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HP-6234C Takometre  Kullanım Klavuzu 
 

Değerli müĢterimiz, 

Modern tesislerde en son teknoloji ile üretilen ve titiz kalite kontrol iĢlemlerinden geçirilen  ürünün size uzun yıllar en verimli biçimde ve 

güvenli bir Ģekilde hizmet etmesini istiyoruz .Bu nedenle, ürün‟ü kullanmadan önce  kılavuzun  tamamını dikkatlice okuyunuz  
Holdpeak  Takometre  tercihiniz için teĢekkür ediyoruz.  
 

                                                                                                                                      DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. ġti. 

 

Genel Özellikler 
Yüksek doğruluk ölçümü ve hızlı ölçüm süresi sağlamakiçin özel „mikro-bilgisayar LS-l devresi‟ ile „kristal zaman tabanı‟ kullanılarak üretilen 

HP 6234C Dijital Takometre; RPM birimi ile temassız veya temaslı ölçüm yapabilir. Hafif ama güçlü ABS plastik gövde dahil olmak üzere 

dayanıklı, uzun ömürlü parçaların kullanımı sayesinde yıllarca bakım gerektirmeyen bir performansla kullanabilirsiniz. 
 

Küçük ve zarif tasarımıyla gövdesi iki elinize rahatça sığan dijital takometre, portatif devir ölçümü yapılmak istenen tüm alanlarda kullanılabilir. 

TaĢıyıcı bantlar, motorlar ve bantla çalıĢan mekanizmalar, motor devri, dönen tekerleğin devri gibi iĢlemlerde en büyük yardımcınız olur. GeniĢ 

ölçüm aralığına sahip ölçüm cihazı, yüksek çözünürlüklü, tam fonksiyonel dijital ekran sayesinde hatasız RPM değerleri çok net bir Ģekilde 
okumanızı sağlar. “Memory” butonu ile de cihazın ölçtüğü en yüksek, en düĢük ve en son ölçtüğü değeri dijital ekrandan kontrol edebilirsiniz. 

Kutu İçeriği  
[1] Adet Holdpeak HP 6234C 
[1] Yansıtıcı Bant 600mm  

[4] Adet 1.5V AA Pil 

[1] Temas hız ölçümü armatürü                  

[1] Temaslı döner hız ölçme armatürü            
[1] Adet TaĢıma çantası  

[1] Adet Teknik Servis Bilgi Formu  

[1] Adet Kullanım Kılavuzu 

 

FOTO TAKOMETRE 

Ölçüm Aralığı: 2.5 - 99999 RPM 

Çözünürlük: 0.1RPM (2.5- 999.9 RPM) 

      1 RPM ( 1000 RPM üzeri) 
Toplam Test Aralığı: 1 -99999  
  

Ön Panel Düzeni   

 
 
 
 
 

A: Yansıtıcı İşaret 

B: Sİnyal Lambası 

C: Ölçüm Düğmesi 

D: İşlev Anahtarı 

E: Hafıza Arama Düğmesi 

F: Ekran Penceresi 

G: Batarya Kapağı 
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Ekran Düzeni   
 

 
 

a. Scan: Ölçüm düğmesine basınız, veriler güncellenecek ve scan (TARAMA) görünecektir. 
b. Hold: Ölçüm düğmesini serbest bırakın, veriler duracak ve ekranda "Hold" mesajı belirecektir. 

c. Takometre ekranı: Ölçüm birimlerini görüntüler. 

 

d. Zayıf pil Uyarısı:pil/ akım  zayıfladığında       simgesi ekranda görünecektir 
 

e. Ana ekran: 5 basamaklı LCD, ölçüm okumalarını görüntüler. 

f. Max/Min/Avg ekranı: Minimum, maksimum ve ortalama değerleri görüntüler. 

g. Data: Veri (data) depolama sayısını görüntüler. 

 
 
 
Fonksiyon Açıklamaları 

Tarama modunda, geçerli ölçüm ana ekranda görüntülenir. Ana gösterge, takometre otomatik olarak kapanıncaya kadar son değerleri tutar. 

 
Güvenlik Uyarıları 
 
1-Güvenli ve verimli kullanım için bu kılavuzda bulunan tüm çalıĢtırma ve uyarı yönergelerini okuyun ve uygulayın. 
2-Bu üründe 2 sınıf lazer bulunur; lazer açık çalıĢtırırken dikkatli olun.Doğrudan lazer ıĢına bakmayın.sürekli göz teması hasara neden olabilir 

3-Lazer‟i yansıtıcı yüzeylerin çevresinde çalıĢtırırken dikkatli olun. 

4-Cihazı kesinlikle su ile temas ettirmeyin sis, buhar ve nemli ortamlarda kullanmayın  

5-Takometre‟yi yanıcı ve patlayıcı ortamda kullanmayın. 
6-Takometre‟yi radyoaktif gaz ortamında çalıĢtırmayın  korozyon‟a neden olabilir 

7-Takometre temizliğinde kesinlikle solvent v.b.  kullanmayın  

8-Kesinlikle sıcı temas ettirmeyin.nemli ortamlarda kullanmayın  

 

Özel Çalıştırma Uyarıları 

1-Ölçüm iĢlemi tamamlandıktan sonra, pil gücünden tasarruf etmek için cihazı OFF fonksiyon anahtarını kullarak kapatın. 

2-Takometre uzun süre kullanılmayacak ise pil sızıntıların dan dolayı  zarar görmesini önlemek için pili çıkarın. 

3-Temassız ölçümlemelerde yanlıĢ okumaya neden olacak olan flüoresan aydınlatma gibi ön veya hedefin etrafındaki yanıp sönen v.b. 
aydınlatmalardan uzak durulmalıdır 

 

Genel Özellikler 

(1) Ekran :5 dijital,18mm (0.7‟‟sarı yeĢil arka aydınlatma LCD ) Doğruluk : ±(0.05％+1dijital) Örnekleme Zamanı:0.8 saniye (60‟RPM‟in üzeri 

) 

Aralık Seçimi: Otomatik Aralık 
Zaman Tabanı: Kuvars kristali 

Algılama Mesafesi: 50mm---500mm (foto) 

Boyut :210×74×37mm  

Güç :4×1.5V AA Boyutlu Akü veya 6V doğru akım kararlı gerilim gücü. 
Güç Tüketimi: yaklaĢık .65mA  

(2) Bellek arama düğmesi çalıĢması, ( maksimum değer, minumum değer, son değer ) ÖLÇÜM DÜĞMESĠ kapatılmadan hemen önce elde 

edilen değer otomatik olarak hafızaya alınır. Örneğin lütfen aĢağıdaki Ģekil 1'e bakınız: Hafızaya Alınan değer, bir kez bellek düğmesine basarak 

göstergede görüntülenebilir. „‟UP" Sembolünde Maks. Değer ve "DN" Min. Değer, "LA" son değeri temsil eder. 
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(3）Veri Depolama Düğmesi Çalışması  

(3-1) Son değerin gösterilmesi için dört kez bellek düğmesine basın, Takometre baĢka bir ekran moduna geçip geçmeyeceğinizi gösterecektir. 

Gösterge değeri 20'den 1'e değiĢirken, döner. Hafıza düğmesini bırakırsanız,  hazıfa düğmesine her basıldığında görüntülenecek olan maksimum, 
minimum ve son değerin sırasıyla değiĢmeyecektir.  

 (3-2) Değer 20'den 1'e değiĢiyorsa (lütfen ġekil 2'yi takip edin) ve "An **‟‟ gösteriliyorsa bu bir hatırlatmadır. Ekran baĢarılı bir Ģekilde değiĢir. 

Böylece bellek düğmesine basıldığında, saklanan veriler sırayla görüntülenir. Görüntüleme biçimi Ģu Ģekildedir: Birincisi depolanan verilerin 

seri numarasıdır ve daha sonra somut değeri görüntüler. Saklanan tüm veriler görüntülendikten sonra (96s). Takometre otomatik olarak 
maksimum değer / dak değeri / son değeri görüntüleyecektir. ( Veri değerinin fazla farkı, depolanan daha az veri ) 

 Ör .: Ör .: Ölçülen verinin 64s ölçümde depolandığında, ekran “An 64 ”tür.  (Bknz. Ģekil 3). Takometre, hafıza düğmesine basılarak sırayla 

kayıtlı verileri görüntüler. Ġlk değer 350.3 RPM ve ikinci değer 317.1 Analog olarak 64. değer 337.0 RPM'dir (bakınız Ģekil 4). 

 

 
 

Hatırlatma: Temas hattı düğmesi maksimum ve minimum değeri göstermez ve verileri ölçmez sadece son değeri ölçer.  Ölçülen verilerin üzeri 
incelendiğinde, ölçüm düğmesine basılırsa; tüm veriler iptal edilecek ve takometre tekrar ölçüm ve veri depolamaya baĢlayacaktır. 

 

 
 

4)Batarya DeğiĢtirme 
(4-1) Batarya değiĢtirilmesi gerektiğinde (batarya voltajı voltage yaklaĢık 4.5v‟dan az olmalıdır.), ekranda görüntülenecektir. 

(4-2) Pil kapağını cihazdan uzağa kaydırın ve bataryayı kaldırın 

(4-3) Bataryayı kasaya takın. Hatalı kurulumdan dolayı devreye kalıcı hasar gelebilir. 

 
  

(5)Hatırlatmalar 

(5-1) REFLECTIVE MARKS (Yansıyan ĠĢaret): YapıĢkan bandı yaklaĢık 12 mm (0,5 '')‟lik kareler olarak kesip soyun. Her dönme miline 

(aksına) bir kare uygulayın.Yansıtıcı olmayan alan her zaman yansıtıcı alandan büyük olmalıdır. Mil normal olarak yansıtıyorsa, yansıtıcı bant 
takılmadan önce siyah bant veya siyah boya ile kaplanmalıdır. Yansıtıcı bant uygulamadan önce mil yüzeyi temiz ve pürüzsüz olmalıdır.  

(5-2) Çok düĢük RPM ölçümü: Yüksek çözünürlük elde etmek kolaydır. Çok düĢük RPM değerlerini ölçüyorsanız, kullanıcıya ortalama olarak 

daha fazla "REFLECTIVE MARKS" eklemesini öneririz.Ardından, gerçek RPM'yi elde etmek için "REFLECTIVE MARKS" sayısıyla 

gösterilen okumayı ayırın.  
(5-3) Büyük, küçük koniklik ve sütun içeren takometre parçasını temas ettirin. Büyük konilik ve sütun kauçuk kısmı düĢük hıza ve  küçük 

yüksek hıza uygundur.  

(5-4) Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın  
 
Ölçme Prosedürü 

(1) FOTO RPM ÖLÇÜMÜ 

a . Ölçülen nesneye yansıtıcı iĢaret uygulayın. ĠĢlev anahtarı "RPM" konumuna kaydırın. 

b . ÖLÇME DÜĞMESĠNE basın ve Görünen ıĢık demetini uygulanan hedefle hizalayın. Hedef, ıĢık demetine hizalandığında, MONĠTÖR 

GÖSTERGESĠ'nin yanıp söndüğünü doğrulayın. 
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(2)TOPLAM ÖLÇÜM   

a . Ölçülen nesneye yansıtıcı iĢaret uygulayın. ĠĢlev anahtarı "TOT" konumuna kaydırın. c. “MEM ” düğmesine basarak toplam değeri 

görüntülenecektir 
 

b. Bataryaları takın ve ölçüm düğmesine basın, IĢık demetini hedef çizgisinde gödüğünüzde, ölçmeye baĢlayın. Nesne bir daire döndürdüğünde 

veya bir yansıtıcı iĢareti geçtiğinde değere 1 ekleyecektir, Burada, toplam değer, düğmeyi gevĢetinceye kadar sayacın içinde saklanacaktır.  
4. TEMAS TAKOMETRESĠ 
  Ölçüm Aralığı: Temas Tak. 0.5- 19999RPM 

  YÜZEY HIZI (m/dk):0.05-1999.9m/dk 

  YÜZEY UZUNLUĞU (m):0.05 to 99999m 

Çözünürlük: 
 TEMAS TAKO.: 0.1RPM(0.5- 999.9 RPM) 

                 1RPM (1000 RPM üzeri) 

 YÜZEY HIZI: 0.01m/dk (0.05 to 99.99m/dk) 

                   0.1m/dk ( 100 m/dk üzeri) 
 YÜZEY UZUNLUĞU: 0.02m (0.05 -99999m) 

Panel Açıklaması: 

A: Yüzey Hızı DiĢlisi        B: RPM adaptör 

C: Mil (Aks)                D: Ölçme Düğmesi 
E: ĠĢlev Anahtarı            F: Hafıza arama düğmesi 

G: Ekran Penceresi         H: Batarya Kapağı 

Ölçme ĠĢlemi 

(1) TAKOMETRE TEMAS ÖLÇÜMÜ 
a. FONKSĠYON ANAHTARINI "rpm" konumuna kaydırın. ġaft üzerine uygun RPM ADAPTORU takın. 

b. ÖLÇÜM DÜĞMESĠNE basınız ve RPM ADAPTÖRÜ'nü hafifçe dönen milin deliğin merkezine karĢı bastırınız.  Hizalanmanın 

düzgün olmasına özen gösterin. Ekran okuması dengelendiğinde ÖLÇÜM DÜĞMESĠNĠ bırakın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) YÜZEY HIZI ÖLÇÜMÜ  

a. FONKSĠYON ANAHTARI'nı "m / dak" ya kaydırın, YÜZEY HIZ DÖNGÜSÜ'nü RPM ADAPTÖRÜ yerine MĠL‟e takın. 
b. ÖLÇÜM DÜĞMESĠNE basın ve sadece YÜZEY HIZ TEKERĠNĠ dedektöre takın. Ekran okuması dengeye geldiğinde ÖLÇÜM 

DÜĞMESĠNĠ bırakın.  
(3) YÜZEY UZUNLUĞU ÖLÇÜMÜ 

a. FONKSĠYON DÜĞMESĠ'ni "m" konumuna kaydırın ve ilgili bölümü kullanın. Diğer (2) ile aynı 
Not: DıĢ yüzeyin çevresi ve hat hız sensörünün iç flütü arasındaki farktan dolayı, temas hattı hızı veya uzunluk ölçümü için; sensörün dıĢ yüzeyi 

ölçülen nesneyle temas ettiğinde, görüntülenen sonuç doğrudur. Sensörün iç flütü ölçülen nesneyle temas ettiğinde, okumanın 0.9 çarpımı gerçek 

sonucudur. (Örn. Ölçme teli, kablosu ve halatı  vb.)  
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5. FOTO TAKOMETRESĠ / TEMAS TAKOMETRESĠ 
 Ölçüm Aralığı : FOTO TAK.  

  99999 RPM  

                           TEMAS TAK 

0.5 - 19999 RPM  
YÜZEY HIZI (m/dk) 

0.05 -1999.9 m/dk 

 Çözünürlük: FOTO TAK. 

0.1 RPM (2.5 - 999.9 RPM) 
            1 RPM (1000 RPM üzeri) 

            TEMAS TAK 

0.1 RPM (0.5- 999.9 RPM ) 

   1 RPM (1000 RPM üzeri) 
            YÜZEY HIZI 

            0.01m/dk (0.05-99.99m/dk) 

            0.1m/dk   ( 100m/dk üzeri) 
Panel Açıklaması: 

A: Yüzey Hızı DiĢlisi             B: Temas Test Cihazı 

C: Temas Ölçüm Cihazı       D: Ölçme Düğmesi 

E: Fonksiyon Anahtarı          F: Hafıza Arama Düğmesi  
G: Ekran Penceresi              H: Batarya Kapağı 

Ölçme ĠĢlemi 

(1) FOTO ÖLÇÜMÜ 

a. Ölçülen nesneye yansıtıcı bant uygulayın. Fonksiyon anahtarını “rpm photo” konumuna kaydırın. 
b. ÖLÇME DÜĞMESĠNE basınız ve Görünen ıĢık demetini hedefle hizalayın. Hedef, kiriĢle hizalandığında, monitör göstergesinin yanıp 

söndüğünü doğrulayın. 

 

 

 
 

 

 
(2) TEMAS TAKO ÖLÇÜMÜ 

a. FONKSĠYON ANAHTARI'nı "rpm kontağı" konumuna kaydırın. Doğru RPM ADAPTÖRÜ‟NÜ MĠL (AKS) üzerine monte edin. 

b. ÖLÇÜM DÜĞMESĠNE basınız ve RPM ADAPTÖRÜ'nü hafifçe dönen milin deliğin merkezine karĢı bastırınız.   

Hizalanmanın düzgün olmasına özen gösterin. Ekran okuması dengelendiğinde ÖLÇÜM DÜĞMESĠNĠ bırakın. 
 (3) YÜZEY HIZ ÖLÇÜMÜ 

a. FONKSĠYON ANAHTARI'nı "m / dak" ya kaydırın, YÜZEY HIZ DÖNGÜSÜ'nü RPM ADAPTÖRÜ yerine MĠL‟e takın. 

b. ÖLÇÜM DÜĞMESĠNE basın ve sadece YÜZEY HIZ TEKERĠNĠ dedektöre takın. Ekran okuması dengeye geldiğinde ÖLÇÜM 

DÜĞMESĠNĠ bırakın. 
 

Not: DıĢ yüzeyin çevresi ve hat hız sensörünün iç flütü arasındaki farktan dolayı, temas hattı hızı veya uzunluk ölçümü için; sensörün dıĢ yüzeyi 

ölçülen nesneyle temas ettiğinde, görüntülenen sonuç doğrudur. Sensörün iç flütü ölçülen nesneyle temas ettiğinde, okumanın 0.9 çarpımı gerçek 

sonucudur. (Örn. Ölçme teli, kablosu ve halatı  vb.) 
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Çalıştırma Öncesi Uyulması Gerekenler: 
1-Pil‟i kontrol edin doğru verileri ulaĢmanızı engelleyecek kadar zayıfladıysa ekran‟da“  ”simgesi görünecektir. Aynı standartlarda yeni bir pil 

ile değiĢtirin 

 

 

Bakım  

1- Lens ve parçalarını temiz basınçlı hava kullanarak temizleyin . diğer gövde temizliğini  yumuĢak bir fırça yardımıyla yavaĢça fırçalayarak 

,ardından yumuĢak sabunlu bir bez kullanarak temizleyin.solvent gibi kimysallar kesinlikle kullanmayın 

2- Cihaz uzun bir sure çalıĢtırılmayacak ise sızıntı olmaması için mutlaka pil‟i çıkartın 
 

9.Garanti  

Normal çalıĢtırma Ģartları dahilinde; ürün satın alma tarihi itibariyle malzeme ve iĢçilik hatasından dolayı 2 yıl garantilidir. Pil sızıntıları yanlıĢ 

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

 

 

 

 

 

Ürün Tanımlaması : Temaslı /Temassız Takometre 

Ticari Tanımlaması : Takometre 

Model: HP- 9234C 

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 belirlenmiĢ 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 düĢmesi, cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz kalması‟da darbe ile aynı etkileri 

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

 

3. Değişim gerektiren hallerde uyulması gerekenler; 

Fabrikasyon hatası olan cihazların değiĢimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamıĢ ve yırtılmamıĢ 

olması gerekmektedir. Ayrıca cihazın dıĢ 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 değiĢtirme, yetkisiz kiĢilerce yaptırılacak onarımlar ve DK Elektronik garantisinde 

olmayan bir yedek parça kullanımını içerir. 
 

5.Yüksek voltaj aşırı yük ; 

Voltaj düĢüklüğü 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 belirtilmiĢtir. 

 

 

http://www.holdpeak.com.tr/
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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 Ģarttır. Cihaz garanti belgesiyle birlikte, satıĢ belgesinin bir fotokopisinin 
de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garanti belgesinde satın alma tarihi fatura numarası ve yetkili satıcı kaĢe 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 iliĢkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu 

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

yapılması talebiyle uyuĢmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine baĢvurabilir. 
 

Tüketici Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları; 

 1.Malın ayıplı olduğunun anlaĢılması durumunda tüketici;  

a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleĢmeden dönme,  
b- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıĢ bedelinden indirim isteme,  

c- AĢırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  

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

talebi yerine getirmekle yükümlüdür.  
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiĢtirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karĢı 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 değiĢtirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, 
sözleĢmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın 

önemi ve diğer seçimlik haklara baĢvurmanın tüketici açısından sorun teĢkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.  

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

ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iĢ günü, konut ve tatil amaçlı taĢınmazlarda ise altmıĢ iĢ günü içinde yerine getirilmesi 
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara iliĢkin, tüketicinin ücretsiz onarım 

talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir 

 

Teknik Servis Bilgileri; 
Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve ürüne ait yedek parça temin edilebilecek noktalar hakkındaki bilgiler aĢağıdaki gibidir. 

 

 

DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti 
Topselvi Caddesi MAĠ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 Kartal-Ġstanbul-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. 

 

XIII. İmalatçı  / Distribütör Bilgileri 

 
İmalatçı : ZHUHAI JIDA HUAPU INSTRUMENT CO.,LTD 

 

İthalatçı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd ġti 

Yönetim ofisi: Topselvi Caddesi MAĠ Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 Kartal-Ġstanbul-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/Ġstanbul 

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. 

 

 

 


