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HP-950F Termal Görüntüleme Kamerası Kullanım Klavuzu 
 

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, ürün’ü kullanmadan önce  kılavuzun  tamamını dikkatlice okuyunuz  

Holdpeak tercihiniz için teşekkür ediyoruz.  
 

                                                                                                                                      DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. 

 
Genel Özellikler 
950F yüzey sıcaklık ölçümü ve gerçek zamanlı termal görüntüleme işlevlerini bir araya getiren bir termal görüntüleme kamerasıdır. 

Geleneksel termal görüntüleme kamerası, bileşenleri teker teker ölçer ama 950F buna ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla kullanıcıların zaman 

kazanmasına yardımcı olur. 

Potansiyel problemler bile renk ekranında net bir şekilde görüntülenebilir; bu durum  sizin, imleci ve sıcaklığı ölçmek için merkez noktasını 

çabucak bulmanıza yardımcı olur. 

Tanıma işlevini geliştirmek için bu ürün bir vizyon kamera ile donatılmıştır. Pratik gerekliliklere dayanarak, termal görüntüyü vizyonel görüntü 

haline dönüştürebilir. Termal görüntü ve vizyonel görüntüsü sökülebilir hafıza kartında saklanır. Resimleri; rapor oluşturmak veya yazdırmak 

için kullanılan PC'ye depolar. 950F'in kullanımı kolaydır. Saniyeler sonra test edilebilir. Bu ürün, elektrikçi ve bakım yapanlar için en uygun 

üründür. Sorunlu alanı hızlıca bulur.  

Aşağıdaki işlevler, ürünün doğruluğun ve kullanışlılığın iyileştirilmesine yardımcı olur: 

 Ayarlanabilir radyasyon katsayısı ve yansıma zemin yarı yansıtıcı yüzey ölçümünün doğruluğunu iyileştirmeye yardımcı olur.  

 Sıcak nokta ve soğuk noktanın işaretlenmesi, kullanıcının sıcak görüntüleme sıcaklığının en sıcak ve en soğuk bölgesini bulmasına 

yardımcı olabilir 

 Renk paleti seçenekleri 

 

 

 

Panel Düzeni 

 
1 TFT yüksek çözünürlüklü 

renkli ekran 

6 Kızılötesi görüntü sensörü 

2 Başlama/ Menü Tuşu 7 Görünür ışık kamerası 

3 Pil Kutusu 8 LED  

4 Seçme/ Giriş düğmesi 9 Resim yakalama düğmesi 

5 Küçük SD Kart 1

0 

Tripod yerleştirme arabirimi 

 
 
 
 
Kutu İçeriği  
[1] Adet Holdpeak 950F Termal Görüntüleme Kamerası 

[1] Adet Teknik Servis Bilgi Formu  

[1] Adet Kullanım Kılavuzu  

[1] Adet Taşıma Çantası  

 

 

 
Güvenlik Uyarıları 
1-Güvenli ve verimli kullanım için bu kılavuzda bulunan tüm çalıştırma ve uyarı yönergelerini okuyun ve uygulayın. 

2.Ürünümüzü patlayıcı, nemli veya aşındırıcı hava koşulları altında kullanmayın. Ürün hasar görmüşse, kırılmışsa ya da tamir edilmişse, ölçüm 

sonuçları yanlış olabilir. 

3.Gerçek sıcaklığı elde etmek için lütfen radyasyon katsayısına bakınız. Ölçülen sıcaklık yansıtıcı yüzey yüzünden gerçek sıcaklığın altında 

olabilir. Bu yüzeyler kullanıcı için yanma tehlikesi oluşturabilir. 
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3. Performans Endeksleri 

Ekran 2.4’’ full-angle yüksek çözünürlük 

renkli ekran 

Kızılötesi Çözünürlüğü 60*60 (3600 piksel) 

Görünür resmin çözünürlüğü 0.3 mega piksel 

Alan açısı / En kısa odak mesafesi 20*20/0.5m 

Termal duyarlılık 0.15 ℃ 

Sıcaklık ölçüm aralığı -20 ℃- 300 ℃ 

Sıcaklık ölçümünün doğruluğu ± 2 % veya ±2 ℃(±2% veya ±4 F) 

Yayma Kuvveti Ayarlanabilir 0.1-1.0 

Görüntü yakalama frekansı 6Hz 

Dalga boyu aralığı 8-14 um 

Yerel Mesafe Sabit odak uzaklığı 

Renk paleti Demir kırmızı, gökkuşağı yüksek 

kontrast, gri tonlama (beyaz ışıma) ve 

gri tonlama (siyah ışıma) 

Görme Seçeneği Vizüel görüntü için kızılötesi ışınım % 

25 adım 

Hafıza kartı Mini SD kart 

Dosya formatı Bmp 

Güç kaynağı AA batarya *4 

Pil ömrü 6 saat 

Otomatik kapanma süresi 12 dakika 

Doğrulama CE (EN61326-1:2006) 

Ürün Boyutları (U * A* Y) 212mm*95mm*62mm 

Ağırlık 320 gr 

Garanti süresi 2 yıl 

Çalışma sıcaklığı -5 ℃/ ±40 ℃ 

Depolama sıcaklığı -20 ℃/ ± 50 ℃ 

Bağıl nem %10 RH - %80 RH 

 

 

4- Ürün Açıklaması 

'' Start-up '' tuşuna 5 saniye basınız, cihaz çalışmaya başlar.Temel işlevlerin ayarlanma moduna girmek için '' menü '' tuşuna 1 saniye 

basın.Ekranda yalnızca beş seçenek vardır. Menüyü taramak ve sarı seçenek kutusunu seçmek için '' yukarı '' veya '' aşağı '' tuşuna basın. 

'' Select'' tuşuna basın ve '' menü '' seçeneğini seçin ve değeri düzenleyin. Değeri düzenlemek için '' yukarı '' veya '' aşağı '' tuşuna basın. 

Ayarlamadan sonra yeni değeri onaylayın ve '' menu '' tuşuna basarak düzenleme modundan çıkın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1/ Ana Fonksiyonlar 
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6- Menü Açıklaması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Pil Kapağı Montaj Yöntemi   

 

 

 

 

 

 

1-Pil + / - kutuplarını yanlış yerleştirmeyin 

2- Pil kapağını kaydırarak açın  ve doğru pozisyonda yerleştirin. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 – Pil Değişimi 

8. Ölçüm 

Piksel merkezinin ölçülen sıcaklığı, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Işınım katsayısının ayarı da ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. 

Ürünü sıcak nokta veya soğuk nokta pikselin merkezi ile aynı hizaya gelene kadar hareket ettirinÜrünü, optimum ölçülen sonuçları elde etmek 

için sıcaklığı çevredeki sıcaklıktan yüksek veya daha düşük olan nesneye yönlendirin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Odak Uzaklığı 

 

Bu ürün, sabit odaklı termal görüntüleme kamerasıdır. Uygulanabilir mesafe 50 cm'dir (20 dak) Resim saklama alanı 

 

Şekil 3  

Menü ikonları ve açıklamaları  

 

Menü ikonları ve açıklamaları  

Merkez Nokta   

Merkez Nokta   

Sıcak  Nokta   

         Zaman Ayarı    

    Görüntü  kayıt    

     Arka plan aydınlatma ayarı   

          Dahili Bellek Hafıza  

          Arka Plan sıcaklık ayarı   

          Sıcaklık ünitesi ayarı   

          Renk Paleti Ayarı   

                   Yayılım Ayarı   

                    Açıklamalar    



4 
 

 

 

 

10. Gürültüyü giderme 

Cihazı çalıştırın ve sensörün başlığını tezgahın yakınına koyun. Gürültüyü gidermek için 'yukarı' 'tuşuna basarak 5 saniye basın. 

 

11. LED Işığı 

Görünür kameranın çalışmasıyla birlikte LED ışığını açmak için '' image capturing '' tuşuna 5 saniye basın. 

 

12. Renk Paleti 

 

 

'' Renk paleti '' menüsünde, ekranda görüntülenen veya yakalanan kızılötesi görüntünün sahte rengini 

değiştirebilirsiniz. Kullanım için bir dizi renk paleti mevcuttur. Bazı renk paletleri özel alanlara daha uygun 

olduğundan, gerekli seçenekler olarak ayarlanır.Gri ölçekli renk paleti dengeli doğrusal renk sağlar, bu nedenle 

ayrıntıları tam olarak ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.Yüksek kontrastlı renk paleti görüntülenen rengi 

vurgular.Bu renk paleti sıcak-soğuk kontrast durumuna uygulanır. Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık renk kontrastını 

artırmak için kullanılır, demir kırmızı ve gökkuşağı renk paleti karışık yüksek kontrastlı gri ölçekli renk paleti sağlar. 

 

 

13. Yansıtıcı arka plan sıcaklığı 

Arka plan sıcaklığı 0 ℃ ile +36 ℃ arasında ayarlanabilir,Arka plan seçeneğinde yansıtıcı arka plan için sıcaklık dengelemesini ayarlayın.Aşırı 

sıcak veya aşırı soğuk nesne, nesneyi veya yüzey sıcaklığını ve ölçülen nesnenin ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.Ölçülen cisim yüzeyinin 

ışınım katsayısı düşük olduğunda bu fenomen açıktır. Çoğu durumda, ölçülen en uygun sonucu elde etmek için yansıtıcı arka plan sıcaklığını 

ayarlayın. 

 

14.Nokta (Spot) sıcaklığının işaretlenmesi 

Spot ısısının işaretini açma veya kapatma. Açılırsa, spot sıcaklığın işaretlenmesi, sıcak ortamdaki sıcak spotun veya soğuk spotun ek 

değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Kapatılırsa, kullanıcının zamanla ölçülen piksel üzerinde odaklanabileceğini belirtir. 

 

15.Sıcaklık Birimi 

Ürün, sıcaklığı ℃ veya ℉ olarak görüntüler 

 

16. Resim Karıştırma 

Hizalı görünür görüntü ve kızılötesi görüntü kullanın. Karışık görüntü, kızılötesi görüntünün anlaşılmasını kolaylaştırır.Ürün, hedef alanların 

sıcaklık dağılımını doğru bir şekilde görüntülemek için her kızıl ötesi resmin görünür görüntüsünü yakalayabilir. Başkaları ile paylaşmanıza 

yardımcı olur. Bu karıştırma işlevi kullanılırsa, karışık görüntüyü% 0 ila% 100 arasında ayarlamak için '' sol '' veya '' sağ '' tuşuna basın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Zaman ayarı 

 

 

 

 

Saat menüsünde, kullanım zamanı ve tarihi ayarlanabilir. '' Menü '' moduna girmek için '' menü '' tuşuna basın '' 

saat '' menüsünü seçmek için '' yukarı '' veya 'aşağı' 'tuşuna basın. Amaçlanan zaman parametresini seçmek için 

'' sol '' veya '' sağ '' tuşuna basın.Değeri eklemek veya çıkartmak için '' yukarı '' veya '' aşağı '' tuşuna basın. 

Ayar yaptıktan sonra, çıkmak için '' Menü '' tuşuna basın. 

 

 

 

 

 

 

18. Görüntü Yakalama ve Depolama 

Bu ürün, mikro SD kartta 25.000'e kadar görüntü saklanabilir.  

Resim çekme düğmesine basın ve '' Fotoğrafları depola evet hayır '' simgesi ekranda belirecektir.Görüntüyü saklamak için '' MENU '' tuşuna 

basın.Yakalanan görüntüyü silmek için '' SELECT '' tuşuna basın.Ekranın sol alt köşesinde '' NO SD '' görüntüleniyorsa, SD kartın takılı 

olmadığını gösterir.Ekranın sol alt köşesinde '' FULL '' görüntülenirse, SD kartlarının dolduğunu gösterir. 

 

 

 

      Saat-  Dakika 

   Yıl-    Ay-  Gün 
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19.Dahili belleği kontrol etmek 

1- '' Menü '' moduna girmek için '' menü '' tuşuna basın. 

2-Ok tuşlarını kullanarak görüntü saklama modülünü seçin. 

3- Görüntülemek istediğiniz resmi seçmek için '' SELECT '' düğmesine basın 

4- Diğer resimleri görmek için ok tuşuna basın 

5-Resimleri görüntülemek için SELECT (SEÇ) düğmesine basın. 

6- Ekranın yukarısındaki tuşa bastığınızda‘’delete photo yes no’’ ( resmi sil evet/hayır)  mesajı görüntülenecektir, resmi silmek için MENÜ 

tuşuna, iptal etmek için '' SELECT '' e basın. 

7-İncelemeden çıkmak için MENU düğmesine basın 

 

20. Notlar 

Tüm nesneler ışınımlı kızılötesi enerjiye sahiptir.Kızılötesi enerjinin ışınlanan miktarı gerçek sıcaklığa ve yüzey ışıma katsayısına dayanır.Cihaz; 

nesnenin yüzeyindeki kızılötesi enerjiyi hissedebilir ve kızıl ötesi enerjinin algılanan değeri temel alınarak sıcaklığı hesaplayabilir.Birçok cisim 

(örneğin kaplanmış metal, ahşap, su, cilt ve doku) enerji yayabilir, bu nedenle doğru ölçülen değeri elde etmek kolaydır. Enerjiyi yayması kolay 

olan yüzeyde (yüksek radyasyon katsayısı) radyasyon katsayısı% 90'dan (0.90) daha yüksektir.Bu basit yöntem, ışıma katsayısı% 60'dan (0.06) 

daha düşük olduğu için parlak yüzey veya kaplanmış metal için geçerli değildir.Bu materyallerin enerjiyi yayması kolay değildir, bu nedenle 

düşük radyasyon katsayısı materyali olarak sınıflandırılır.Düşük radyasyon katsayılı materyalleri doğru ölçmek için, radyasyon katsayısını 

kalibre edin.Işınım katsayısının ayarlanması, ürünün gerçek sıcaklığın tahmini değerini daha doğru hesaplamasını sağlamaktır 

 

21. Yayınırlık 

Basamak uzunluğu 0.01 olan emissivite (yayınırlık) için, 0.10'dan 1.00'e ayarlanabilir. Varsayılan değeri 0.95 olarak ayarlayın.Sıcaklığın doğru 

ölçülmesi için yayınırlığın doğru değeri çok önemlidir. 

Yüzey emisyonu, ürünün ölçülen sıcaklığı üzerinde büyük etkiye sahiptir.Ölçülen yüzeyin yayınırlığını bilmek sıcaklığın daha doğru sonuç 

vermesine yardımcı olur, ancak bu her zaman doğru olmayabilir. 

 

22. Normal Nesnelerin Yayınırlığı 

 

Materyaller Termal Radyasyon Materyaller Termal Radyasyon 

Asfalt 0.90~0.98 Siyah kumaş 0.98 

Beton 0.94 İnsan Cildi 0.98 

Çimento 0.96 Kabarcık 0.75~0.80 

Kum 0.90 Odun kömürü tozu 0.96 

Toprak 0.92~0.96 Boya 0.80~0.95 

Su 0.92~0.96 Mat boya 0.97 

Buz 0.96~0.98 Siyah kauçuk 0.94 

Kar 0.83 Plastik 0.85~0.95 

Cam 0.90~0.95 Ahşap 0.90 

Seramik 0.92~0.94 Kağıt 0.70~0.94 

Bilye 0.94 Kromik oksit 0.81 

Alçıtaşı 0.80~0.90 Bakır oksit 0.78 

Harç 0.89~0.91 Ferrik oksit 0.78~0.82 

Tuğla 0.93~0.96 Doku 0.90 

 

 

23. Bakım  

Temizlemek için ıslak bez veya sıvı sabun kullanın. Kapak, lens veya pencereyi temizlemek için aşındırıcı bileşik, izopropil alkol veya çözücü 

kullanmayın. 

 

13.Garanti  

Normal çalıştırma şartları dahilinde; ürün satın alma tarihi itibariyle malzeme ve işçilik hatasından dolayı 2 yıl garantilidir. Pil sızıntıları yanlış 

bakım ve hasar verici maddeler ile temizlenmesi yetkisiz kişlerce açılması kurcalanması v.b. kullanıcı hatalarından dolayı garanti kapsam dışı 

kalır. 

 

Ürün resimleri referans içindir, gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir. Bu belgede verilen bilgiler önceden haber vermeksizin 

değiştirilebilir. Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garanti oluşturmaz. Holdpeak-Türkiye ve DK Elektronik teknik hatalar ve yazım 

eksikliğinden sorumlu tutulamaz. 

www.holdpeak.com.tr 

 

 

 

Tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızabileceğinden,ayrıştırılmamış elektrikli ev aletleri rastgele atılamaz. 

Yeni cihaz değişimi için eski cihaz satıcı'ya iade edilmelidir.  

 

 

 

 

 

http://www.holdpeak.com.tr/
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Ürün Tanımlaması : Termal Kamera 

Ticari Tanımlaması : Termal Kamera  

Model: 950F 

Menşe Ülke: P.R.C 

 

Arıza durumunda yapılacaklar  

Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun . 7/24 Destek hattını arayarak ürün sevk’i için bilgi verin. 

 

Cihazı garanti kapsamı dışında bırakan sebepler 

Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüketicinin 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 kalması’da darbe ile aynı etkileri 

yaratmaktadır.Yangın, sel veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar 

 

3. Değişim gerektiren hallerde uyulması gerekenler; 

Fabrikasyon hatası olan cihazların değişimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamış ve yırtılmamış 

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 değiştirme, yetkisiz kişilerce yaptırılacak onarımlar ve DK Elektronik garantisinde 

olmayan bir yedek parça kullanımını içerir. 

 

5.Yüksek voltaj aşırı yük ; 

Voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı topraksız priz kullanılması,hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar. Cihazın besleme voltajı 

ve çektiği akım cihaz dizayn edilirken belirlenir. Cihazın alabileceği voltaj ve akım birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. 

 

6. Kullanma  kılavuzu ve garanti belgesindeki belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ; 

Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım kılavuzlarında yeterli bilgilendirme 

ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belirtilen bu hususlara uyması şarttır. Cihaz garanti belgesiyle birlikte, satış belgesinin bir fotokopisinin 

de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garanti belgesinde satın alma tarihi fatura numarası ve yetkili satıcı kaşe ve imzası bulunmalıdır. 

 

Tüketicilerin Şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine 

ilişkin bilgi; 

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; 

malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu 

raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit 

yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. 

 

Tüketici Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları; 

 1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  

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,  

ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu 

talebi yerine getirmekle yükümlüdür.  

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine 

getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden 

sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, 

sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın 

önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya 

ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi 

zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım 

talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir 
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Teknik Servis Bilgileri; 

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

 

 

DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti 

Topselvi Caddesi MAİ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 Kartal-İstanbul-Türkiye  PK: 34873 

Destek hattı 0 850 433 04 04 

www.dkelektronik.com.tr 

 

NOT: DK Elektronik ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin garantiler bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında 

belirtilmiştir. Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti’nin izni olmaksızın Teknik özelliklerin hiçbir bölümü herhangi bir formda veya 

herhangi bir yolla çeviri, değişiklik yada adaptasyon gibi türevlerde kullanılmak üzere yeniden hazırlanamaz tüm hakları saklıdır. 

 

İmalatçı  / Distribütör Bilgileri 

 

İmalatçı : ZHUHAI JIDA HUAPU INSTRUMENT CO.,LTD 

İthalatçı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti 

Yönetim 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 

 

Lojistik & Servis: Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B Soğanlık/kartal/İstanbul 

Tel: +90 216 452 40 04  

Fax:+90 216 452 40 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her hakkı ’Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd ne aittir. 
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GARANTİ BELGESİ  

Üretici veya İthalatçı Firmanın: 

Unvanı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic. Ltd Şti  

Adresi: Yalı Mah Toselvi Cad MAİ Residance B Blok 

No:100 Kat:13 D:116-117 P.kod 34873 Kartal-İstanbul 

Telefonu: 0216 452 40 04 

Faks:0 216 452 40 05 

e-posta: bilgi@dkelektronik.com.tr 

Yetkilinin İmzası:  

Firmanın Kaşesi: 

 

 

Satıcı Firmanın: 

Unvanı: 

Adresi: 

Telefonu: 

Faks: 

e-posta: 

Fatura Tarih ve Sayısı: 

Teslim Tarihi ve Yeri: 

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi: 

Malın 

Cinsi: 

Markası: Holdpeak 

Modeli:  

Garanti Süresi: 24 Ay  

Azami Tamir Süresi: 20 İşgünü 

 

GARANTİ ŞARTLARI 

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 

inci 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, 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. 

 

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,. 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 buGaranti Belgesinin verilmemesi durumunda,tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

 

 

 


