
Kullanım Kılavuzu
SL-65010  Serisi
Kafa Büyüteç 



Önemli:  Çalışan güvenliğini sağlamak için, ürünün işi tamamlandığında, güç kablosunu çekiniz.

DK Elektronik haber vermeksizin ürün geliş�rme ve tasarımda 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ



Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde en son teknoloji ile üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen ürünün size 
uzun yıllar en verimli biçimde ve güvenli bir şekilde hizmet etmesini istiyoruz. Bu nedenle, ürünü kullanmadan 
önce kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz. 

Sunline tercihiniz için teşekkür ediyoruz. 

DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.
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Kutu İçindekiler
1 Adet Sunline SL-65010 Kafa Büyüteç
3 Adet Farklı Boyutlarda Monokuler Lens
5 Adet Farklı Boyutlarda Dürbün Lens
1 Adet Teknik Servis Formu 
1 Adet Kullanım Kılavuzu
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Genel Özellikler

Özellikler

Sunline kafa büyüteci, tasarımındaki sürme oluk sayesinde lokalize olabilen lens ve lens açı ayarlama özelliği çalışmalarınızdaki verimi 
ar�rır. Ayrıca, çalışma alanını aydınlatan LED’lerin açısını da ayarlayabilirsiniz. 3 farklı boyu�aki lens monokuler kullanım ve değiş�rilebilir. 
5 farklı ölçüde dürbün lens kullanımı 20X’e kadar büyütme sağlayarak detaylı işlemleri kolaylaş�rır. Sunline SL 65010 Kafa �pi büyüteç; 
esnek kafa bandı sayesinde de son derece ergonomik bir kullanıma sahip�r.
Başa takılan ışıklı büyüteçler; elektronikte işleme, montaj ve onarım, kitap inceleme, çizim, el sanatları, teks�l, yapay çiçek yapımı, 
saat tamiri, mücevherlerin incelemesi, bahçe bakımı, balıkçılık gibi sayısız sektörde çalışanların işini kolaylaş�rır.

1. Tutucuyu hareket e�rerek sol veya sağ lens kullanımı seçimi yapılabilir. Uzun süreli çalışmalarda tek bir göz ile çalışmanın önüne 
geçerek görsel yorgunluğa engel olunmuş olur. 
2. Büyüteç monoküler mercek için çi� lens takabileceğiniz bir yuvaya sahip�r. 3 farklı lens sayesinde büyütme şekli 6 farklı değişik 
ölçüme ulaşabilir binoküler 5 farklı büyütme şekli ile 11 çeşit büyütme ölçümüne ulaşılabilir.
3. Işık kullanımı gerek�rmeyen durumlarda kafa büyütecinin hafif olması için pil bölümü bağımsız olarak tasarlanmış�r. Yüksek 
kapasiteli ışık gereksinimi olduğu durumlarda pil bölümü kafa büyütecine monte edilebilir.  
4. Led ışık aşağı yukarı ayarlanarak çalışma şeklinize göre doğru ışık konumlandırılması yapabilir açı ayarlarını değiş�rebilirsiniz.



Kullanım Talimatları
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Tablo 1
1. 3 Çeşit monoküler lens sayesinde karşılıklı kombinasyonu ile 6 farklı büyütme elde 
edebilirsiniz: 8X (Resim 6), 13X (Resim 7), 20X (Resim 8), 25X (Resim 9), 28X (Resim 10).

2. 5 Çeşit Dürbün lens sayesinde karşılıklı kombinasyonu ile 11 farklı büyütme elde 
edebilirsiniz. (Ayrın�lı bilgi için Tablo 1'e bakınız). Kafa bandı sıkılığını ayarlama (Resim 14)

3. Objek�f açısı ayarı ve LED ışık ışıma açısı ayarı
b) Objek�f açısı ayarı (Resim 3)
a) LED ışık ışıma açısı ayarı (Resim 11)

4. Kafa bandı sıkılığı derecesi için Ayarlama (Resim 13).
5. Pil değiş�rme (Resim 4).
6. Objek�f ve LED aydınlatma tutucular sayesinde sağ ve sola hareket e�rilebilir. 
Kafa Büyüteçi belirli bir pozisyona sürgülü oluk sayesinde lokalize olabilir (Resim 12). 

Patentli Üründür İmitasyona İzin verilmez.

Büyütme Zorunlu Odaklama 

1.0x 250~350mm 

1.5x 200~300mm 

2.0x 175~275mm 

2.5x 150~250mm 

3.0x 135~235mm 

3.5x 80~120mm 

4.0x 60~110mm 

4.5x 50~100mm 

5.0x 45~90mm 

5.5x 40~80mm 

6.0x 35~75mm 

APPLICATION NO.: 201230303759.9
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Garanti Şartları
Normal çalış�rma şartları dahilinde; ürün sa�n alma tarihi i�bariyle malzeme ve işçilik hatasından dolayı 2 yıl garan�lidir. Yanlış bakım 
ve hasar verici maddeler ile temizlenmesi yetkisiz kişilerce açılması kurcalanması v.b. kullanıcı hatalarından dolayı garan� kapsam 
dışı kalır.

Ürün resimleri referans içindir, gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir. Bu belgede verilen bilgiler önceden haber vermeksizin 
değiş�rilebilir. Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garan� oluşturmaz. Sunline-Türkiye ve DK Elektronik teknik hatalar ve yazım 
eksikliğinden sorumlu tutulamaz.

Tehlikeli maddeler yeral� sularına sızabileceğinden, ayrış�rılmamış elektrikli ev aletleri rastgele a�lamaz. Yeni cihaz 
değişimi için eski cihaz sa�cıya iade edilmelidir. 

Ürün Tanımlaması: Led’li Kafa Büyüteç 
Ticari Tanımlaması: Led’li Kafa Büyüteç 
Model:   
Menşe Ülke: P.R.C

SL-65010 



Arıza Durumunda Yapılacaklar 
Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun. 7/24 Destek ha�nı arayarak ürün sevki için bilgi verin.

Cihazı Garan� Kapsamı Dışında Bırakan Sebepler
Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüke�cinin yükümlülüğündedir.

1. Sıvı Teması;
Cihazınızı her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz.
2. Cihazın Darbe Görmesi; 
Cihazın darbe görmesi, yere düşmesi, cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz kalmasıda darbe ile aynı etkileri 
yaratmaktadır. Yangın, sel veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar.
3. Değişim Gerek�ren Hallerde Uyulması Gerekenler;
Fabrikasyon hatası olan cihazların değişimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamış ve 
yır�lmamış olması gerekmektedir. Ayrıca cihazın dış görünümünde kesinlikle hasar olmamalıdır. Cihaz ile aldığınız faturanın bir kopyasıda 
cihaz ile birlikte gönderilmelidir.
4. Yetkisiz Müdahale; 
Yetkisiz müdaheleden sayılan durumlar ürüne ait bir parçayı değiş�rme, yetkisiz kişilerce yap�rılacak onarımlar ve DK Elektronik 
garan�sinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir.
5. Yüksek Voltaj Aşırı Yük ;
Voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisa�ndan meydana gelen hasar ve arızalar. Cihazın besleme 
voltajı ve çek�ği akım cihaz dizayn edilirken belirlenir. Cihazın alabileceği voltaj ve akım birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belir�lmiş�r.
6. Kullanma Kılavuzu ve Garan� Belgesindeki Belir�len Hususlara Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan Arızalar;
Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım kılavuzlarında yeterli bilgilen
dirme ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belir�len bu hususlara uyması şar�r. Cihaz garan� belgesiyle birlikte, sa�ş belgesinin bir 
fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garan� belgesinde sa�n alma tarihi fatura numarası ve yetkili sa�cı kaşe ve 
imzası bulunmalıdır.

Tüke�cilerin Şikayet ve İ�razları Konusundaki Başvurularını Tüke�ci Mahkemelerine Ve Tüke�ci Hakem 
Yapabileceklerine İlişkin Bilgi;
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde 
sırasıyla; malın sa�cısı, ithalatçısı veya üre�cisinden birisi tara�ndan mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla 
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüke�ciye verilmesi zorunludur. Tüke�ciler, ikinci �krada belir�len rapora ilişkin olarak bilirkişi
tara�ndan tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüke�ci hakem heye�ne veya tüke�ci mahkemesine 
başvurabilir. 6



Arıza Durumunda Yapılacaklar 
Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun. 7/24 Destek ha�nı arayarak ürün sevki için bilgi verin.

Cihazı Garan� Kapsamı Dışında Bırakan Sebepler
Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüke�cinin yükümlülüğündedir.

1. Sıvı Teması;
Cihazınızı her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz.
2. Cihazın Darbe Görmesi; 
Cihazın darbe görmesi, yere düşmesi, cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz kalmasıda darbe ile aynı etkileri 
yaratmaktadır. Yangın, sel veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar.
3. Değişim Gerek�ren Hallerde Uyulması Gerekenler;
Fabrikasyon hatası olan cihazların değişimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamış ve 
yır�lmamış olması gerekmektedir. Ayrıca cihazın dış görünümünde kesinlikle hasar olmamalıdır. Cihaz ile aldığınız faturanın bir kopyasıda 
cihaz ile birlikte gönderilmelidir.
4. Yetkisiz Müdahale; 
Yetkisiz müdaheleden sayılan durumlar ürüne ait bir parçayı değiş�rme, yetkisiz kişilerce yap�rılacak onarımlar ve DK Elektronik 
garan�sinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir.
5. Yüksek Voltaj Aşırı Yük ;
Voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisa�ndan meydana gelen hasar ve arızalar. Cihazın besleme 
voltajı ve çek�ği akım cihaz dizayn edilirken belirlenir. Cihazın alabileceği voltaj ve akım birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belir�lmiş�r.
6. Kullanma Kılavuzu ve Garan� Belgesindeki Belir�len Hususlara Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan Arızalar;
Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım kılavuzlarında yeterli bilgilen
dirme ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belir�len bu hususlara uyması şar�r. Cihaz garan� belgesiyle birlikte, sa�ş belgesinin bir 
fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garan� belgesinde sa�n alma tarihi fatura numarası ve yetkili sa�cı kaşe ve 
imzası bulunmalıdır.

Tüke�cilerin Şikayet ve İ�razları Konusundaki Başvurularını Tüke�ci Mahkemelerine Ve Tüke�ci Hakem 
Yapabileceklerine İlişkin Bilgi;
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde 
sırasıyla; malın sa�cısı, ithalatçısı veya üre�cisinden birisi tara�ndan mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla 
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüke�ciye verilmesi zorunludur. Tüke�ciler, ikinci �krada belir�len rapora ilişkin olarak bilirkişi
tara�ndan tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüke�ci hakem heye�ne veya tüke�ci mahkemesine 
başvurabilir.

7

Tüke�ci Kanunun 11. Maddesinde Tüke�ciye Sağlanan Seçimlik Hakları;

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüke�ci; 
a- Sa�lanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
b- Sa�lanı alıkoyup ayıp oranında sa�ş bedelinden indirim isteme, 
c- Aşırı bir masraf gerek�rmediği takdirde, bütün masrafları sa�cıya ait olmak üzere sa�lanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- İmkân varsa, sa�lanın ayıpsız bir misli ile değiş�rilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Sa�cı, tüke�cinin tercih 
e�ği bu talebi yerine ge�rmekle yükümlüdür. 

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiş�rilmesi hakları üre�ci veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu �kradaki hakların 
yerine ge�rilmesi konusunda sa�cı, üre�ci ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üre�ci veya ithalatçı, malın kendisi tara�ndan piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat e�ği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiş�rilmesinin sa�cı için oran�sız güçlükleri beraberinde ge�recek olması hâlinde 
tüke�ci, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Oran�sızlığın tayininde malın ayıpsız 
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüke�ci açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiş�rilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin sa�cıya, üre�ciye veya 
ithalatçıya yönel�lmesinden i�baren azami otuz iş günü, konut ve ta�l amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine ge�rilmesi 
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüke�cinin ücretsiz 
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine ge�rilir.



Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve ürüne ait yedek parça temin edilebilecek noktalar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir. 

DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş� 
Topselvi Caddesi MAİ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117
Kartal-İstanbul-Türkiye PK: 34873 
Destek ha� 0 850 433 04 04
www.dkelektronik.com.tr

NOT: Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiş�rilebilir. DK Elektronik ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin garan�ler 
bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garan� beyanında belir�lmiş�r. Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garan� oluşturacak 
şekilde yorumlanmamalıdır DK Elektronik bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından yada eksikliklerden sorumlu 
tutulamaz. Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş�’nin izni olmaksızın teknik özelliklerin hiç bir bölümü her hangi bir formda veya her 
hangi bir yolla çeviri, değişiklik yada adaptasyon gibi türevlerde kullanılmak üzere yeniden hazırlanamaz tüm hakları saklıdır. 

İmalatçı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş� 

İthalatçı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş� 

Yöne�m Ofisi; Topselvi Caddesi MAİ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 
Kartal-İstanbul-Türkiye PK: 34873 Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05 

Lojis�k & Servis; Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B Soğanlık/kartal/İstanbul 
Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05 

Sunline bir ‘’Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş�’’ tescilli markasıdır.

Her hakkı “Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş�” ne ai�r.

  

TEKNİK SERVİS BİLGİLERİ
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GARANTİ BELGESİ

Üre�ci veya İthalatçı Firmanın;
Unvanı: Dk Elektronik Bilgisayar 
San Tic Ltd Ş� 
Adresi: Topselvi Caddesi MAİ Rezidans 
B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117
Telefonu: +90 216 452 40 04
Faks: +90 216 452 40 05
e-posta: bilgi@dkelektronik.com.tr
Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi:

Sa�cı Firmanın;
Unvanı:  

Adresi:  

Telefonu: 
Faks: 
e-posta: 
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Cinsi:
Markası:
Modeli:

Garan� Süresi: 24 Ay
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü



GARANTİ ŞARTLARI
1) Garan� süresi, malın teslim tarihinden i�baren başlar ve 2 yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garan� kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüke�ci, 6502 sayılı Tüke�cinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,
b- Sa�ş bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Sa�lanın ayıpsız bir misli ile değiş�rilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüke�cinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda sa�cı; işçilik masra�, değiş�rilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad al�nda hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yap�rmakla yükümlüdür. Tüke�ci ücretsiz onarım 
hakkını üre�ci veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Sa�cı, üre�ci ve ithalatçı tüke�cinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.

5) Tüke�cinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garan� süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, sa�cı, üre�ci veya ithalatçı tara�ndan bir raporla belirlenmesi durumlarında; 
tüke�ci malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa alın ayıpsız misli ile değiş�rilmesini sa�cıdan talep edebilir. 
Sa�cı, tüke�cinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine ge�rilmemesi durumunda sa�cı, üre�ci ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü. Bu süre, garan� süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya sa�cıya 
bildirimi tarihinde, garan� süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden i�baren başlar. Malın arızasının 10 iş 
günü içerisinde giderilememesi halinde, üre�ci veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüke�cinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garan� süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garan� süresine eklenir.

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

8) Tüke�ci, garan�den doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya 
tüke�ci işleminin yapıldığı yerdeki Tüke�ci Hakem Heye�ne veya Tüke�ci Mahkemesine başvurabilir.

9) Sa�cı tara�ndan bu garan� belgesinin verilmemesi durumunda, tüke�ci Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüke�cinin Korunması ve 
Piyasa Göze�mi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Ürününüzü


