
GARANTi BELGESi

Belgenin Verilişi Tarihi ve Sayısı  :
Belgenin Geçerlilik Tarihi  :
Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi 
Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA
ÜNVANI : LONGLINE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
ADRESİ : Çağlayan Mah. Park Sk. No: 29 K:7 Kağıthane – İST.
TELEFON : 
FAKS : 

FİRMA YETKİLİSİNİN 
İmza ve Kaşesi 

MALIN
CİNSİ  : GBIC MODÜL
MARKASI  : LONGLINE SFP
MODELİ  : 
BANDROL VE SERİ NO : 
TESLİM TARİHİ VE YERİ : 
GARANTİ SÜRESİ : ÖMÜR BOYU
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN 
ÜNVANI  :
ADRESİ  :
TEL-FAKS  :
FATURA TARİH VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

3



GARANTİ ŞARTLARI
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanma durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın 
tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun ol-
maması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısı, üreticisinden birine 
bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup 
ve benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamla-
nıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 
4- 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 etmek-
sizin tamiri yapılacaktır. 
5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 
içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 
altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, 
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, 
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bu-
lunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda 
bedel indirimi talep edebilir.
6-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 
kapsamı dışındadır.
7-Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 

LONGLINE GBIC MODÜLLERİ       TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

SFP çift yönlü dönüştürücü bir modüldür. Tak&çalıştır özelliğine sahiptir.
Telekomunikasyon ve Data haberleşmesi uygulamalarında kullanılır.

Network cihazının çıkış portunu fiber optik veya bakır kablo arayüzüne dönüştürür.
Birçok üreticinin tercih ettiği arayüz dönüştürücü olması sebebiyle network uygulamalarında çift 

yönlü dönüştürücü olarak yaygın bir şekilde kullanılır.
Islak ve nemli ortamlarda bulundurmayınız. Cihazın darbe almasını mutlaka engelleyiniz.

Cihazınızın çalışmaması durumunda bağlantı uçlarındaki ekipmanları/elemanları kontrol ediniz. 
Cihaz eğer elektrik ile çalışıyorsa, güç ünitesinde voltaj olup olmadığından emin olun.

TEKNİK DESTEK TELEFONU
0212 321 75 15


