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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  

Piyasa ihtiyaçlarına gore kompakt tasarlanm ış ve bir çok mükemmel özelliğe sahip 

BAKON Antistatik Akıllı Lehimleme istasyonu’nu  tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.  

                                                                         DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. 
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Dikkat  

 
 Sıcak hava tabancası sıcaklığı yaklaşık 100-500 ℃ ve havya ucu kullanım sırasında yaklaşık 

100-480 ℃ aralığındadır, herhangi bir yaralanma veya kaza durumunda lütfen aşağıdaki 
noktaları izleyin:  

 Yanıcı ve patlayıcı madde yanında kullanılmaz. 

 Kullanım sırasında havya ucuna / sıcak hava tabancasına dokunmayın veya herhangi bir kişiye 
doğrultmayın. (sıcak hava  istasyonunu ilk kez kullanırken sıcak tabancadan beyaz duman 
çıktığında endişelenmenize gerek yok çünkü ısı yalıtım malzemesi olarak içinde mika kağıdı 
bulunmaktadır.) 

 sıcak hava  tabancasının içindeki kuvars cam, düşerse veya bir darbe alırsa kırılabilir. 

 Lütfen değiştirmeden önce parçaların makineye uyumlu olduğundan emin olun. 

 Yedek parçaları değiştirmeden veya nozul eklemeden önce makineyi kapatın ve soğutun: 

 

.  

Çalışma ortamını güvenli tutmak ve makinenin ömrünü uzatmak için lütfen aşağıdaki noktaları takip 
edin 

 
 

Dikkat: 
Firmamızın tüm hakları saklıdır (bunlarla sınırlı olmamak üzere tasarım değişikliği, nihai yorumlama hakkı 
vb.), Katalogdaki resim sadece referans içindir 
 

 
 

! 

 

 

 

● Makineye darbelere karşı koruyunuz  

● Kullanmadan önce istasyonun güç kablosunu mutlaka topraklaması olan bir priz’e takınız, 
topraklaması olmayan prizlerde kesinlikle kullanmayınız. 

● Bakon servis Yetkili  personel’i dışında makineyi açtırmayınız/açmayınız veya çalıştırmayınız. 

● Makinenin parçalarını değiştirmeyin. 

● Lütfen orijinal parçalar kullanın. 

● Makineyi sıvı temasından koruyunuz veya ıslak ellerle makineye dokunmayın. 

● Lütfen kullanmadan önce iyi bir havalandırma ortamı sağlayın. 

● Kişi veya parçalara herhangi bir zarar gelmemesi için lütfen çalıştırma kurallarına uyunuz. 
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Ürün Resmi  
 

Ön Taraf : 
 
 
 
 
 

Büyük Ekran        

 
 

 
Menu Düğmesi 

 
 

Yukarı Düğmesi, 
Aşağı Düğmesi 

Kısayol  Düğmesi  
L eh i m  K o lu  S ok et i  

Geri Tuşu 

 
 

Arka Taraf : 
 
 

 

Güç Fi şi  Soketi t 

Sigorta 

Güç Düğmesi 

 
 
 
 
 

Kutu İ çeriği  
 

Ma k i n e  1 Adet  

Lehim Kolu  1 Adet 

Sünger ve Temizleme Topu ile Lehim Standı  1 Adet 

Kullanım Kılavuzu  1 Adet 

Garanti Belgesi  1 Adet 

Teknik Servis Formu  1 Adet 
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Lehim İstasyonu  

Çıkış Gücü 90W（Max） Boyutlar  150×130×99mm 

Giriş Voltajı AC 230V  50Hz N . W/ G . W ≈2 . 2 Kg /≈2 . 5 Kg 

Lehim Kolu  

Çıkış Gücü  90W（Max） Giriş Voltajı AC 28V 50Hz 

Sıcaklık Aralığı 180℃～480℃ Uçtan Zemine 

Direnç ) 
≤2Ω 

Uçtan Zemine Voltaj  ≤2mV 

 
 

1. Şık arayüzlü  bü yük LED ekra n.  

2. Yeni günc ellenen PCB devre tasar ımı  ile h ızlı  ıs ıtma h ız ı.  

3. Mikro bilgisayar kontrolü ile sabit  s ıcakl ık.  

4.  Hızlı  s ıcakl ık ayar ı  iç in 3 kısayol tuşu. 

5.  Otomatik uyku iş levi ile ürün kulla n ım ömrü  süresinden tasarruf edin.  

6.  K ısa devr e korumal ı  ıs ıt ıc ı,  sensör ar ızal ı  uyar ı fonksiyonu.  

7.  F iş t ipi ıs ıt ıc ı ve fiş  t ipi havya ucu ile yedek parçalar ın kola y değ iş imi.  

8.  Ş ifre kor uma iş levi. 

1. Lehim Ko lu  İç in  S ıcak l ık  Aya rı  
Menüye g irmek i çin menü tuşuna basın, ardından doğru seçeneği ( -1- ) seçmek i çin yukarı veya aşağ ı tuşuna basın, 
ardından lehim kolunun sı caklığını ayarlamak i çin menü tuşuna basın, ardından sı caklığ ı ayarlamak i çin yukarı veya 
aşağı  basın (aralık: 180 -  480 ℃ ,  356-896 ℉) , ardından kaydetmek i çin menü tuşuna basın.  

 
 

Teknik Özell ikler  

Ürün Özell ikleri  

Menu  Ayarları  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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1. Lehim Ko lu  İç in  S ıcak l ık  Den glem e Ayar ı  
Menüye g irmek için menü tuş una bas ın,  ard ından doğ ru s eçeneğ i  ( -2 -)  s eçmek iç in  yukar ı  veya aş ağ ı  tuş una bas ın.  Lehim kolu 
s ıcakl ık dengesini  ayarlamak i ç in menü  tuş una bas ın,  ard ından doğ ru değ eri ayarlamak i ç in yukar ı veya  aş ağ ı  bas ın (ara l ık: ±  50  
℃ ,  ±  90  ℉ ),  ardından kaydetmek iç in  menü  tuş una bas ın. 

Örnek:   Gerçek s ıcakl ık 345  ℃  i s e S ıcakl ığ ı 350 ℃   o larak ayarlay ın,  yukar ıdaki  ad ımlarla ayn ı o larak 5  ℃  artır ın ；  gerçek 
s ıcakl ık 355  ℃  is e,  S ıcakl ığı  350  ℃   olarak ayarlay ın,  yukar ıdaki  ad ımlarla  ayn ı  o larak 5  ℃  az a lt ın 

 

 
 

2. Lehim Kolu için Otomatik Uyku Fonksiyonu Ayarı   
Menüye g irmek i çin menü tu şuna basın, ardından doğ ru seçeneğ i  (-3- ) seçmek i ç in yukar ı  veya aşağ ı  tuşuna bas ın. 
Lehim kolunun otomat ik uyku i ş l evini ayarlamak i çin menü  tuşuna basın, ardından otomatik uykuyu kapatmak i çin 
yukar ı  veya aşağı  bas ın veya otomat ik uyku s üresini  ayarlay ın (ara l ık: KAPALI, 10 -60 dakika),  ard ından kaydetmek i ç in 
menü  tuşuna bas ın. 
Uyku modu aç ı kken, kol havya raf ında sallanmamal ı dı r , otomatik si stem, ayarlanan zamana kadar otomat ik olarak 
uykuya geçer.  Uyku sıcakl ığı  180  ℃ olduğunda ekranda "- - -" görüntüleni r , "SLEEP" uyku sembolü yanar.  Uyku modunu 
uyand ı rmak i stiyorsan ız, kolu havya raf ından çıkarın ve haf if çe hareket ett i rin, si stem hemen çal ı şma durumuna g i rer. 

 

OFFSET 

± 

TIME SLEEP  
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3. ℃ & ℉ arasında geçiş yapmak 

Menüye g i rmek i çin menü tuşuna basın,  ardından doğru seçeneği  ( -4 -)  seçmek i çin yukarı  veya aşağı  tuşuna 
basın.  ℃  & ℉  arasında geçi ş yapmak i çin menü tuşuna basın,  sonra sı cakl ık bi rimini  ayarlamak i çin yukarı  veya 
aşağı  basın (aralık: ℃  veya ℉ ) , son olarak kaydetmek i çin menü tuşuna basın. . 

 
 

 
 

 

4. Parola Ayarı  
İ l k kez şif re beli r leme: Menü ayarı  seçeneğine gi rmek i çin "*" tu şuna bas ın, "-  5 -" menüsünü seçmek i çin "↑" ve 
"↓" tuşl arına basın ve ardından gi ri ş  yapmak i çin "*" tuşuna bas ın. Ayar modunda, şif reyi ayarlamak i çin "↑" ve 
"↓" tuşl arına basın ve onaylamak i çin "*"  tuşuna bas ın. Yeni  parolay ı  i l k  defas ında iki kez gi rin. Kaydetmeyi 

onaylay ın ve şi f re ayar ı  tamamlanacakt ır .  (ayar aral ı ğı : 000 ～  999) Parolay ı  Değ işti rme: eski parolay ı  bi r kez ve 
ard ından yeni parolay ı  i ki kez g irmeniz gereki r .  

Ş i f reyi  unuttuğunuzda nası l  si l ini r? 
Ana bilgi sayar kapal ı  durumdayken, "*" ↓ "Ve" ↓ "tu şl arına aynı  anda basın ve bası l ı  tutun, ana güç anahtarını  
açın ve" 000 "öğesini görüntüleyin ve ardından parolay ı  silmek i çin elini zi çekin. . 

 

 

 

 

C 

LOCK 
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1.  Sıcakl ığ ın h ız l ı  ayarlanmas ı  (ş i f res iz  makine):  S ıcakl ığı  ayarlamak iç in  yukar ı  veya aş ağ ı  tuş una bas ın (g üç  kapat ı ld ıktan 
s onra h ız l ı  ayar kaydedi lmeyecekt ir. )  
2 .  K ıs ayol tuş u: Vars ay ı lana h ız l ı  bi r  ayarlama i ç in  CH1  / CH2  / CH3 'e bas ın 
s ıcakl ık, uz un bas ın CH1  / CH2 / CH3  varsay ı lan s ıcaklığ ı reviz e etmek iç in  1 s aniye ( lüt fen makine i ç in  ş if re bel i r lerken doğ ru 
ş i f reyi g i r in) , ard ından vars ay ı lan s ıcakl ığ ı  ayarlamak iç in  yukar ı  veya  aşağı  tuş una bas ın, ard ından verileri  kaydetmek i ç in  
menü  tuş una bas ın . 
 
 

 

Lehim çalı şmasında herhangi bir  sorun olması durumunda lütfen aşağıdaki adımları i zleyin.  (Makinede herhangi bir  
bel i rsi zli k varsa lütfen yerel  temsil ci veya di st ribütör i le i let i şime geçin)  

 
1 .  Genel Temizl ik  

•Lehim kolunu ve makineyi çok az miktarda temizleyici ve bir bezle sil in.  
• Makineye herhangi bir s ıvın ın girmesine izin vermeyin.  
• Makineyi organik çözücü ile silmeyin.  

 
2 .  Yeni Havya Ucu 

• Lüt fen ori jinal 600 Seri si lehim uçlar ın ı  kullanın. 
• Havya  ucunun ömründen tasarruf etmek i çin lütfen a şağıdaki adımlar ı  i zleyin. 
1) Gücü açın, lehim sıcakl ı ğın ı  200  °  C'ye ayarlay ın, lehim ak ıs ı  içeren lehim teli  i le havya ucu kafasın ın kalay yüzeyine 
dokunun.  
2) Lehim s ıcakl ı ğını  2 dakika 200 °  C'de tutun, ard ından s ıcakl ı ğı  çal ı şma sıcakl ığına ayarlay ın. 
 

  Dikkat: Her kullanımda havya ucunu düzenli şekilde temizleyin  

 

3 .  Havya ucu bakımı  
Havya ucunun ömründen tasarruf etmek i çin lüt fen aşağ ıdaki yönergeler i  takip edin.

Yardımcı Fonksiyon  

  Havya Ucu Bakımı ve Değişimi  
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• Lehim iş lemini  bitirm eden önc e havya  ucunu kalaylay ın.  

• Lehim k olunu ç ok uz un s üre y üks ek s ıcakl ı kta kul la nmay ı n,  aksi  takdirde hav ya  
ucunun ömr ün ü  çok k ısalt ır .  

• Lehiml em e s ıras ında l ehi m noktas ı na sürtmeyi n veya vurmay ı n,  aksi  takdirde ha vya  
ucunun ömr ünü k ısalt ır .  

• Havya  ucunu s ert mal zemel er  veya e ğe i le ovalamay ı n.  

• Zım para beziyl e temizl ik ya p ın,  ard ından ucu biraz benz ofenon s ıv ıs ıyla si l in.  Daha 
sonra herha ngi  bir  oksi tlenm e dur um unda havya  ucuna 200 ℃  S ıcakl ık i le kalaylama 
yap ın.  

• Ekş i  v eya klor  iç eren lehi m pas tas ı  kul la nmay ı n.  

  Dikka t: Her  kul la nı mda  havya uc unu düz enli  olarak temizleyi n . 

4 .  Havya Ucu Değiş imi  
M a kin e yi  ka pa t t ı kt a n  v e h a v ya  uc u  s o ğ ud ukt a n  s onr a  k o va n ı  g evş et i n  v e ha v ya  uc unu  d ı ş a r ı  ç e kin .  

Aş a ğ ıda ki  r e s i m g i b i :  

1380   Havya Isıtıcı 
 
 
 
 
 
 

600 Serisi Havya Ucu                         Kol  

   Dikka t: L ehim ıs ı t ıc ıs ında herhangi  bir  hasar  olmas ı  durumunda ,  manşonu aşır ı  kuv vet uy gula mada n 
s ık ın. 

5 .  Sat ış sonras ı  Hizmet  
Makine ile i l gil i  bel i rsi z bi r arı za varsa lüt fen yerel di st ribütör veya temsi l ci i le i leti şime geçin.  

6 .  Sıcak l ık  Ka l ibras yo n u  
6.1  Makine, lehim koluna düz enl i s ıcakl ık ka libras yonu yap ı lmal ıd ır.  Lütfen lehim uç lar ın ı değ işt i rdikten s onra  lehim koluna 
s ıcakl ık kal ibras yonu yap ın. 
6.2  Lehim kolu için s ıcakl ık düz enlemes i  ayar ını  iz leyin
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600-B 
 

 

600-0.8D 
 
 

600-1.2D 
 

 
600-1.6D 

 

 
600-2.4D 

 

 
600-3.2D 

 

 
600-2C 

 

 
600-3C 

 

 
600-4C 

 

600-K 

 

600  Se r i s i Havya Ucu Model i   
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ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR  
Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun . 7/24 Destek hattını arayak ürün sevk’i 
için bilgi verin.  

 
CiHAZI GARANTi KAPSAMI DIŞINDA BIRAKAN SEBEPLER  
Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüketicinin yükümlülüğündedir.  

1. SIVI TEMASI Cihazınızı her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz.  
2. CiHAZIN DARBE GÖRMESİ 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. DEĞİŞİM GEREKTİREN HALLERDE UYULMASI 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. YETKİSİZ MÜDAHALE  
Yetkisiz müdaheleden sayılan durumlar ürüne ait bir parçayı değiştirme,yetkisiz kişilerce yaptırılacak 

onarımlar ve DK Elektronik garantisinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir.  
 
 

  

 
 

Bu lehim istasyonu, seramik ısıtma 
çekirdeğini içerir. Isıtma resistansı ve havya ucu 
kalitesi, lehim istasyonunun sıcaklık dönüş 
performansını ve güvenilirliğini doğrudan 
etkiler. Lehim istasyonunun iyi performans 
göstermesini sağlamak için, lütfen orijinal 
ısıtma resistansı ve havya ucunu seçin. 
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5. YÜKSEK VOLTAJ VE AŞIRI 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 KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA AYKIRI 
KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZALAR 
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. 

 
7. GARANTİ KAPSAM DIŞI DURUM VE SARF MALZEMELER 
Isı kontrollu ve sıcak hava üflemeli havya istasyonlarının tamamında kullanılan ve kullanım ömürleri 

yapılacak lehimleme işlemleri ile orantılı olan havya uç’ları sürekli kullanım sonucu tükendiğinden, 
Lehimleme kolları ve sıcak hava kolları ise çalışma esnasında yüksek ısı değerlerine ulaştığında  (ortalama 
250C / 300C ) lehimleme kol içerisindeki ısıtıcı rezisdans düşme, çarpma,sarsıntı v.b..durumlarda darbelere 
karşı hassasiyetli hale gelecek ve kesinlikle zarar görecektir.kullanıcı  kullanım esnasında söz konusu 
lehimleme kolları düşürme çarpma v.b.. darbelere karşı  itina ile kullanmak durumundadır.Lehimleme 
işlemine ara verildiğinde lehimleme kollarını bekleme standında muhafaza etmelidir.Aksi durumlarda 
darbe sonucu zarar görmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

 
 
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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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.  
 

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

 
NOT: Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. DK Elektronik ürünlerine ve 
hizmetlerine ilişkin garantiler bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında 
belirtilmiştir.Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır  
DK Elektronik bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından yada eksikliklerden sorumlu 
tutulamaz.  

Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti’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 :  
 
 

   
ADD：5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, Songgang Street, Bao'An District, 
Shenzhen, China  518105 

TEL：086-755-89575688 FAX：086-755-89574599 

Web：www.bakon.cc          Email：postmaster@bakon.cn 
 
Türkiye Resmi Distribütörü:                
 
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  
Web:www.dkelektronik.com.tr              E-Mail:bilgi@dkelektronik.com.tr 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GARANTİ BELGESİ  

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: Bakon  
Modeli:  

Garanti Süresi: 36 Ay  
Azami Tamir Süresi: 20 İşgünü 
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GARANTİ ŞARTLARI 

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 .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. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmalatçı :  

 
 

   

ADD：5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, Songgang Street, 
Bao'An District, Shenzhen, China  518105 
TEL：086-755-89575688 FAX：086-755-89574599 
Web：www.bakon.cc        Email：postmaster@bakon.cn 
 

Türkiye Resmi Distribütörü:                
 

 
 

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  
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