüketici ürünün satın alma faturasını ve garanti belgesini ibraz etmekle
yükümlüdür. İbraz edilemediği durumlarda ürün garanti dışıdır.
7- Cihaza yetkilendirilmiş kişiler haricinde müdahale edilmesi,
8- Cihazda dış hasar oluşması,
gibi durumlarda satın almış olduğunuz ürün garanti dışı kalacaktır.
GARANTİ ŞARTLARI
k
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2- Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım kılavuzunda yer alan üzerinde
satış tarihi ve bayi kaşesi onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı gerekmektedir.
3- Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
4- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısıüreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi
halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl
içerisinde dört kez, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii,
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini
mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
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