
Kullanım Kılavuzu
SL18 200X Serisi

WİFİ Dijital Mikroskop



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 Wifi dijital mikroskop seçiminiz için sizi kutlarız.
DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.
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Önlemler

Hazırlık

Bu kılavuzu wifi dijital mikroskobu güvenli ve doğru bir kullanım için kullanmadan önce mutlaka okuyunuz ve ilerde başvurmak için 
saklayınız.
- Mikroskop’un sıvı ile temasını engelleyin. 
- Maksimum uzun kullanım ömrü için mikroskop'u nemli yerlerde kullanmamaya özen gösterin.
- Çevresel çalışma ısısı -5 C-50 C olmalıdır.
- Çalışma ortam farklılıkları nedeniyle özellikle soğuk kış aylarında ani sıcaklık değişimlerinden dolayı mikroskop içerisinde çiğ oluşarak 
hasara neden olabileceğinden mikroskopu kullanmadığınız zamanlarda ve ortam değişikliği gerek�ğinde bir çanta veya torba içerisinde 
muhafaza ve sevk ediniz. 
- Elektronik devrenin ve mercekin zarar görmemesi için ışığa duyarlı lens uzun süre güneş ışığı veya güçlü aydınlatmaya maruz 
bırakılmamalıdır.
- Mikroskop lensine dokunmayın.
- Mikroskop üzerinde bulunan LED aydınlatmaların hedefi çalışma alanıdır. Gözlerinize direkt tutmayın zarar verebilir 
- Plas�k aksamlar ve mikroskobik yüzeyi kir ve toksit birik�rebilir. Söz konusu aksamları cildinize temas e�rmemeye ve temiz tutmaya 
dikkat edin.

Standart Aksesuarlar

Mikroskop Stand AC Adaptor USB Kablo QSG AC Adaptor
Kalibrasyon 

Cetveli
Temizleme 

Bezi
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Parça Tanımlamaları & Fonksiyonlar

Sistem Gereksinimleri

Parça Tanımlama Parça Tanımlama 

1 Off/ Wifi/ USB 7 
Halka 
(Hareketi 
sabitlemek için) 

2 LED Dimmer 8 
Halka 
(Aşağı ve Yukarı 
İçin ) 

3 Şarj Göstergesi 9 
Halka 
(Kutbu sabitlemek 
için) 

4 USB (PC ve Şarj İçin) 10 
Halka  
(Zemini sabitlemek 
için) 

5 LED 11 
Halka 
(Mikroskobu 
sabitlemek için) 

6 Odaklama düğme  

İOS/Android 
- iOS 5.1 ve sonraki versiyonlar
- Android 4.3 ve sonraki versiyonlar

PC 
- Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 
- P4 1.8 
- RAM: 512M 
- Video Ha�za: 64M
- USB port: 2.0
- CD-ROM Drive



Teknik Özellikler
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Görüntü Sensörü 1 Mega Piksel (gerçek çözünürlük) 
Fotoğraf 
Çözünürlüğü 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) 

Video 
Çözünürlüğü 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) 

Büyütme Oranı 10x~200x 
Odak Aralığı 0 mm den 150mm'ye manuel odaklama 
Video Biçimi H.264 
Fotopraf Biçimi JPEG 

Aydınlatma 6 LED (Kontrol tekerlek düğme tarafından 
ayarlanabilir) 

Güç Kaynağı  
Şarj edilebilir 
Çalışma süresi: 90 dakika, Şarj süresi: 100 dakika 
güç Şarj: 5V DC 

iOS/Android 
Arayüzü WiFi  

Application  

Wifi Capture'yi ( iOS 5.1 ve üstü versiyonları) 
kutu içeriğinde verilen CD ile veya 
https://play.google.com/store adresinden 
indirerek yükleyebilirsiniz 

PC Arayüzü USB2.0 
PC Yazılım Portable CaptureHD (ölçüm ile)  

PC Yazılım Lisan 
İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Fransızca, 
Portekizce, İngilizce, Almanca Hollandaca, 
Lehçe, Japonca, Korece 

PC Software OS 
Destek Windows XP/Vista/Win7/ Win8 

Boyutlar 
Mikroskop: 154mm (L) x 44mm (R) 
Profesyonel  Stand: 65mm(L) 
x118mm(W)x12mm (H) 

Wifi ile iOS/Android Cihazları Kullanımı
1. Download App
iOS:
wifi app için App store’da ‘’microcapture’’arama yapınız.
Android İçin:
Wifi capture'yi play.google.com/store, linkinden indirerek  
veya ürün paket içeriğinde bulunan kurulum cd’sini kullanarak  
yükleyiniz.

1. İOS / Android cihazı (akıllı telefon / tablet ) ile Wifi 
Mikroskop’a bağlayınız.
2. Mikroskop'u Wifi konumuna ge�rerek (parça 1 Off/Wifi/USB)  
açınız. 
3. Wifi cihaz listesinden Wifi Dijital Mikroskop arayın. 
WIFICAMxxxx (xxxx dört basamaklı rasgele sayı ile görünecek�r)
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Cihaz Bağlan�sı İçin Şifre: 123456789. 4. Uygulamayı başla�n (aşağıdaki gibi):

5. Kamerayı Ekleme: Önce Add new camera, ardından Search’e 
�klayın. Arama sonuçlarında wifi Camera görünecek�r. Cihazın 
adını �klayın. (örn; WIFICAM Obj 002.864-STBZD).

6. Kullanıcı admin, varsayılan şifre 123456, ardından online Wifi 
Camera listelenir.
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Ana Arayüz Fotoğraf 

Yakalama 
Video 

Yakalama 
Versiyon 

Bilgisi 

Ön İzleme
Aşağıdaki gibi önizleme başlar, listelenen WiFi Kamerayı 
�klayın. Önizleme dikey veya yatay olabilir.

App Arayüz İkonları 

 
IQ 

 
Fotoğraf 
Yakalama 

 
Çevir 
(sol/sağ)  

Video 
Yakalama 

 
Çevir 
(yukarı/aşağı)  

Çözünürlük değiştir 

720P/VGA/QCGA 

 
Parlaklık 

 
Ekran yönü 

(Vertical/Horizontal) 

 
Kontrast 

 
Çıkış 

 
Geri  
Varsayılan   
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 Şifre Değiş�rme
Kamera listesinden,         ikonunu �klayın, user’ı 
seçin ardından yeni şifreyi girin ve onaylamak için 
sağ alt köşede bulunan done �klayın. 

Tarih/ Saat Ayarlama
Kamera listesinden         ikonunu �klayın, �me �klayın ardından tarih
ve saat ayarlayın onaylamak için sağ tara�a bulunan done �klayın.

   

Wifi Kamera Silme
Sağ köşede bulunan edit (düzenle) yi �klayarak var olan Wifi kamerayı silebilirsiniz.
1. İOS için sol veya sağa kaydırarak hedef kamerayı seçin ve silmek için (delete) onaylayın.  
2. Android için hedef kamerayı seçin ve silmek için (delete) onaylayın.
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Mikroskop Stand Kurulumu 
Mikroskop ve standı kutusundan çıkarın ardından düz bir yere koyun.
Aşağıdaki adımları izleyin:

Metal kutubu tekerleğe 
Yerleş�rin.

Metal utbu zeminin dişi 
parçasına yerleş�rin.

Zemindeki kutbu düzeltmek 
için çarkı saat 10 yönünde 
döndürün.

Mikroskobu standın 
halkasına yerleş�rin

Halkanın üzerindeki 
mikroskobu sabitlemek
için halkayı saat 11 yönünde 
çevirin.

- Uygun yüksekliği elde etmek için standın 
üst kısmını ayarlayın
- Üst tara� sabitlemek için halkayı saat 9 
yönünde çevirin.
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Pc Yazılım Kurulumu

Focus (odaklama)

Yaklaşık bir odaklanma için 
halkayı saat sekiz yönünde 
çevirin.

İyi bir odaklanma için 
halkayı saat 6 yönünde 
çevirin. 

Hareke� kilitlemek yada 
serbest bırakmak için halkayı 
saat 7 yönünde çevirin

CD-ROM Sürücü içine kurulum CD'sini takın, otoma�k olarak aşağıdaki arayüz görüntülenecek�r.
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Yazılım Fonksiyonu

Portable CaptureHD Yükleme İşlemi için kurulum sihirbazında ''kur”u �klayarak CaptureHD yükleme işlemini başla�n.
- Tam sürüm kullanım kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğraf Fonksiyonu
A. Üst barda bulunan         ikonu �klayın.
B. Ardından ‘Capture > Photo’ �klayın.

Video Fonksiyonu Zaman (Fotoğraf / Video)
A. Üst barda bulunan         ikonu �klayın.
B. Ardından ‘Capture > Video’ �klayın.

Üst bardaki ‘Timer’         ikonu nu �klayın. 

Photo (fotoğraf): Başlangıç zamanı, zaman 
aralığı ve toplam resim sayısını
ayarlayabilirsiniz.
Video: Başlangıç zamanı, zaman aralığı ve
toplam resim sayısını ayarlayabilirsiniz.

Başlangıç
Mikroskobu PC USB portuna bağlayın,              ikonunu 
�klayarak yazılımı başla�n ardından masaüstünde oluşan 
aşağıdaki ekran açılır.

Mikroskop PC USB portundan bağlan�sı kesildiğinde, 
aşağıdaki mesaj açılır.
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Photo (fotoğraf): Başlangıç zamanı, zaman 
aralığı ve toplam resim sayısını
ayarlayabilirsiniz.
Video: Başlangıç zamanı, zaman aralığı ve
toplam resim sayısını ayarlayabilirsiniz.

Kalibrasyon Ve Ölçümleme
Ölçümden önce kalibrasyonu yapın.
Kalibrasyon
Ekran geçisi için “Op�ons > Crossing’’

Mikroskop varsayılan için “on” işaretleyin kadranı 
kontrol etmek için kalibrasyon cetveli kullanılır.
Kalibrasyon cetveli                üzerine ekli mikroskoba 
odaklanın ve sonra resim netleşene kadar büyümeyi 
ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi ölçüm arayüzüne girmek için 
resmin üzerine çi� �klayın.

Kalibrasyon ikonuna �klayın, ve fareyi resmin üzerinde hareket e�rin. Bilinen bir 
değer karşısında başlangıç ve bi�ş noktalarında �klayın. Bir ile�şim penceresini 
açılır ve 'Gerçek boyut' içine ölçüm numunenin tam değerini girmeniz gerekir. 
Daha sonra yazılım otoma�k olarak büyütme oranını kalibre eder. 'Ok'i �klayın ve 
düzel�lmiş büyütme oranı sağ üst köşesinde gösterilecek�r.
Açıklama: Ölçülen hat paralel olmalıdır.
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Ar�k değeri tekrar ölçmek için ölçüm simgesinin               al�nda herhangi bir açı ha� kullanabilirsiniz. Eğer yazılım tara�ndan ölçülen 

değer, kadran değeri ile yaklaşık aynı ise bu kalibrasyonun tamamlandığı anlamına gelir. 

Ölçümleme arayüzüne giriş için resmin üzerini çi�  �klayın. Ölçümleme ikonu          al�nda istediğiniz seçenek seçimlerini yapabilirsiniz. 
1. Herhangi Bir Açı Ha� Ölçümü
Bir noktadan �klayın başka bir noktaya sürükleyin ve bırakın

2. Sürekli Hat Ölçümü
Sürekli hat ölçümü kesin�siz istenen her hangi bir uzunluğunu ölçmenize imkan sağlar. Sadece bir noktaya �klayın ve diğer istenen 
noktalara sürükleyin ardından �klayın ve bırakın.

3. Yarıçaplı Çember Ölçümü
İstediğiniz yarıçap ölçümü için belirlediğiniz noktadan �klayarak dışarıya doğru genişle�n, yarıçap ve dairenin alanı görünecek�r.

4. Çember Çap Ölçümü
İstediğiniz çap ölçümü için belirlediğiniz noktadan �klayarak dışarıya doğru genişle�n çap ve dairenin alanı görünecek�r.

5. Üç Nokta Açı Ölçümü
İstediğiniz üç açı tanımlaması için herhangi üç noktayı �klayın ardından açı değeri görüntülenecek�r.

Ölçümleme
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Büyütme oranını değiş�rmek ve odaklama (focus) yapmak 
is�yorsanız. Büyütme oranını kalibre edin.

Kalibrasyon Değişimi

1.              ikonunu çi� �klayarak resmi açın  aşağıda göründüğü 

gibi reset magnifica�on > Reset picture magnifica�on kalibrasyonu 
başla�n (Bakınız kalibrasyon ayrın�ları sayfa 37).

2. Büyütme oranını değiş�rin ve birkaç fotoğraf çekin, ölçüm 
arayüzüne girmek için resmin üzerine �klayın. Set magnifica�on 
> Set picture magnifica�on, �klayın. Aşağıdaki gibi bir ile�şim 
penceresi açılacak�r büyütme oranını bu pencereye girin ve 
ardından ‘’Ok’’ı �klayın. 

3. Eğer fotoğraf çekmek için aynı büyütme oranını kullanmak is�yorsanız           > Set magnifica�on >Set capture magnifica�on �klayın. 
Ar�k tüm resimler aynı büyütme oranında kullanılacak�r ve siz ölçümlendirmeye hemen başlayabilirsiniz.
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Fotoğrafa me�n ekleyerek düzenleyebilir ve daha sonraki analizler için kaydedebilirsiniz.
1.           ikonunu �klayarak aşağıdaki açılan pencereden her türlü düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Düzenleme & Me�n

2.            ikonunu �klayarak aşağıda açılan pencereden diyalog metni yazı �pini seçebilirsiniz.

Yazılım Arayüz Klavuzu         
Ana Arayüz İkonları

Capture Photo - Tek fotoğraf çekimi için kullanılır.

Start / Stop - Video kayıt için kullanılır. 

Timer For Photo / Video - Başlama zamanı, toplam fotoğraf / video sayısı için kullanılır.

Full Screen Mode - Tam Ekran modu. 

Çıkmak için ESC tuşuna basın veya çi� �klayın.



Ana Menü

Ölçümleme Arayüz Kılavuzu 
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File / Dosya

Photos Directory: Çekilen fotoğraflar için dizini ayarlayınız.
Videos Directory: Video dizinini ayarlayın.
İmport: İçeri Aktarma
Exit: Çıkış Yapma

Op�ons / Opsiyonlar 

Resolu�on: Ön izleme boyutunu değiş�r.
Date/Time: Ön izleme penceresinde tarih/saat görünümü  
Language: OSD lisan seçimi
Crossing: Çapraz önizleme penceresi
Full-screen Mode: Tam ekran modundan ESC basarak  çıkın

Capture / Görüntü Yakalama

Photo: Fotoğraf çekimi
Video: Video kayıt

Save As: Farklı kaydet

Copy To Clipboard: Panoya kopyala

Copy File: Dosya kopyala

Previous: Önceki

Next: Sonraki

Undo: Geri al 

Redo: Yenile

Draw: Düzenle

Text Note: Me�n Notu

Measurement: Ölçümleme

Calibra�on: Kalibrasyon



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. Telif Hakları ve Ticari markalar; Teknik özellikler haber vermeksizin değiş�rilebilir ‘’Sunline’’ 
Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ş�’’ kayıtlı �cari markasıdır. 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 
üzereyeniden hazırlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

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: WİFİ Dijital Mikroskop
Ticari Tanımlaması: WİFİ Dijital Mikroskop
Model: : SL-18 200X   
Menşe Ülke: P.R.C
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. 15



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

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.
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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.



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

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.



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


