
TR

Kullanım kılavuzu

BL00004999-400 TR

Sayın Müşterimiz, 
Dünyanın en büyük fotoğraf şirketi olan FUJIFILM'in Türkiye mümessiliği olarak 
biz, ülkemizdeki fotoğraf sevgisini arttırmak için bütün gücümüz ile emek sarf 
etmekteyiz. FUJIFILM'in milyar dolarlık Ar-Ge harcamalarının neticesi olan yeni 
teknolojileri ve hizmetleri ülkemizde sunabilmek, bizim için kıvanç vericidir. 
Mümessillik, toplu hizmet anlamına gelir.
1. Örneğin: Bir ürünün Türkçe kullanım kılavuzu veya teknik servis vasıtası ile 
ülke garantisi olmadan Türkiye'de satılması, kanunen yasaktır. Bu hizmetleri 
sadece resmi mümessiller verebilir.
2. Satılan bir ürünün anlatımını yapamayan sözde "dükkan'ın çağdaş hizmet 
verebilmesi, tabii ki mümkün olamaz.
Fujifilm Türkiye, bütün yetkili dijttal bayilerini güncel eğitim programlarına tabi 
tutmaktadır.
3. Bütün Fuiifilm ürünlerinde bir güvenlik hologramı vardır. Buradaki amaç, 
alınan ürünün güvenli ve meşru olduğunu simgelemektir.
4. Fujifilm Türkiye'nin sunduğu ürünler Avrupa standartlannda, kalitesinde ve 
fiyatlarında tüketiciye arz edilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı FUJIFILM Türkiye mümessilliğinin sorumluluğu dışında 
bulunan veya yetkili bayiler haricinde edinilen ürünlere teknik hizmet ve servis 
hizmetleri verilmez. 
Kayıt dışı ekonominin ülkemize ne kadar zarar verdiği açıktır. Lütfen, hepimiz 
bunun bilincinde olalım. 
FUJIFILM Türkiye   

FUJIFILM DIŞ TiCARET A.Ş. 
Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi Na: 9 34218 Bağcılar/ 
ISTANBUL 
Tel.: (O 212) 709 92 00 
www.fujifilmshop.com
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• Giri§ 

Bu i.iri.ini.i satin ald191niz i<;:in te§ekki.ir ederiz. 
Makineyi kullanmaya ba§lamadan once kullanim 
k1lavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullan1m kitap91gm1, 
makineyi kullanan herkesin ula§abilecegi bir yerde 

bulundurunuz. 

Bu i.iri.in hakkmda daha fazla bilgi i<;:in: 

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/ 

Bu internet sayfas1n1 ak1ll1 telefon veya tablet 
bilgisayarinizdan da ai;:abilirsiniz. 

Gi.incellemeler i<;:in: 

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/ 

Urun adi: Dijit al Fotograf Makinesi FUJIEILM GFX 100 

Oretici adI: Fujifilm Corporation 
Oretici adresi: Mid town West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN 

imalat yeri: Fujifilm Imaging Systems (Suzhou) Co, Ltd. 
138 Chang Jiang Road, New District Suzhou, Jiangsu, CHINA 

ithiiliit91 ad1: FUJIFILM DI� TiCARET A.�. CE 
ithalat91 adresi: Mahmutbey Mahallesi. Ta',ocag1 Yalu Caddes1 No 9 

34218 Bagcllar / iSTAN BU L 
Tel (0 212) 709 92 00 
www.fujifilm.com.tr destek@fujifilm.com.tr 

I EEE YOnetmelipne Uygundur. 

I EEE Complies with Directive. 
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