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GENEL UYARILAR 

1. Terazi iç ortamlarda ve Ģebeke geriliminin (220 V) sağlıklı olduğu ortamlarda 
çalıĢtırılmalıdır. Diğer teraziler gibi sistem terazisi olarak kullanıldığından, topraklama 
hattı olmayan ya da topraklama voltajı normalin (1V.civarı) çok üzerinde olan yerlerde 
çalıĢtırılması, aynı hatta baĢka bir motorlu veya ısıtmalı cihazlarla bağlanması terazinin 
arızalanmasına sebep olur. 

2. Kefe üzerine ani baskı uygulanmamalıdır. Maks. Ağırlıktan fazla yük konması ya da 
kefeye ani yük bırakılması sakıncalıdır. 

3. Temizlik iĢlemi yaparken terazi kapalı konumda olmalıdır. Islak olmayan nemli bir bezle 
terazi silinmelidir. Termal yazıcının temizlenmesi için pamuklu kulak çubuğu gibi 
yumuĢak malzemeler kullanılmalıdır. 

4. Kalitesinden emin olmadıkça ön baskılı etiket kullanılmamalıdır. Aksi halde ön baskı 
mürekkebi termal kafaya ciddi zararlar verebilir. Kaliteli ve beyaz etiket kullanılmasına 
dikkat edilmelidir.  

5. Teraziye dıĢarıdan zararlı canlıların girmesi ile oluĢan arızalar garanti kapsamı 
dıĢındadır. 

6. Orijinal ambalajı koruyunuz. Bir yere taĢınması gerekirse orijinal ambalajında taĢıyınız. 

 

MONTAJ UYARILARI  

1. Terazi boynu gövdeye monte edilirken, soket takıldıktan sonra boyun kablosunun itinalı 
bir Ģekilde gövde içine oturtulması gerekir. (Tower modellerde) 

2. Terazinin konulacağı yerin düz ve hareketsiz olması kefe üzerine konan yükün 
sallanmaması açısından önemlidir. 

3. Kefe, terazi üzerine 45 derecelik bir açı yaparak sol 
taraftan konulmalıdır. Kefe yumuĢak bir Ģekilde gövde 
üzerine oturmalıdır.             

4. Ayakları eĢit yükseltmek için gövde arkasındaki su 
terazisinden yararlanılması ve terazinin 4 ayağının da 
yere düzgün oturması gerekir.     (ġekil 1) 

 

YASAL  UYARILAR 

1. Terazi gövdesi altında ve yanında bulunan mühürlerin yırtılmıĢ ya da kopmuĢ olmaları 
durumunda kullanıcının sorumlu olacağı unutulmamalıdır.  

 

2. Terazi ile verilen Garanti Belgelerinin doldurulmuĢ olmasına dikkat edilmesi ve her 2 
yılda bir terazinin doğrulamasının yaptırılması kullanıcıya aittir. 

KULLANIMA HAZIRLIK 

  

Terazi uygun bir elektrik hattına bağlanmalı ve iç ortamlarda çalıĢtırılmalıdır.  

1. Açmadan önce kefe üzeri boĢ olmalıdır 

2. Terazi ilk açılıĢta ekranda ( ---) mesajı verir ve daha sonra geri sayıma baĢlar      (  9-

8-7...). 

3. Açıldıktan sonra ekranda bulunan değerlerin hepsi (00) olmalıdır.  

ġekil 1 
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TERAZĠ RESETLEME 

1. Terazi resetleme yapmak için Menüye girilerek sırayla 5-3-4 tuĢlarına basılır.  

2. Hafızaya girildikten sonra satıcı tuĢları ve format bilgilerinin tekrar girilmesi, hafızadaki 
ürünlerin tekrar yazılması gerekmektedir. 

YAZICI PARAMETRELERĠ 

1.   tuĢuna basılarak ” PRog ”  menüsüne girilir. 

2. Rakam tuĢlarından sırasıyla 7-4-1 tuĢlarına basılır. Etiket çıkıĢ menüsüne girilir ve 
rakam 50 yapılır. 

3.   tuĢu ile yapılan iĢlem hafızaya alınır..  tuĢu ile menüye girilerek değer 1 

yapılır ve  tuĢu kullanılarak hafızaya alınır. 

4. tuĢu ile Opto termal mesafe menüsünde (14) no’lu menüye gelinir. Standart rakam 
değeri 35 yapılarak hafızaya alınır.  

5. tuĢu ile Menü No: 15 olan boĢ sarım kağıt toplama motorunun aktivasyonu 
sağlanır. 

6. Kağıt taĢıyıcı menüsü   tuĢu ile “EVET” yapılarak,   tuĢu ile kaydedilir. 

 

ETĠKET ALMA 

1.Terazi üzerine ağırlık konduktan sonra birim fiyat girilerek satıcı tuĢlarından herhangi 

birine  basarak etiket alınabilir. 

2.Her ürüne bir tane etiket alınabilir. Kefe üzerindeki ağırlık değiĢmeden etiket alınamaz. 

 

 

 

 

 

3.Hafıza tuĢlarına ürün bilgileri girilmiĢse, etiket almak için önce kefe üzerine konan 
ürünün ilgili hafıza tuĢuna basıp ekranda gördükten sonra satıcı tuĢlarından birine basmak 
yeterli olacaktır.  

SATICI TUġU BAZINDA TOPLAM ETĠKET ALMA 

 

 Ġlgili satıcı tuĢuyla aynı üründen satıĢlar yapılır. 

 Karo tuĢuna basarak satıcı alt toplam menüsü ekrana gelir. 

 Ġlgili satıcı tuĢuna basılarak tek bir ürün için toplam ağırlık ve toplam tutar etiketi alınır. 

 Farklı ürünlerin toplam etiketi alınmak istendiğinde tek bir satıcı tuĢuyla iĢlem 
yapıldıktan sonra, yine karo tuĢuyla satıcı alt toplam menüsüne gelinir. 

Ġlgili satıcı tuĢuna basarak satılan tüm ürünlerin ağırlık ve fiyat toplamları etikete basılır.
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AYNI ÜRÜNÜN AĞIRLIK VE FĠYAT TOPLAM ETĠKETĠ 

 

 Yukarda ki menüye benzer bir iĢlem yapılır. 

 Aynı üründen satıĢ yapılırken sürekli aynı satıcı tuĢu kullanılır. 

 Toplam etiketi almak istendiğinde karo tuĢuna basılarak satıcı alt toplam menüsüne 
girilir. 

 Ġlgili satıcı tuĢuna basılarak aynı ürün için hem toplam tutar hem de toplam ağırlık bilgisi 
etikete yazılır. 
NOT: Yazılacak olan barkod bilgisi ilgili yerlere atanmalıdır. Menüye girdikten sonra sırayla 
7-1-8-1 yapılır.EANCO1 menüsü altındaki yere istenilen barkod bilgisi yazılır: 
 Örnek 29EEEEEEEEEE.E Harfi toplam tutar bilgisini 29 rakamı ise sabit FLAG 
Kodunu(bayrak bilgisi) göstermektedir. 

 Yukarda ki barkod bilgisinin çıkarılması isteniyorsa, menüye girip sırayla 7-4-1-9 
yapılarak Form Ean Top L1 menüsü 1 yapılmalıdır. 

 Tek ürün çıktığında bayrak kodu 27 ise ve toplam barkod bilgisinde yine 27 çıkması 
isteniyorsa,7-4-1-9 menüsü 0 olarak kalması gerekir.  

 Hafızaya alınır. 
 

ETĠKET DEĞĠġTĠRME 

 Kefe, terazi üzerinden 45 derecelik açı yapacak Ģekilde sağ taraftan tutularak kaldırılır.  
Yazıcı mekanizma üzerindeki termal kafa mandalı (kırmızı mandal) sağ taraftan (Ģekil 
A), ileri bakacak Ģekle getirilir (Ģekil B).     

                    

ġEKĠL A             ġEKĠL B           ġEKĠL C            ġEKĠL D   

 Termal yazıcı kafa gevĢetildikten sonra etiket rulosu mekanizma üzerindeki gövde 
bloğuna oturtulur(ġekil C). 

 Etiketin yapıĢkanlı kısmından 5-6 adet alınarak, boĢ kağıt mekanizma içinden geçirilir 
ve arkadaki boĢ sarım plastiğine Ģekilde görüldüğü gibi sarılır (ġekil D).  

 BoĢ sarım makarasına sarım iĢlemi dıĢtan içe doğru olarak yapılır. 

 Termal kafa mandalı kapatıldıktan sonra etiketin tam yerine getirilmesi için boĢ sarım 

tuĢuna   basılır ve örnek olarak boĢ etiket alınır. 

 DB modellerde kaset sistemi olduğu için kaset dıĢarı çıkarıldıktan sonra etiket 
değiĢtirilir. 

                        

   ġEKĠL E                        ġEKĠL F 
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FĠġ ETĠKET DEĞĠġĠMĠ 

1. Terazi ilk açılıĢta geri sayım modunda iken (9-8-7) sayımı yaparken sol alt köĢedeki 
tuĢa basılı tutulup sağ alt köĢedeki tuĢa basılarak eller serbest bırakılır.  

2. Ekranın sağında 6000 civarında değer görülür. 
3. PRINT tuĢuna basılarak FiĢ parametresi menüsüne girilir. 

4.   tuĢu ile 8.menüye (Kağıt tipi,V1.05F ise 9. Menü) ilerlenir ve terazi fiĢ moduna 
çevrilecek ise =1, etiket moduna dönecekse=0 yapılır ve hafızaya alınır. 
 

5.  Terazi on-off tuĢundan kapatılarak normal konumda tekrar açılır. 

ÜRÜN  PROGRAMLAMA 

1.  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir.  

2. Ürünler yazısı ekrana  gelince    tuĢu basılarak bu menüye girilir ve (C00000) 

yazan menüye ürün kodu yazılır.    basılarak sonraki menüye girilir. 

3. PLU yazan yere kısayol tuĢu yazılır (örnek 1) ve    ile sonraki menüye girilir. 

4. Fiyat yazılarak sonraki menüye yine    ile ilerlenir. 

 

5. Ürün adı 1.satır bu bölme yazılır ve sonraki menüye geçilir. 

6. Ürün adı 2.satır bu bölüme yazılır ve sonraki menüye yine     ile geçilir. 

7. Eğer ürün adetli ise bu bölümde    ile birim olarak seçilir ve sonraki menüye 

atlanır.Bu bölümler    ile geçilerek son k.tar.(extra tarih) menüsüne gelinir. 

8. Son K.Tar. rakamla yazılır ve    ile kaydedilerek sonraki ürün kodlamasına 
geçilir. Aynı iĢlemler diğer ürünler için tekrarlanır. (Kod, Kısayol tuĢları ve  Ürün 
adları değiĢerek) 

9.  Menüden çıkmak için   tuĢuna sürekli basmak yeterlidir. 

BARKOD TANIMLAMA 

1.  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir. 3-6-6 rakamlanarak EAN-

13 Etiket format menüsüne girilir.  ve  tuĢlarını kullanarak reyon menüsü 
ayarlanır. 

2. Hafızaya alındıktan sonra tekrar menüye girerek sırasıyla 4-3 tuĢlanarak Bölüm 1 

menüsüne girilir ve 3 kez  tuĢuna basılır ve EAN 13 n=0 yazısı ekrana gelir. Alt 
satıra 27CCCCCHHHHH yazılarak barkod bilgisi girilir. Çıkacak olan barkodun Flag 
kodu 27 değil de 29 ise ekrana 29CCCCCHHHHH yazılır. 

3.  tuĢuna uzun basarak prog.menüsünden çıkılır.  
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TARĠH SAAT AYARI 

1.  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir. 7-1-6 tuĢlayınca ekrana tarih 

saat menüsü gelir. Gerekli düzeltmeleri   tuĢu ile yaparak menüden çıkılır. 

ETĠKETE YAZILAN METNĠ ORTALAMA  

1.   tuĢuna sabit basılarak ” Prog”.menüsüne girilir. 
2. Rakam tuĢlarını kullanarak 3-4-4 (V1.05F ise 3-4-5) tuĢlarına basılır. 
3. Metinleri ortala menüsü ( C ) tuĢu ile evet ya da hayır yapılır. 

4. Hafızaya alınarak  tuĢuna basılarak menüden çıkılır. 

ETĠKETE FĠRMA BĠLGĠLERĠNĠN BASILMASI 

1.  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir. 4-1 menüsüne girilir. BaĢlık 

satırları 1. satır olarak yazılmaya baĢlar ve  ile ilerlenir ve boĢ alana mağaza adı 
yazılır ve kaydedilir. 

2. Sonraki 2.satır ve daha sonra diğer satırlara bilgiler yazılabilir ama standart etiket 
tasarımında 2 satırlık metin bilgisi mevcuttur. Sonraki satırlara yazmak için teknik 
destek alınız.  BaĢlık satırı 52 karakter olarak tam 15 satır yazılabilir. 

OTOMATĠK TARTIM 

1. Prog.menüsüne girilir ve sırayla 3-4-2 (V1.05F ise 3-4-3) tuĢlanır. 
2.  Otomatik tartım menüsü ( C ) tuĢu ile Hafıza seçimsiz menüsüne gelinir. 
3. Hafızaya alınarak menüden çıkılır. 

4. Hafızadaki ürün tuĢuna basılır ve  ile ekranda sabitlenir. 
5. Ağırlık kefe üzerinden kaldırılıp kondukça cihaz etiket vermeye devam edecektir. 
6. Normal tartım modu için; Aynı menüye girilerek sırasıyla “menü 3-4-2 tuĢlanır”. Ekrana 

gelen yazı  tuĢu ile değiĢtirilir. Hayır yapılarak hafızaya alınır. 

DARA ALMA 

1. Tartım modunda iken  tuĢuna basılır ve ürün dara ağırlığı alınır.  

2. Ürün etiketi alındıktan sonra tekrar normal konuma dönmek için aynı  tuĢuna 
basılır. 
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KISAYOL FĠYAT DEĞĠġĠMĠ 

1. Ürün kodları ön hafıza tuĢlarına atandıktan sonra fiyat değiĢimi için, ağırlık modunda 
ilgili ön hafıza tuĢuna sürekli basılarak beklenir. 

2. Terazi yaklaĢık 6 sn. sonra ikaz sesi verir. 

3. Ön hafıza tuĢu serbest bırakılarak ilgili ürünün fiyatı ekranda belirir. 

4. Yeni fiyat girildikten sonra diğer ürünlerin fiyatlarını değiĢtirmek için  tuĢu ile 
ilerlenir ve tüm fiyatlar değiĢtikten sonra hafızaya alınır. 

YÜRÜYEN YAZI  

1.  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir.4-2 tuĢlanarak Reklam 

menüsüne gelinir. Satır 1  ile geçildikten sonra rıt hız ayarı rakamı girilir (1 en 
hızlı). Hafızaya alınarak en alt satıra yürüyen yazı metni yazılır 

2. Hafızaya alındıktan sonra 2. Satır ve diğer satırlar aynı Ģekilde yazılır. 

SATICI TUġLARININ AKTĠFLEġTĠRĠLMESĠ 

  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir. 2 basılarak satıcılar 
menüsüne gelinir. 

  basılarak ekranın solundaki V tuĢları sabit hale getirilir.  tuĢuna uzun 
basılarak programdan çıkılır.  

ETĠKET EBADI VE ÖZELLĠKLERĠ 

 Etiket  termal olmalıdır (ısıya duyarlı) 

 Etiket geniĢliği en fazla 58 mm. olmalıdır 

 Rulo iç çapı en az 40 mm. olmalıdır. 

 Beyaz etiket olmalıdır. Baskılı etiketler zamanla boya çıkararak termal yazıcı kafaya 
zarar verir. 

 Yazıcı mekanizma içinde rahat dönebilecek sarım sayısında olmalıdır. (Etiket ebadı 
58X40 mm. olan etiketlerde ortalama 700 adettir.) 

 Etiket yüksekliği en fazla 70 mm. olmalıdır. 

 Baskısı silik çıkan etiketler kullanılmamalıdır. 

EKRAN ARKA AYDINLATMA 

 Terazi tartım modunda iken  -   tuĢlarına basılır. 

 Aydınlatma sürekli olacaksa  veya  ile AÇIK, ağırlık konduğunda yanacaksa 
ZAMAN AYARLI, ıĢık yanmasın isteniyorsa KAPALI olarak seçilecek.   
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TERAZĠ IP ADRESĠ TANIMLAMA 

  TuĢuna sürekli basılarak Program menüsüne girilir, 5-1-1 yapıldığında terazi 
IP adresi menüsüne ulaĢılır. 

 Rakam tuĢlarını kullanarak IP yazılır ve  tuĢuyla bir sonraki adres kısmına 

geçilir.Hafızaya alınır ve  tuĢuyla PC – IP menüsüne girilir ve aynı iĢlemler 

 burada yapılarak hafızaya alınır ve  tuĢuna uzun basılarak programdan çıkılır. 

ÜRÜN ĠÇERĠK BĠLGĠLERĠ 

 Her ürün için ayrı yazılan ürüne özgü muhteviyat bilgisidir. 24 karakter olarak 5 satıra 

kadar yazılabilir. Ürün programına girdikten sonra ürün kodu yazılır ve  tuĢu ile 
metinler menüsüne gelinir. 

  tuĢu ile EVET yapılarak  tuĢu ile satır 1,daha sonra satır 2...yazılır ve 
hafızaya alınır. 

ÜRÜN KODU HANE SAYISINI DEĞĠġTĠRME 

 Menüye girdikten sonra sırasıyla 3-7-2 tuĢlanarak kod rakamları menüsüne girilir. Kod 
hane sayısına göre (Örnek: Ürün kodu 45671 ise) hane sayısı 5 yapılarak hafızaya 
alınır. Terazi üzerinden 45671 sayısı girildiği anda baĢka tuĢa basmadan ürün adı ve 
fiyatı görülür. 

BAZI ARIZA VE ÇÖZÜMLERĠ 

 Terazi açılmıyor: Elektrik prizini kontrol edin. Gerekirse topraklama hattını 
yenileyin. 

 Etiket boĢ çıkıyor: Ya termal yazıcı kafa açık, ya da etiket tasarımı silinmiĢ. 

 Ekrandaki ağırlık sürekli oynuyor: Terazi dıĢ koĢullarda çalıĢtırılmamalı. 

 BoĢ etiket rulosu dönmüyor: Terazi fiĢ konumuna ayarlanmıĢ. 

 Ekran donma yapıyor: Elektrik hattı sorunlu ya da aynı hata bağlı ısıtıcı vb. 
cihazlar var.  

 Terazi yanlıĢ tartıyor: Terazi ilk açıldığında kefe üzeri boĢ olmalıdır. Ekrandaki 
tüm değerler (0) olmalıdır. 

 Barkod kasada okunmuyor: Ürün kodunu ve barkod bilgilerini kontrol edin. 

CĠHAZ ENERJĠ KULLANIMI 

 Cihazınızın daha az enerji tüketmesi için kullanılmadığı zaman adaptör mutlaka 
fiĢ kısmından çekilerek elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

 Eğer “BACKLIGHT” ihtiyacınız yok ise “BACKLIGHT” söndürülerek daha az enerji 
tüketmesi sağlanabilir. 

 Cihaz kullanılmadığı zamanlarda kapatılırsa enerji sarfiyatı minimum düzeye 
inecektir. 
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YETKĠLĠ SERVĠS ve ĠTHALATÇI FĠRMA 

Kılavuz ile birlikte verilen Yetkili Servis Listesinin en güncel hali için: 

TÜM ELEKTRONĠK MÜH. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

Ġstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 1.Yol H7 Parsel Orhanlı 34956 

TUZLA / Ġstanbul     TEL: (216) 3942525     FAKS: (216) 3948382     www.temterazi.com 

ÜRETĠCĠ FĠRMA 

DĠBAL S.A  

Astintze 24, 48160 Derio (Vizcaya) Ġspanya 

TEL: (+34) 944521510 FAKS: (+34) 944523658 www.dibal.com 

TEKNĠK ÖZELLĠKLER  

 GÜÇ                              220VAC, 50Hz, 60VA 

 ÇALIġMA ISISI              -10°C - +40°C 

 YAZICI TĠPĠ                   TERMAL (8dot/mm) 

 EKRAN                          LCD Arka Aydınlatma 

 ÇALIġMA TĠPĠ               Etiket veya FiĢ 

 TARTIM KAPASĠTE      30 KG 

 ÜRÜN HAFIZASI          2000 / 5000 Adet PLU 

 TUġ TAKIMI                  76 Adet Buton 

 HABERLEġME             Ethernet 

 HAB. HIZI                     38400 baud rate 

 MENÜ                           Türkçe 

 KLAVYE                        ABC Klavye        

 

 

  

http://www.temterazi.com/
http://www.dibal.com/
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MODEL KAPASĠTE, SINIF BĠLGĠLERĠ: 

 
 

 

 

 

 

 



w
w
w
.te
m
te
ra
zi
.c
om

NOT : .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................



 
 

GARANTi ġARTLARI 

 Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 YIL dır. 

 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere firmamız tarafından garanti kapsamındadır. 

 Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en 

fazla 30 iĢ günüdür. Bu süre mala iliĢkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması 

durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine 

bildirim tarihinden itibaren baĢlar.  

 Malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve iĢçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 

halinde iĢçilik masrafı, değiĢtirilen parça bedeli ya da baĢka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 

etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut 

olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-

üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu rapora iliĢkin olarak bilirkiĢi 

tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine baĢvurabilir. 

 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, iki yıl içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı 

arızanın dörtten fazla meydana gelmesi veya iki yıl içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla 

olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 

b) Tamir süresinin 30 günü aĢması, 

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla 

satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği 

raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz 

değiĢtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 

 Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin baĢvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 

düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu 

kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine baĢvurarak mevcut durumun tespit 

edilmesini isteyebilir.  

 Garanti uygulaması sırasında değiĢtirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi 

ile sınırlıdır. 

 Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 

kapsamı dıĢındadır. 

   

NOT: 

AĢağıdaki durumlarda cihaz GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR: 

 Yetkili olmayan kiĢi ve kuruluĢlarca müdahale edilmesi durumunda, 

 Voltaj düĢüklüğü veya fazlalığından, uygunsuz elektrik tesisatından dolayı oluĢan arızalarda, 

 DüĢürme, yangın ve dıĢ etkenlerden oluĢan arızalarda (yüzeylerin çizilmesi ve kırılması, uygun 

olmayan temizleyiciler, sürekli sarsıntılı ortamda bulunma, rutubet, böcek, fare, v.s. ;) 

 AĢırı yükleme ve ani darbelerden oluĢacak arızalarda, 

 Satın aldığınız firma tarafından, garanti belgesi eksiksiz olarak doldurulmadığında.  
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SANAYĠ VE TĠCARET  

BAKANLIĞI 

 

TÜKETĠCĠNĠN VE 

REKABETĠN KORUNMASI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 ĠHTĠYARĠ  

GARANTĠ BELGESĠ 
    

 

Bu belge 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 
uyarınca, düzenlenmiĢtir. 
 

Ġmalatçı ve Ġthalatçı Firmanın 
Ünvanı    : TÜM ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠK 

SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ 
Merkez Adresi : Ġstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi  

1.Yol H7 Parsel Orhanlı 34956 Tuzla  
ĠSTANBUL/TURKEY 

 

Telefonu     : 0 216 3942525    ĠMZA / KAġE : 
Faksı     : 0 216 3948382 
Malın    
Markası      : TEM 
 

Cinsi/Modeli     : ........................... 
Bandrol ve Seri No    : ............................ 
Teslim Tarihi ve Yeri    : ............................. 
 

Garanti Süresi    : 2 Yıl 
Azami Tamir Süresi    : 30 ĠĢ Günü 
Satıcı Firmanın    :     
Ünvanı     :    
Adresi     :     
Telefonu     :      
Faksı       :        
Fatura Tarihi ve No    :  
TARĠH-ĠMZA-KAġE    : 
YER      : 


