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ÜRÜN + GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ TALİMATLAR (TÜRKÇE)

Ürün + Güvenlikle İlgili Önemli Talimatları okuyun ve takip edin, daha sonra başvurmak için saklayın. 

Bu ürünün tüm talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması, sizin ve başkalarının yaralanmasına ya da 
ürünün veya başka bir eşyanın hasar görmesine neden olabilir.

Karma Grip’i aktif yaşam tarzınızın bir parçası olarak kullanırken dikkatli olun. Olası bir yaralanmayı 
önlemek için:

• Karma Grip’i vücudunuza sadece herhangi bir çarpmanın oluşmayacağı faaliyetlerde takın.

• Kullanım sırasında ağaçlara veya diğer fiziksel nesnelere çarpmaktan daima kaçının.

Karma Grip’i düşürmeyin, parçalamayın, değiştirmeyin, kırmayın, bükmeyin, şeklini bozmayın, 
delmeyin, kesmeyin, mikrodalga fırına koymayın, yakmayın veya boyamayın. SUYLA TEMASTAN 
KAYNAKLANAN BİR HASAR VE ARIZA GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Karma Grip’in üzerindeki USB bağlantı noktası gibi deliklere herhangi bir yabancı nesne sokmayın.

Karma Grip’i hasarlıysa, örneğin çatlamışsa, delinmişse veya sıvıyla temas etmişse kullanmayın.

İç parçalara dokunmak yaralanmalara ya da elektrik çarpmasına ve/veya elektriksel ya da mekanik tehlikelere maruz 
kalmaya neden olabilir. Karma Grip’iniz kırılırsa ve iç parçaları dışarıdan görünmeye başlarsa yardım için GoPro Müşteri 
Desteği ile iletişime geçin.

Karma Grip’iniz, ürüne takıldığında ve ürün kullanılırken ürüne güç veren lityum-iyon pil içerir.  
Karma Grip’inizle birlikte verilen pilin servis işlemleri kullanıcı tarafından yapılamaz. 

Ürünün içindeki piller kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Her zaman doğru şarj cihazı kullanın ve uygun şarj etme 
talimatları için üreticinin talimatlarına veya ekipman kılavuzuna başvurun.

Karma Grip’inizdeki pili çıkarmaya çalışmayın çünkü bu yaralanmaya veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Karma Grip’inizdeki ciddi bir ısınma, duman veya yanık kokusu fark ederseniz cihazı kapatın ve 
kullanmayın. Yardım için GoPro Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

Karma Grip’i ıslaksa açmayın. Karma Grip zaten açıksa kapatın ve bileşen üzerindeki pil çıkarılabilirse derhal çıkarın. 
Tekrar kullanmadan önce ürünün iyice kurumasını bekleyin.

Pil içindeki sıvı, cilde ve gözlere ciddi zararlar verebilir. Düşük bir ihtimal de olsa pil sıvısının cildinizle temas etmesi 
durumunda temas eden bölgeyi bol suyla iyice yıkayın ve derhal doktorunuza başvurun.

Hassas bir alet olan kamera stabilizatörüne hasar vermemek için kameranızı Karma Grip’e veya aksesuarlara takarken 
dikkatli olun. Güvenlik amacıyla yalnızca Karma Grip’le birlikte verilen veya satın alınan orijinal GoPro parçalarını kullanın. 
Garantiniz, onaylanmamış eklentilerin kullanımından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Onaylanmış aksesuarlar için, 
gopro.com adresini ziyaret edin.

1. Bu talimatları okuyun.

2. Bu talimatları saklayın.

3. Tüm uyarılara dikkat edin.

4. Tüm talimatları takip edin.

5. Karma Grip’i suya yakın yerlerde kullanmayın.

6. Yalnızca kuru bezle temizleyin.

7. Servis işlemleri için nitelikli çalışanlara başvurun. Güç kablosunun veya fişinin kopması, sıvı akması veya aparatlar 
üzerine başka nesnelerin düşmesi, aparatların yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması 
veya düşmesi gibi aparatlar herhangi bir şekilde hasar gördüyse servis hizmeti gereklidir.



Sınırlı Garanti 
GoPro, satın alma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca Karma Grip’inizde ve aksesuarlarda normal kullanım koşulları 
altında malzeme ve işçilikle ilgili hiçbir kusurun olmayacağını garanti eder. Bir kusur olması durumunda yardım için 
GoPro Müşteri Desteği (gopro.com/help) ile iletişime geçin. GoPro’nun bu garanti kapsamındaki tek yükümlülüğü kendi 
takdirinde olmak üzere Karma Grip’inizi onarmak veya değiştirmektir. Bu garanti yanlış kullanım, kaza veya normal 
aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş ürünleri kapsamaz. GoPro olmayan piller, güç kabloları veya başka pil 
şarj etme aksesuarlarının ya da cihazların kullanımından kaynaklanan hasarlar bu veya herhangi bir garanti kapsamına 
girmez. TÜM ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, BU GARANTİNİN 
SÜRESİYLE SINIRLIDIR. GOPRO DİĞER AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ YA DA KOŞULLARI REDDEDER. GOPRO 
KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE VERİ, GELİR VEYA KÂR KAYBINDAN YA DA BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELME 
İHTİMALİNE KARŞI UYARMIŞ OLMASINA RAĞMEN KARMA GRIP’İ VEYA DİĞER İLGİLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINDAN VEYA 
KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İLGİLİ OLAN BELİRLİ, TESADÜFİ, DOLAYLI, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ 
NİTELİĞİ OLAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. GOPRO’NUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE 
KARMA GRİP VEYA İLGİLİ ÜRÜN İÇİN SİZİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAZ. Bazı yargı bölgeleri zımni garantinin ne kadar 
süreceği veya tesadüfi ya da sonuca bağlı hasarların hariç tutulması veya kısıtlanmasıyla ilgili sınırlamalara izin vermez, 
yani yukarıdaki sınırlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size bazı hukuki haklar tanır, ayrıca 
yargı bölgesine göre değişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Avrupa Birliği'ndeki Tüketiciler: GoPro, Karma veya Karma parçanızı ya da aksesuarınızı satın aldığınız tarihten itibaren 
2 (iki) yıl boyunca son kullanıcıya ücretsiz, sınırlı üretici garantisi verir. Bu garanti yerel tüketici kanunu altında sahip 
olduğunuz hiçbir tüketici hakkını sınırlamamakla birlikte size ek haklar verir. Garanti aşağıdaki şartlara ve koşullara 
tabidir. GoPro, orijinal satın alma tarihinizden itibaren 2 (iki) yıl boyunca GoPro ürününüzün normal kullanım koşulları 
altında ve ilgili GoPro kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılması şartıyla malzeme ve işçilikle ilgili 
hiçbir arızanın olmayacağını garanti eder (gopro.com/help). Bir arıza durumunda yardım için GoPro Müşteri Desteği 
(gopro.com/help) ile iletişime geçin ve orijinal satın alma faturasını göstermek için hazırlıklı olun. GoPro'nun bu garanti 
kapsamındaki yegane yükümlülüğü kendi tercihine bağlı olarak hasarlı ürünü onarmak veya değiştirmektir. Bu garanti 

yanlış kullanım, kaza veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş GoPro ürünlerini kapsamaz. Bu garanti, 
GoPro dışında veya yetkili olmayan GoPro temsilcisi tarafından yapılan onarım işlemlerinin sonucunda hasar gören 
GoPro ürünlerini kapsamaz. 

Avustralya'daki Tüketiciler: GoPro sınırlı garantisi tarafından sağlanan faydalar, sahip olduğunuz diğer haklara ve yasal 
yollara ektir. Ürünlerimizin garantileri Avustralya Tüketici Yasası tarafından hariç tutulamaz. Büyük bir arızadan dolayı 
ürün değişimi veya para iadesi hakkına ve makul derecede öngörülebilir olan başka bir kayıp ya da hasar için tazminat 
hakkına sahipsiniz. Ayrıca, ürün kabul edilebilir bir kalitede değilse ve arıza, büyük bir arızaya eşdeğer olmasa bile ürünü 
onartma veya değiştirme hakkınız bulunur. 

Bu simge, ürününüzün yerel kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ev atıklarından ayrı bir şekilde atılması 
gerektiği anlamına gelir. Ürün, kullanım ömrünün sonuna ulaştığında yerel yetkililer tarafından belirlenen 
toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktalarını ürünleri ücretsiz kabul eder. Ürününüzün atım 
zamanında ayrı şekilde toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, 
ayrıca insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini garanti eder.

GoPro, Inc. ekipman türü GoPro Karma Grip’in (KWSS1) 2014/35/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer tüm 
AB Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni bu internet adresinde mevcuttur: gopro.com/help.

FCC BİLDİRİMİ 
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı 
parazite neden olmaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazit dahil alınan her paraziti kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için olan sınırlara uygun 
bulunmuştur. Bu sınırlar, ikamet kurulumundaki zararlı parazite karşı makul bir koruma sağlaması için tasarlanmıştır. 
Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretebilir ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun bir şekilde kurulmadığında ve 
kullanılmadığında telsiz haberleşmeye zararlı parazite neden olabilir. 



Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmemesi garanti edilmez. Bu ekipmanın radyo veya televizyonun ses ya 
da görüntü alımında zararlı parazite neden olup olmadığı ekipman kapatılıp açılarak anlaşılabilir. Zararlı parazite neden 
oluyorsa kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla paraziti düzeltmeyi deneyebilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

• Ekipman ve alıcı arasındaki boşluğu artırın.

• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki çıkışa bağlayın.

• Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine başvurun.

B sınıfı FCC sınırlamalarına uyduğundan emin olmak için, bu ünitede ürünle birlikte verilen korumalı USB kablosu 
kullanılmalıdır.

IC Yönetmelikleri 
Bu ürün Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir: 
(1) Bu cihaz parazite neden olmaz ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olan parazit dahil alınan her 
paraziti kabul etmelidir.

Bu B Sınıfı dijital aparat Kanada ICES-003 standardı ile uyumludur.
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