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Bakanlık Ömrü

   Bu ürünün bakanlıkca tespit ve ilan edilen  kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

   Bu ürün AEEE Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiştir ve bu yönetmeliğe uygun olarak elden 
çıkarılmalıdır:

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen zararlı ve yasaklı 
maddeleri içermez. Geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir.

Bu sebeple ürün artık kullanılamayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli 
ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, 
ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunan ve aşağıda görünen sembol ile belirtilir. 
Bu toplama noktalarını, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri 
geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sürüm

All In One Bilgisayar serisi için Kullanım Kılavuzu  @2016 EXPER V.2902 

Kullanımla ilgili kısıtlamalar

Bu All in One Bilgisayar yalnızca ürünle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırılabilir.
Belli voltaj sınırları içinde kullanılacak elektrikli ekipmanlar için 2006/95/EC yönergesi.
Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC yönergesi.
Bu yazıyla Exper bu cihazın 1999/5/EC yönetmeliğinin esas ve ilgili diğer koşullarına uygun
olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının (DoC) bir kopyasını kılavuz içersinde bulabilirsiniz.

Üretici Firmanın:
Ünvanı 
Adresi

Telefonu
Faks
 e-posta 
Web 

Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. AŞ.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad No:1 
34775  Ümraniye / İstanbul
+90 850 277 00 85 
+90 216 415 32 71
mh@exper.com.tr
www.exper.com.tr

:
:

:
:
: 
:

Üretici Firma Bilgileri
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Güvenlik Bildirimi

 
Dikkat

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki güvenlik bildirimini dikkatlice okuyunuz.

4

Paket içerisinden çıkan orijinal AC adaptörü dışında herhangi bir adaptör 
KULLANMAYIN. Başka türde adaptör kullanmak yangın ya da patlama riskine 
neden olabilir.

Elektrik fişini yalnızca kablodan 
ayırmayın. Fiş kısmını da prizden 
çıkarmanız gerekir.

AIO’yu bir güç kaynağına bağlamadan önce, AC adaptörünün voltaj değerinin 
güç kaynağına uyduğundan emin olun.

AIO’nuzu sabit olmayan bir 
sehpa, stant veya masa üzerine 
KOYMAYIN. AIO’nuzun üzerine ağır 
nesneler KOYMAYIN. Kırılabilir ve 
ciddi hasara yol açabilir.

Bu cihazın servis işlerini kendiniz yapmaya ÇALIŞMAYIN. Kapakları açar veya 
sökerken tehlikeli seviyede voltaja veya diğer risklere maruz kalabilirsiniz.

Bu AIO bilgisayarla uzatma kablosu 
kullanacaksanız, uzatma kablosuna 
takılan ekipmanın toplam amper 
derecesinin, uzatma kablo amper 
derecesini aşmamasına dikkat edin.

AC adaptörün yüzeyinin çok sıcak olduğunu veya yüzeyden kötü kokular çıktığını 
fark ederseniz lütfen derhal prizden çekin. AC adaptörünü kullanmaya devam 
etmeniz yangın veya elektrik çarpması riskine neden olabilir.

AIO’yu kullanmadığınız zaman 
duvar prizinden çekin.

GÜVENLİ SICAKLIK: Bu 
AIO sadece 10°C ve 35°C 
arasındaki ortam sıcaklıklarında 
kullanılabilir.

Görüntü paneline BASTIRMAYIN. 
AIO’yu çizebilecek ya da içine 
kaçabilecek küçük nesneler 
TAKMAYIN.

Şimşek oluşan havalarda AIO’yu 
kullanmaktan kaçının. Olası 
hasarı önlemek için tüm fiş ve 
kablo bağlantılarını kesin.

Elektrik kablosunun üzerinde 
hiçbir şey olmamasına DİKKAT 
EDİN. AIO’yu, insanların fişin 
üzerine basabileceği yerlere 
KOYMAYIN.

Uyarı (Cihaz ve AC adaptörü)
Dikkat

Tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun

Bilgisayarınızı aldığınızda, dikkatli bir şekilde paketinden çıkarın ve bilgisayar siseminizin eksiksiz 
olduğundan emin olmak için paket listenizi kontro ledin.

Bilgisayar sisteminizi kontrol ederek eksiksiz olduğunu teyit ettikten sonra bilgisayarınızın tüm 
bileşenleri hakkında bilgi edinmek için takip eden sayfaları okuyun.

Kutu içeriği:

Başlamadan Önce

Not
Servis için cihazı geri göndermeniz gerektiğinde kullanmak üzere orijinal kutusunu ve 
paketleme malzemelerini saklayın.
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Bu kılavuzda bulacağınız temel özelliklerin hangilerinin satın aldığınız üründe mevcut 
olduğunu, fatura ve ürün etiketinden kontrol ediniz.

Exper Tria G22 / G23 AIO PC Klavye Fare 

Kullanım Kılavuzu/Garanti 
Belgesil 

Ayak için vidalar Mini tornavida

AC Adaptör Güç Kablosu 
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Bilgisayarınızı Tanıyın
All In One  bilgisayarınızın ön bölümünün görünümü aşağıda yer almaktadır.

1- Kamera: Fotoğraf çekme, video kaydetme veya Skype ile görüntülü görüşme  gerçekleştirebilirsiniz.
2- Kamera Kapağı: Kamera kapağını sağa doğru çekerek kamerayı fiziksel olarak kapatabilirsiniz.
3-Dahili Mikrofon: Ses kaydı veya Skype ile konuşma yapabilirsiniz.  

All In One  bilgisayarınızın arka bölümünün görünümü aşağıda yer almaktadır.

1. Arka Bağlantı Yuvaları: Arka bağlantı yuvaları bilgisayarın konfügürasyonuna göre değişiklik 
gösterebilir.
2. Ayak: Bilgisayar ayağı sistemin dik konumlandırılmasını sağlar.
3. Kensington Kilit Yuvası: Kensington kilit yuvası isteğe bağlı bir güvenlik kablosu ile bilgisayarınızı 
hareketsiz bir nesneye bağlamanızı sağlar. 
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Açılma Testi (POST)

Bilgisayarınızı açtığınızda doğru işlevsellik için iç parçaları ve yapılandırmayı kontrol etmek üzere bir 
Açılma Testi (POST) yapılacaktır.  Bir hata bulunması durumunda bilgisayarınız sesli bir uyarı ile veya 
ekran görüntüsü ile bir hata mesajı verecektir. 

Sorunun niteliğine bağlı olarak işletim sistemini başlatmak veya BIOS kurulumuna girerek ayarları 
değiştirmek suretiyle devam etmeniz mümkün olabilir. 

Açma Testinin (POST) başarıyla tamamlanmasının ardından bilgisayarınız kurulu işletim sistemini 
yükler.

Not
Satın aldığınız modele bağlı olarak bilgisayarınızın görünümü bu kılavuzda gösterilenden 
farklı olabilir

Not
Satın aldığınız modele bağlı olarak bilgisayarınızın görünümü bu kılavuzda gösterilenden 
farklı olabilir

Not
Satın aldığınız modele bağlı olarak bilgisayarınızın görünümü bu kılavuzda gösterilenden 
farklı olabilir

All In One  bilgisayarınızın sağ ve sol tarafının görünümü aşağıda yer almaktadır.

1.  USB Yuvası:  Klavye, Fare, Harici Sabit Disk gibi USB aygıtlarını bağlayabilirsiniz.
2.  Bellek Kartı Okuyucu: Bellek kartı okuyucusu, bilgisayarınız ile kameralar, telefonlar ve tabletler 
arasında veri transferi yapmanızın hızlı ve kolay bir yolunu sunar. Yaygın olarak kullanılan MMC/SD/
SDHC/MS pro kartlarını destekler.
3.  Monitör Düğmesi: LCD ekranı açıp kapatır. Ekran kapalıyken bilgisayar çalışmaya devam eder. 
4.  Parlaklık azaltma/artırma: Ekran parlaklığını azaltmak veya artırmak için tuşa basınız.
5.  Güç/Uyku Düğmesi: Bu düğme All In One bilgisayarınızı açıp kapatır veya uyku moduna alır.
6.  Optik Sürücü: Optik sürücü CD ve DVD gibi medya disklerini çalmanıza olanak verir. Ayrıca CD ve 
DVD ’lere kayıt yapmanızı da sağlayabilir.
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Güç Adaptörü ve Harici Ses Bağlantıları
Adaptör: Adaptör kablosunu AIO’nın adaptör girişine, güç kablosunu da elektrik prizine takın. 
Mikrofon: Harici mikrofon kablosunu AIO’nın mikrofon yuvasına (Pembe) takın. 
Kulaklık/Hoparlör: Kulaklık/Hoparlör kablosunu AIO’nın ses yuvasına (Yeşil) takın.

All in One PC’yi Konumlandırma
All in One bilgisayarınızı düz bir yüzeye yerleştiriniz. Ekranı kolayca görebileceğiniz bir açıya 
ayarlamak için eğiniz. Maksimum eğim açısı geriye doğru 90 derece, öne doğru -10 derecedir.

AC Adaptör  Kulaklık Çıkışı Mikrofon Girişi

Hard diskinize hasar verme riskinden dolayı bilgisayarınızı açık durumdayken taşımayın 
veya şok ya da titreşime maruz bırakmayın.

Dikkat
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All in One PC Kullanımı
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Kart Okuyucunun kullanılması
Dahili Kart Okuyucu MMC/SD/SDHC/MS pro gibi bir çok hafıza kartını destekler. Hafıza kartını, 
metalik bağlantı ucu size dönük olacak şekilde uygun yuvasına takınız. Kart yuvaya yerleşene kadar 
nazikçe bastırınız.

EXPER Masaüstü	  Bilgisayar	  Kullanım Kılavuzu	  
Ā
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KURULUMU

MONİTÖRÜNÜZÜN BAĞLANMASI: Monitörünüz yanında
DVI kablosu ile geldiyse gelen kablonun bir ucunu kasanızın 
DVI çıkışına (O veya F) ve diğer ucunu da monitörünüzün DVI
girişine takınız. Şayet VGA kablosu ile geldiyse gelen 
kablonun bir ucunu kasanızın VGA çıkışına (N veya G) ve 
diğer ucunu da monitörünüzün VGA girişine takınız.

KLAVYE ve FARENİZİN BAĞLANMASI: Klavye ve fareniz
PS/2 veya USB standardında gelebilir. PS/2 için kasanızın 
PS/2 girişlerine (E) USB için kasanızın USB girişlerini (H)
kullanabilirsiniz.

HOPARLÖRLERİNİZİN BAĞLANMASI: Monitörünüz dâhili
hoparlörlerle gelmiş olabilir, bu durumda gelen ses aktarım
kablosunun bir ucunu kasanızın ses çıkışına (L yeşil) diğer
ucunu Monitörünüzün ses girişine takınız. Bilgisayarınız harici
hoparlörler ile geldiyse hoparlörünüzün ses kablosunu 
(genelde yeşil) kasanızın ses çıkışına (L Yeşil) takınız.

AĞ KABLONUZUN BAĞLANMASI: Eğer bir ağ kablonuz
varsa resimde gösterilen J girişine takınız.Ağ kablosunun
diğer ucunu İnternete erişmek için switch veya modeme 
bağlamanız gerekmektedir.

GÜÇ KABLOSUNUN BAĞLANMASI: Güç kablosunun bir
ucunu kasaya (C) diğer ucunu da şehir şebekesine bağlayın.
Diğer güç kablosunu da bir ucu monitore diğer ucu şebeke 
hattına gelecek şekilde bağlayın.  

SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI: Yukarıdaki bağlantıları
yaptıktan sonra görselde B harfi ile gösterilen güç anahtarını 1 
konumuna getirip kasanın ön panelindeki güç düğmesine 
basarak bilgisayarı çalıştırabilirsiniz.

HAVALANDIRMA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI: Görselde gözüken 
D,K,Q havalandırma giriş ve çıkışlarıdır. Giriş ve Çıkışların 
açık olması gerekmektedir.

NOT:	  Bilgisayar sistemini oluşturan	  parçalar ve sistemin kurulması	  yukarıda	  anlatılmaktadır.	  Sistemin	  tüm kurulum iş-‐
lemini	  bitirip	  son	  kez kontrol etmeden elektrik bağlantısı yapılmamalıdır. Sistemin kurulması	  için gerekli	  aksamın ek-‐
sik olması	  durumunda, ürünün	  satın alındığı satış noktası haberdar edilmelidir.	  Sistem ile birlikte verilen	  doküman	  ve
cdler muhafaza	  edilmelidir.	  Çünkü	  bunlar	  ileride sisteminizle	  ilgili	  yapılacak	  değişikliklerde gerekli	  olacaktır.

Yeni EXPER bilgisayar satın	  alındığında, sistem ile birlikte Kurtarma	  DVDsi de verilecektir.	  EXPER bilgisayarlarda	  yüklü
bulunan	   lisanslı	  Microsoft® işletim sistemi, bilgisayara	   tekrar yüklenmesi	   gerektiği durumlarda	   bu	   Kurtarma	  DVD’si
kullanılabilir.	  
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Kablosuz Klavye ve Fare (Opsiyonel)
1. Kablosuz klavye fare setinin pillerini
yerleştirin.
2. Kablosuz klavye fare'nin USB alıcısını 
All in One PC'nin USB yuvasına takın.

Kablolu Klavye ve Fare
1. Klavye ve Fare'nin USB kablolarını All in 
One PC'nin yanında veya alt tarafında yer 
alan USB yuvalarına takın.

Klavye ve Farenizin Bağlanması

Optik Sürücünün kullanılması (opsiyonel)
CD & DVD Medya Yerleştirme / Çıkarma
Optik sürücü üzerindeki düğmeye basarak tepsiyi dışarı çıkarınız. CD & DVD Medyayı etiketli tarafı 
üstte kalacak şekilde tepsinin ortasına yerleştiriniz. Tepsiyi iterek kapatınız.
CD & DVD Medyayı çıkarmak için optik sürücü üzerindeki düğmeye basarak tepsiyi dışarı çıkarınız.  
CD & DVD Medyayı parmağınızla ortasından tutarak çıkarınız.

AIO Bilgisayar CD & DVD Medyayı okurken veya oynatırken çıkarmayınız. İşlemin 
bitmesini bekleyiniz.

Dikkat
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• Bilgisayarı temizlemeden önce fiş, prizden çıkartılmalıdır. Silme esnasında sert bir bez 
kullanılmamalıdır. Ekran hariç, diğer dış yüzeyler çok az nemli, yumuşak bezle silinmelidir. Ekran 
ise, özel temizleyici köpükle silinmelidir.

• Sürücü veya kart okuyucu aktifken, okuma veya yazma yapıyorken (sürücü ışığı yanıyorken) 
hafıza kartı, CD veya DVD sürücüden çıkartılmamalıdır. Aksi halde sürücü zarar görebilir.

• Bilgisayar, monitör veya yazıcı çalışmıyorsa öncelikle bu aygıtlara gelen elektrik kablolarının 
takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kablo bağlantıları düzgün ise aygıtların üzerindeki 
düğmeler kontrol edilmelidir.

• Bilgisayarınız, yetkili teknik kişi haricinde hiç kimse tarafından açılmamalıdır. Bilgisayarınız 
içerisinde yüksek voltajlı noktalar vardır. Bu noktalara temas hem sağlığınız hem de 
bilgisayarınız için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

• Bilgisayar, üzerinde program çalışıyorken kapatılmamalıdır. Aksi halde, program veya bilgiler 
zarar görebilir. Elektrik kesilmelerinden sonra, mümkünse bilgisayarın elektrik şebekesinden 
bağlantısı kesilmelidir.

• Bilgisayara içeriği ve kaynağı belli olmayan USB bellek, dijital kart, CD/DVD’ler ve internet 
sitelerinden bilgi kopyalama işlemi yapılmamalıdır. Sisteminize zarar verecek VİRÜS, Trojen gibi 
zararlı yazılımlardan ancak bu şekilde korunmanız mümkün olabilir.

• Bilgisayarın havalandırma ızgaralarının içine herhangi bir şey atılmamalıdır. Çünkü atılan nesne 
elektrik şoku oluşturabilecek şekilde yüksek voltajlı noktalara değebilir veya kısa devre yapabilir.

• Bilgisayarda, ortam sıcaklığı yükseldiğinde sesli ve görüntülü bir uyarı programı devreye girer. 
Bu gibi durumlarda bilgisayar kapatılıp ortam sıcaklığı düşürülmelidir. Bilgisayarın arkasındaki 
fan ve ızgara açıklıklarının kapalı olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Sorun devam ediyorsa 
yetkili servise haber verilmelidir.

• Aşağıdaki durumlarda bilgisayarın kablosu prizden çekilerek yetkili servise başvurulmalıdır. 
 о Kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi kurulup çalıştırıldığı halde hala bilgisayarınız 

açılmıyorsa,  
 о Bilgisayarınız açıldığında sesli sinyal veriyorsa,
 о Bilgisayarınızın içine sıvı dökülmüşse,
 о Bilgisayarınızın performansında önemli bir değişim olmuşsa,
 о Bilgisayarınız düşmüşse veya kabin hasar görmüşse.

All In One bilgisayar periyodik bakım gerektirmemektedir. Herhangi bir arıza durumunda yetkili 
servis ile irtibata geçiniz.

 

Bilgisayarınızın Bakımı ve Kullanımı

Periyodik Bakım Bilgileri 
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Sorun Giderme
Bilgisayarınız dayanıklıdır ve kullanımda pek az sorunla karşılaşmanız söz konusudur. Ancak 
anında çözümleyebileceğiniz basit kurulum veya işleyiş sorunlarıyla veya çevre birimleriyle ilgili 
cihazı değiştirmek suretiyle giderebileceğiniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu kısımdaki bilgiler bu 
sorunlardan bazılarını saptamanıza ve çözümlemenize ve servis gerektiren sorunları tanımanıza 
yardımcı olacaktır.

Sorunun Belirlenmesi

Bir sorunla karşılaşırsanız karmaşık sorun giderme yöntemlerine başvurmadan önce aşağıdaki
prosedürleri izleyin:

1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitör, klavye, fare gibi bilgisayarınıza bağlı giriş çıkış aygıtlarının bağlantılarının doğru 

yapıldığından emin olun. Ayrıca bu cihazların bağlantısını keserek de olası sorunu ortadan 
kaldırabilirsiniz.

3. Herhangi bir kart yuvasına takılı olan hafıza kartının uygun şekilde takılı olduğunu kontrol edin. 
Kartı yuvadan çıkararak da olası bir hata nedenini ortadan kaldırabilirsiniz. 

4. Bilgisayarınızı açın. Tekrar açmadan önce en az 10 saniye boyunca kapalı kalmasını sağlayın.
5. Başlatma aşamalarını izleyin. Bilgisayarınız açma testini başarıyla tamamladıktan sonra işletim 

sistemini yükler. 
6. Sorun çözümlenmemiş ise Exper Hızlı Destek Hattı temsilcinize danışın.

Sorun Giderme

All-in-one Bilgisayar Çalışmıyor
•  All-in-one bilgisayarın bir elektrik prizine bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun.
•  Elektrik kablosu ve tüm kabloların tam olarak yerlerine oturmuş olduğundan emin olun. 
• Bilgisayar açıldığında ekranda “İşletim sistemi bulunamadı” mesajı görünüyor veya Windows 

başlamıyor
•  Optik sürücü içinde önyüklenebilir olmayan bir CD olup olmadığını kontrol edin. Eğer sürücüde 

önyüklenebilir olmayan bir CD varsa, CD’yi çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatın.
•  BIOS programından boot ayarlarını kontrol edin. 

LCD Ekranda hiç bir görüntü gözükmüyor 
•  All-in-one bilgisayarın bir elektrik prizine bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun.
•  All-in-one bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Bilgisayarı uyandırmak için herhangi bir tuşa 

basın.

All-in-one Bilgisayar Kilitleniyor
•  All-in-one bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Windows Menü Tuşu> Aç/Kapa > Yeniden 

Başlat. 
•  Eğer bilgisayar DVD / CD oynarken kilitleniyorsa, DVD / CD’yi durdurun ve Ctrl + Alt + Delete 

tuşlarına basarak bilgisayarı yeniden başlatın. 

DVD sürücü tepsisi açılmıyor
• DVD / CD sürücüsü çıkarma düğmesine basın.
• Eğer çıkarma düğmesi çalışmazsa, çıkarma düğmesinin yanındaki deliğe sivri uçlu bir nesne 

sokarak tepsiyi manuel olarak açabilirsiniz.



Türkçe Tanıtma ve
Kullanma Kılavuzu
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Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
• Eğer kulaklık çıkışına bir ses kablosu bağlı ise kabloyu çıkarın.

Bilgisayar Kapanmıyor
• Bilgisayarı kapatmanın doğru yolu “Aç/Kapa” menüsünden “Bilgisayarı Kapat” komutunu 

kullanmaktır. “Bilgisayarı Kapat” komutu düzgün çalışmazsa, aşağıdaki adımları izleyin:
• Aşağıda listelenen yöntemleri kullanarak bilgisayarı kapatmak dosya, resim ve diğer 

verilerinizin kaybına neden olabilir.
• Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basarak bilgisayarı yeniden başlatın.
• Bilgisayarı kapatmak için Güç düğmesini basılı tutun.
• Bilgisayarın güç adaptörünün fişini çekin.

 

Müşteri destek temsilcisinin en hızlı çözümü sunabilmesi için aramayı yapmadan önce aşağıdaki 
bilgileri hazır etmeniz gereklidir:

• Ürün adı
• Ürün seri numarası
• Satın alma tarihi
• Sorunun hangi şartlar altında meydana geldiği
• Varsa, alınmış olan hata mesajları
• Varsa, bağlı cihaz tipleri

Seri numarası, bilgisayar kasanızın arkasındaki ürün etiketinde yer almaktadır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Ürününüzü paketlerken orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız.
• Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
• Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş 

olduğundan emin olunuz.
• Nakliye sırasında ürünü sarsmayın , darbe, nem ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
• Ürününüzü teslim alırken fiziksel bir hasar olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte verilmesi 

gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz. Bu tür durumlarda, satın alma 
tarihinden başlayarak yasal süre içerisinde satıcınıza başvurunuz. Aksi durumda yapacağınız 
talepler geçersiz sayılacaktır.

• Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük, aksesuar vb. daha 
sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.

• Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, 
darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz.

• Ürünü kullanmadan önce “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunu” dikkatlice okuyunuz ve kullanım 
kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.

• Kullanım kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise 
bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınız ya da Yetkili Teknik Servislerimizden 
birini arayarak destek isteyiniz.

• Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
• Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeyler üzerinde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı 

madde dökmeyiniz. Islak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
• Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olmasına dikkat ediniz.
• Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken ürününüzü kullanmayınız.

• Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
• Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, 

karalamayınız.
• Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünü, garanti belgesi ve fatura fotokopisi ile yetkili teknik 

servisimize ulaştırınız.

Malın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler
Satın almış olduğunuz ürünü enerji tüketimi açısından verimli kullanmak için ürünün bakım 
hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması 
gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun 
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Bilgisayarınız ile işlem yapmadığınız süre zarfında bilgisayarınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
•  Uygunsuz paketleme,
•  Üründe çatlak ve kırık,
•  Ürün üzerinde vidalarla oynama veya kayıp vidalar,
•  Ürün üzerinde etiketin çıkarılması,
•  Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruk,çizik,
•  Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
•  Elektronik parçalarla oynanılması, değiştirilmesi ,yanık ve isli yongalar,
•  Ürün üzerinde herhangi bir parçanın zarar görmesi,
•  Ara kabloların ters takılması, kırılması veya zarar görmesi,
•  Seri numarasının değiştirilmesi, okunmayacak şekilde olması,
•  Ürünün herhangi bir yerini boyamak ya da lekelemek
•  Ürüne çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları,
•  Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar,
•  Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet, tozlanma,
•  Virüslerden oluşan her türlü problemler,
•  Elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar,
•  Cihazlarda yüklü olan yazılımların bir sebeple silinmesi,
•  Ürüne yanlış BIOS ve FIRMWARE yüklenmesi,

Bu tür durumlarda ürüne yetkili servisimiz tarafından garanti kapsamında  hizmet verilmeyecektir.
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Yetkili servislerimizin güncel listesine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz: 
http://www.exper.com.tr/yetkiliservisler

Yetkili Servislerimize teslim edeceğiniz ürünlerde, ürüne ait garanti belgesi ve fatura fotokopisinin de 
ürün ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Ürününüzü yetkili servisimize teslim ettiğinizde “Servis 
Formu”nun bir nüshasını yetkili servisimizden almayı unutmayınız! Aldığınız Servis Formu üzerinde 
bulunan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.

Servislerimizde bulunan ürününüzün durumunu web sitemizde “Destek” menüsü altında bulunan 
“Teknik Servis Ürün Takibi” bölümünden takip edebilirsiniz.

Yetkili Teknik Servis Listesi

Bayi Adı Şehir İlçe Adres Telefon
BOYUT 
BİLGİSAYAR

ANTALYA VARLIK MH. 194. SK. MİZAN 
APT. NO:7/1

0242 243 42 80

TEKBİM 
BİLGİSAYAR

AYDIN GÜZELHİSAR 45 SOKAK NO:1/C 
- 6/A

0256 214 82 22

BİLSAM 
BİLGİSAYAR 

BALIKESİR ALTI EYLÜL MH. 1.ÇAKICI SK. 
NO:8/A

0266 239 30 00

NOKTA 
BİLGİSAYAR

BİNGÖL Y.ŞEHİR MH. SELAHATTİN KAYA 
CD. NO:21/F

0426 214 21 05

GENÇ BİLGİSAYAR BOLU GÖLYÜZÜ MH. ŞEHİTKANİ CD. 
NO:29/A

0374 212 33 77

AKABE 
BİLGİSAYAR 

BURSA GEMLİK EŞREF DİNÇER MH. DEREBOYU 
CD. NO:25/B

0224 512 15 89

DOSBİL 
BİLGİSAYAR

DENİZLİ HASTANE CD. NO:40 GÜRÇAK 
HAN ZEMİN KAT 

0258 265 13 53

DOĞU BİLGİ 
İŞLEM

ELAZIĞ NAİLBEY MH. GENERAL HAKKI 
TALAY CD. NO:39/A

0424 237 78 93

ANADOLU BİLGİ 
İŞLEM

ERZURUM ÇAYKARA CD. YAKUT PLAZA 
KAT:3 NO:53

0442 235 06 30

ATAK BİLGİSAYAR GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İNCİLİPINAR MH. GAZİ 
MUHTAR PAŞA BUL. NO:26/B

0342 215 01 23

ÇİZGİ ELEKTRONİK  İSTANBUL ŞİŞLİ GÜRSEL MAHALLESI, AKMAN 
SOK. NO:47, KAĞITHANE  

0 850 333 30 90 
0 212 356 70 70

PENTA TEKNOLOJİ İSTANBUL ÜMRANİYE ORGANİZE SAN. BÖL. NATO 
YOLU 4. CD. NO: 1 34775 
YUKARI DUDULLU

0850 277 00 85

ELFA BİLGİ 
İLETİŞİM

İZMİR BORNOVA 5747/2 SK. NO:51 ÇAMDİBİ 0232 441 27 05

KM BİLİŞİM K.MARAŞ ZÜBEYDEHANIM CD. NO:43/B 0344 223 70 07
AGM BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ

MERSİN KİREMİTHANE MH. SAKARYA 
CD. EREN APT. NO:21/A

0324 232 14 54

Yetkili Servisler
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Bayi Adı Şehir İlçe Adres Telefon
AYBEST 
BİLGİSAYAR

MUŞ İSTASYON CD. MAVİ İŞ MERKEZİ 
KAT:1 NO:1-2

0436 212 80 25

GÜNGÖR 
BİLGİSAYAR

SAMSUN BAFRA CUMHURİYET MH. GÜVEN SK. 
NO:11-A

0362 543 40 53

DÜNYA 
MÜHENDİSLİK

SAMSUN ULUGAZİ MH. İSTİKLAL CD. 
NO:24/6 55030

0362 435 04 93

VEB BİLGİ İŞLEM SAMSUN BAHÇELİEVLER MH. DR.HASAN 
FEHMİ SK. NO:6 D:2

0362 231 27 75

ÖZ-SOFT 
BİLGİSAYAR

SİVAS ÖRTÜLÜPINAR MH. EVLİYA CD. 
12/B

0346 223 73 00

DİNAMİK 
BİLGİSAYAR 

TRABZON K.MARAŞ CD. KARINCA İŞ 
MERKEZİ NO:95/14

0462 321 96 55

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici aşağıdaki seçimlik haklarından birini 
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

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,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen 
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak 
veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da 
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilsen sorumludur.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDAKİ BAŞVURULARI

1. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

2. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir.

Tüketiciye Sağlanan Seçimlik Haklar
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Exper LCD Piksel Garantisi ŞartlarıTeknik Özellikler

NotNotNot
Bu kılavuz, tüm modeller için ortak hazırlanmış olup, satın almış olduğunuz ürünün teknik 
özelliklerini, ürün ambalajı, faturası veya web sitemizden kontrol edebilirsiniz

All In One 
PC MODELİ İŞLEMCİ BELLEK SABİT 

DİSK EKRAN KARTI İŞLETİM SİSTEMİ OPSİYONEL 
BAĞLANTILAR

OPS. ÇEVRE 
BİRİMLERİ

TRIA G22

Intel Celeron
Intel Pentium
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7

2GB
4GB
8GB

16GB

500GB
1TB
2TB

Paylaşımlı VGA

FreeDos
Windows 8.1 Pro

Windows 10 Home
Windows 10 Pro

DVI
HDMI
Wi-Fi

Monitör
Klavye
Fare

DVD-RW

DİKKAT: Tria G22 Serisi AIO Sadece Aşağıda Belirtilen tip AC Adaptörü ile Beraber 
Kullanılmak Üzere Tasarlanmıştır.

Tria G22 Serisi AIO PC için onaylı AC Adaptörler
Üretici: FSP Group Inc.  Üretici: Chicony Power Technology 
Model: FSP120-REBN2 Model: A12-120P1A
Giriş: AC 100-240V, 50-60Hz, 2A  Giriş: AC 100-240V, 50-60Hz, 1.7A
Çıkış: DC 19V, 6.32A (120W) Çıkış: DC 19.5V, 6.15A (120W)
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İşlemci Intel Celeron / Intel Pentium / Intel Core i3 / Intel Core i5 / Intel Core i7
Bellek 2GB / 4GB / 8GB / 16GB
Sabit Disk 500GB / 1TB / 2TB
Ekran Kartı Paylaşımlı VGA
İşletim Sistemi FreeDos / Windows 8.1 Pro / Windows 10 Home  / Windows 10 Pro
Opsiyonel Bağlantılar DVI / HDMI / Wi- Fi
Opsiyonel Çevre Birimleri Klavye, Fare, DVD-RW

Ekran Güçlendirilmiş Cam Panel, Mat Ekran
Ekran Boyutu G22: 21.5” LED / G23: 23” LED
Çözünürlük Full HD - 1920x1080
Kontrast 1000:1
Parlaklık 250 nits
Tepki Süresi 5 ms
Kamera 2.0 MP Ön Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Lens
Mikrofon Dahili Hasas Mikrofon
Hoparlör Dahili 2x 3W Yüksek Kaliteli Hoparlör
Kart Okuyucu MMC / SD / SDHC / MS pro Çoklu Kart Okuyucu
Yan USB 2x USB 2.0 Bağlantı  Yuvası
Seri Port (COM) 1x Seri (COM) Bağlantı Yuvası (Opsiyonel)
Anten Yerleşik Dual (Çift) Wi-Fi Anteni
Soğutma Profesyonel Dizayn İleri Termal Soğutma
VESA VESA Bağlantı Yuvası
Ayak İki Ayrı Pozisyonda Kullanıma Uygun Transformer Alüminyum Ayak
Boyutlar 555mm x 410 mm x 220 mm / 55 mm Gövde, 14 mm Kenar İnceliği

All In One Bilgisayar 
TRIA G22/G23 Serisi



Türkçe Tanıtma ve
Kullanma Kılavuzu

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
 
2)  Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 
 3)  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,  
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,   haklarından birini kullanabilir.
  

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştiririlen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur.

 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar 
arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili 
servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 
yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.

 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile  ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya 
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

Garanti Şartları
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Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Ünvanı 
Adresi

Faksı
Telefonu
 e-posta 

Yetkilinin İmzası 
Yetkilinin Kaşesi

EXPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad No:1 
34775  Ümraniye / İstanbul
0216 415 32 71
0850 277 00 85
mh@exper.com.tr

Bilgisayar
Exper
Tüm Modeller
2 Yıl
20 İş Günü

:
:

:
:
: 

:
:

Satıcı Firmanın:
Unvanı 
Adresi 
Telefonu
 Faks
 e-posta
 Fatura Tarih ve Sayısı
 Teslim Tarihi ve Yeri  
Yetkilinin İmzası
  Firmanın Kaşesi

:
:
:
:
:
: 
:
:
:

Malın:
Cinsi 
Markası
 Modeli
 Garanti Süresi
 Azami Tamir Süresi
Bandrol ve Seri No

:
:
:
:
:
: 

Garanti Belgesi
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Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. AŞ.


