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1 Genel Bilgi 

1.1 Kullanım kılavuzuyla ilgili açıklama 

 

Bu kullanım kılavuzu, CO2 logger CDL 210 ile güvenli bir şekilde çalışmak üzerine hazırlanmıştır. 

Kılavuzdaki bilgiler için bu belgeyi kaydedip saklayınız. CD 210 logger sadece yetkili kişiler tarafından 

kullanılabilir. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadan yapılan kullanım sonucu doğabilecek hasarlardan 

bizler sorumlu değiliz. 

1.2 Notlar 

 
 

UYARI! 

Bu uyarı dikkate alınmazsa yaralanma ve ölüm meydana gelebilir. 

 

DİKKAT! 

Bu not dikkate alınmazsa CO2 logger ’da kalıcı hasar oluşabilir. 

 

1.3 Kullanım 

 

CDL-210 logger, CO2 seviyesini, sıcaklığı ve nemi ölçerek ölçüm verilerini kaydeder. Bu yüzden iç mekân 

ve ticari mekânlarda ortam kliması değerlendirmesi ve kontrolü için idealdir. 

1.4 Öğeler 

 

Model Parçalar 

CDL-210 CO2 Logger 

Güç kaynağı 

USB Kablo 

Yazılım 

 

1.5 Geri Dönüşüm ile İlgili Bilgi 

 

 
Elektronik cihazlar, ev atıklarıyla birlikte atılamaz bu yüzden var olan yasal 

mevzuatlara göre yok edilmelidirler. 

 

Şirketimizden aldığınız cihazların kullanılmış pillerini bize gönderebilirsiniz veya atık pil 

toplama noktalarına bırakabilirsiniz. 
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2 Özellikler 
 

CO2 Ölçümü Açıklama Veriler 

 Ölçüm aralığı 0 – 6.000 ppm 

(9.999 ppm) 

 Çözünürlük 1 ppm 

 Hassasiyet 50 ppm, okunan değerin 
% ±5  

 Sensör Sensör NDIR 

Sıcaklık Açıklama Veriler 

 Ölçüm aralığı -10 ila +60 ºC 

 Çözünürlük 0,1 ºC (0,1 ºF) 

 Hassasiyet ±0,6 ºC 

Bağıl nem Açıklama Veriler 

 Ölçüm aralığı % 5 -95  

 Çözünürlük % 0,1  

 Hassasiyet % ±3  (%10 – 90) 

% 5  (diğer değerler) 

Veri kaydı Açıklama Veriler 

 Ölçüm serisi sayısı 5.333 

 Veri kaydı 16.000'e kadar 

 Örnekleme sıklığı 1 sn 'den  
4:59:59 saate kadar 

Genel teknik veriler Açıklama Veriler 

 Ekran CO2 seviyesi, sıcaklık ve 
bağıl nemi anında 
gösterme 

 İç hava kalitesi göstergesi İyi 

Normal 

Zayıf 

 Güç kaynağı AC 5 V adaptör 

0,5 A çıkış 

 PC'ye bağlantı USB arayüz 

 Boyutlar 120 x 100 x 110 mm 

 Görüntülü ve sesli CO2 alarmı 
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3 Öğeler hakkında açıklama 

3.1 Tuşlar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resim 1: Öğelerin açıklaması 
 
 
 
 
 
 

No Tuş Fonksiyon 

1 SET Konfigürasyon moduna giriş 

Konfigürasyonu kaydetme ve bitirme 
2 ESC Konfigürasyon modundan çıkış 

Veri kaydı modundan çıkış 
Veri kaydını bitirme 

Kalibrasyonu bitirme 

3 Yeniden ayar  MÁX/MIN kaydını silme 

4 LOG/▲ Veri kaydını başlatma 

Mod seçimi 

Konfigürasyon modunda değeri arttırma 
5 MIN/MAX▼ MIN/MAX fonksiyonunu açma 

Mod seçme 

Ayar modunda değeri azaltma 
1 + 4 + 5 Set + ▲ + ▼ 

(aynı anda 
basılır) 

CO2 kalibrasyonu 
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3.2 Ekran 

 

             Resim 2: Ekran ayrıntıları 
 
 

Sembol Anlamı 

MIN/MAX Minimum / maksimum okuması 

İYİ  CO2  seviyesi iyi  

NORMAL CO2 seviyesi normal 

ZAYIF CO2 seviyesi Zayıf 

Air Temp. Hava sıcaklığı 

 % Nem Bağıl nem birimi (havanın) 

 
 
 

Röle aktif 

CO2 alarmı  

 

4 Çalıştırma 

4.1  Açma / Kapama 

 
Güç kaynağını cihaza takınız, cihaz küçük bir bip sesiyle otomatik olarak açılır. Değerler anında ekranda 

gösterilir. 

 

 DİKKAT! 

Voltaj çok yüksek veya çok düşükse ekranda “BAT“ belirir. (Lütfen 8 nolu „Problem çözümü“ 

başlığını okuyunuz) 

 

UYARI! 

Elektrik çarpması riski! 

 Islak ellerle asla prize dokunmayınız! 

 Güç kaynağı adaptörünü nem ve sudan koruyunuz! 

 Güç kaynağını, kablosundan çekerek çıkartmayınız! 

 Güç kaynağını , şarj için gerekli voltaj ve elektrik gücü  

denk gelmiyorsa kullanmayınız!   Resim3: Başlangıç ekranı 

           

 

Ekran, CO2 değerini, sıcaklığı ve nemi, tarih ve saati gösterir. 

Hava kalitesi seviyesi, iyi, normal veya zayıf olarak gösterilir. Resim 3'e bakınız. 
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4.2 Ölçüm yapma (CO2, sıcaklık ve nem) 

 

CDL 210 logger, cihaz açıldıktan sonra ölçüm yapmaya başlar ve veriler her bir saniyede yenilenir. 

Eğer çalışma ortamı değişirse (örneğin yüksek sıcaklık düşük sıcaklığa) doğru CO2 ve sıcaklık değeri 

bulunana kadar 2 dakika gereklidir ve düzgün bağıl nem gösterimi için 10 dakika beklenmesi gereklidir. 

 

Not: 

Logger'ı yüze yakın tutmayınız çünkü soluma, CO2 ölçüm seviyesini etkileyebilir. 

 

4.3 MAX / MIN 

 

 Normal çalışma modunda her parametrenin minimum ve maksimum değerlerini görmek için 

MIN/MAX▼ 'a basınız.  MIN/MAX▼ 'a sırayla basıldığında ilk önce minimum, sonra maksimum 

gösterilir ve son olarak da normal moda dönüş yapılır. 

 MIN ve MAX modlarında ana ekranda CO2 minimum ve maksimum değerleri gösterilir. Sıcaklık 

ve nem değerleri ise ekranın alt kısmında gösterilir. (Resim 4) 

MIN/MAX veya normal çalışma modunda RESET tuşuna basılıp tuş 1 sn basılı tutulursa minimum ve 

maksimum değerleri silinir ve daha sonra yeniden başlar. Bundan sonra cihaz yeni minimum ve 

maksimum değerlerini hesaplar. 

 

Not:  

Bu adımı MIN/MAX modunda veya normal çalışma modunda uygulayabilirsiniz. 

      

Resim 4: Minimum değer 
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4.4 Veri kaydı 

 
CDL 210 logger, CO2, sıcaklık ve nem değerlerini uzun süre ortamı gözlemlemek için kaydedebilir. 

Hafıza kapasitesi 16.000 noktadır. 

Kullanıcı örnekleme hızını 1 saniyeden 4:59:59 saate kadar ayarlayabilir. Bu ayar için adımlar 6.8 nolu 

“Örnekleme sıklığı” başlığında açıklanmıştır. 

 Örnekleme sıklığı seçildikten sonra kaydı başlatmak için normal modda LOG /▲ tuşuna 2 sn 

boyunca basınız. 

Yeşil LED göstergesi kaydın başladığını göstermek için yanıp sönmeye başlar. Ana ekranda aktüel CO2 

değeri gösterilir ve aynı zamanda “REC” sembolü gösterilir. Ekranın aşağısında sıcaklık, nem ve aktüel 

saat gösterilir. 

 Veri kaydını durdurmak için “ESC” tuşuna 2 sn boyunca basınız. 

Yeşil LED yanıp sönmeyi bırakır ve ana ekran “END” gösterir, aynı zamanda CO2 değeri ekranda 

gösterilir. 

 ESC tuşuna 2 sn boyunca basılırsa normal ölçüm moduna dönüş yapılır. 

Not: Kayıt sırasında Minimum ve Maksimum kaydının sürdüğünü unutmayınız. 

 

5 Alarm 

5.1 Alarm ayarı 

 
Cihazda, CO2 yoğunluğu limitleri aştığında uyarı vermek için sesli bir alarmı vardır. Kullanıcılar 2 limit 

ayarlayabilirler. 

1. Havalandırmanın gerektirdiği eşik limit alarmı 

2. Alt limiti: Bu limit aşıldığında havalandırma sistemi durdurulmalıdır. 

 Limit ayarları 6.4 nolu başlıkta anlatılmaktadır. 

5.2 Alarm göstergesi 

 
CDL 210, CO2 değeri üst limiti aştığında bip sesi çıkarır (80 dB) ve bir vantilatör sembolü ekranda çıkar. 

 Bip sesleri herhangi bir tuşa basılarak durdurulabilir ve CO2 değeri alt limit üstünde olduğunda 

otomatik olarak durur. Sesli uyarı el ile kapatıldıktan sonra vantilatör sembolü ekranda kalmaya 

devam eder. 

 Alarmı devre dışı bırakmak için 1 saniye boyunca RESET tuşuna basılır.  

Bip sesi geçici olarak kapatıldıysa değerler alt limit altındaysa ve üst limit aşımında tekrar çalmaya 

başlayacaktır. 

         Resim 5: Alarm ekranı 
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6 Konfigürasyon 
 
CDL 210 logger'ın farklı modlarındayken çeşitli parametreler ayarlanabilir. 

 

Mod Parametre 

P1.1 İç mekan hava kalitesi iyi CO2 limiti 

P1.2 İç mekan hava kalitesi normal CO2 limiti 

P1.3 CO2 Alarm sesi  

P2.0 Sıcaklık skalası 

P3.1 yıl 

P3.2  ay 

P3.3 gün 

P3.4 24 veya 12 saat gösterim 

P3.5 Saat 

P3.6 Dakika 

P4.0  Yeniden ayar 

P5.1 lograte: saat 

P5.2 lograte: dakika 

P5.3 lograte: saniye 
 

Konfigürasyon moduna giriş için SET tuşuna 3 saniye boyunca basınız. P0.1'i P0.2 ile değiştirmek için 

LOG 'a basınız ve P 1.1'i P1.2 ile değiştirmek için SET 'e basınız. 6.1'den 6.8 nolu başlıklar parametreleri 

detaylı biçimde açıklamaktadır. 

6.1 Konfigürasyon moduna giriş ve çıkış 

 

 Ayar moduna giriş için normal moddayken SET tuşuna 3 saniye basınız. 

 Ayar modundan çıkış için ESC tuşuna basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kullanım Kılavuzu 
 

11 

6.2 CO2 üst limit seviyesini iyi dereceye ayarlama 

 

Konfigürasyon-ayar modundayken CO2 ve P 1.0 ekranda gösterilir (bakınız Resim 6) 

 P1.1 moduna giriş için SET tuşuna tekrar basınız ve CO2 üst limitini İYİ seviyesine ayarlayınız. 

    Resim 6: P1.0 Ayarı: iyi seviyesi 

  

O anda ayarlanan değer yanıp sönmeye başlar (bakınız Resim 7) 

 Değeri arttırmak için LOG /▲'a basınız ya da azaltmak için MIN / MAX ▼'a basınız. Büyültme 

veya azaltma için her basıldığına 100 ppm değişir. 

    Resim 7: CO2 üst limitini iyi seviyesine ayarlama 

 

Not: alarm aralığı 0'dan 700 ppm 'dir. 

 

 P1.1 ayarını onaylamak için ve NORMAL seviyesi üst limiti P 1.2 moduna giriş için  SET 'e tekrar 

basınız. 

Hiçbir şey kaydetmeden P 1.0'a dönmek için ESC 'e basınız (öncesinde SET 'e basmaksızın). 

6.3 CO2 üst limit seviyesini NORMAL dereceye ayarlama 

 
 

 Değeri arttırmak için LOG /▲'a basınız ya da azaltmak için MIN / MAX ▼'a basınız. Büyültme 

veya azaltma için her basıldığına 100 ppm değişir. 

 

Not: alarm aralığı 700'den 1000 ppm 'dir. 

 

* P1.2 ayarını onaylamak için ve alarm seviyesini ayarlama P 1.3 moduna giriş için  SET 'e tekrar basınız. 

Hiçbir şey kaydetmeden P 1.0'a dönmek için ESC 'e basınız (öncesinde SET 'e basmaksızın). 

 

 

 

    

    

Resim 8: CO2 üst limitini NORMAL seviyesine ayarlama 
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6.4 CO2 alarm limitini ayarlama 

 
P 1.3 modunda aktüel ayar değeri yanıp söner ve ikon ekranda belirir (bakınız resim 9). 

 Değeri arttırmak için LOG /▲'a basınız ya da azaltmak için MIN / MAX ▼'a basınız. Büyültme 

veya azaltma için her basıldığına 100 ppm değişir. 

 

Not: alarm aralığı 1000'den 5000 ppm 'dir. 

Onay için SET 'e basınız. 

     

Resim 9: Alarm limitini ayarlama 

 

Not: Belirtilen ölçüm aralığında alarm değerini ayarlayarak hassasiyet garantilenir. Ölçüm aralığı 

dışındaki değerler sadece birer referanstır ve alarm limiti olarak kullanılmaya uygun değildir. 

 

6.5 Sıcaklık skalası 

 
P2.0 modunda sıcaklık birimi seçilir. Normal moddan 2.0 moduna geçiş için şu adımlar uygulanır: 

 Normal moddayken SET tuşuna 3 saniye boyunca basınız ve P1.0 moduna giriş yapınız. 

 P1.0 modundayken P2.0 moduna giriş için LOG /▲'a basınız (bakınız resim 10) 

 

    Resim 10: P2.0 modundayken ekran 

 

 P2.1 modunda sıcaklık birimini yanıp sönen ° C veya° F birimlerinden birine ayarlamak için SET 

tuşuna basın (resim 11) 

 ° C 'yi ° F ile değiştirmek için LOG /▲'a ya da MIN / MAX ▼'a basınız. 

 Ayarı kaydetmek için SET 'e basınız ya da P2.0 moduna kayıt yapmadan dönmek için ESC 'e 

basınız. 

 

 
     Resim 11: sıcaklık birimi seçimi 
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6.6 Saat ve takvim 

 
24 saat veya 12 saat gösterimi cihazda mevcuttur. Ayar P3.0'da yapılır. Normal moddan P3.0'a giriş için 

aşağıdaki adımlar uygulanır: 

 Normal moddayken SET tuşuna 3 saniye boyunca basınız ve P1.0 moduna giriş yapınız. 

 P1.0 modundayken P3.0 moduna giriş için LOG /▲'a basınız (bakınız resim 12) 

 P3.1'e giriş için SET'e basınız. Yıl yanıp sönecektir (resim 13). Ay'ı değiştirmek için LOG /▲'a ya 

da MIN / MAX ▼'a basınız. 

 Ayarı kaydetmek ve P3.2'e girmek için SET'e basınız veya kaydetmeden P3.0'a dönüş için ESC 

tuşuna basın. 

 P3.2 modunda ay yanıp sönemeye başlar. Ay'ı değiştirmek için LOG /▲'a ya da MIN / MAX ▼'a 

basınız. 

 Ayarı kaydetmek ve P3.3'e giriş için SET'e basınız veya kaydetmeden P3.0'a dönüş için ESC 

tuşuna basın. 

 

 
 
Resim 12: Saat ve takvim ayarı          Resim 13: Yıl ayarı 
      (gerçek zamanlı saat) 

 

 Tarih (gün) ayarı yapmak için yukardaki adımları tekrarlayın. Ayarı kaydetmek ve P3.4'e girmek 

için SET 'e basın veya kaydetmeden P3.0'a dönüş için ESC tuşuna basın. 

 P3.4 modunda saat yanıp sönmeye başlar (12 veya 24 saat) (resim 14). Ayarı değiştirmek için 

LOG /▲'a ya da MIN / MAX ▼'a basınız. 

 
    Resim 14: 12 veya 24 saat gösterimi 

 

 Ayarı kaydetmek ve saat ayarı P3.5'e (resim 15) giriş için SET 'e basınız. P3.5'i ayarladıktan 

sonra P3.6'a girip dakika ayarı yapmak için SET 'e basınız veya kaydetmeden P3.0'a dönüş için 

ESC tuşuna basın. 

 Yukardaki adımları tekrarlayınız ve SET tuşuyla ayarlarınızı kaydediniz. 

 

     Resim 15: Saat ayarı 
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6.7 Yeniden ayar- Reset 

 
 Normal modda P1.0 moduna giriş için SET tuşuna 3 saniye basınız. 

 Cihazı daha önceki durumuna getiren P 4.0 moduna giriş için LOG /▲'a 3 kez basınız. (resim 

16). 

 

    Resim 16: Yeniden ayar (reset) modu. 

 

 P 4.1 'e giriş için SET 'e basınız, fabrika ayarı olarak „No“ yanıp sönmeye başlar (resim 17) yani 

herhangi bir yeniden ayar – rest yapılmayacağı anlamına gelir. 

 „YES“ durumunu getirmek için LOG /▲'a ya da MIN / MAX ▼'a basınız. 

 Daha sonra ayarı kaydetmek için SET 'e basınız ya da herhangi bir kayıt yapmadan P4.0'a 

dönmek için ESC tuşuna basınız. 

 

 

     Resim 17: Reset yapma “No” 

 

Eğer “Evet- Yes” seçilirse cihaz değerleri aşağıda gösterilen ayarlara getirir. 

 
Parametre Fabrika ayarı 

P 1.1 700 ppm 

P 1.2 1000 ppm 

P 1.3 1000 ppm 

P 2.1 °C 

P 4.1 No (reset yapma) 
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6.8 Örnekleme sıklığı 

 Normal modda P1.0 moduna giriş için SET tuşuna 3 saniye basınız. 

 Veri kaydı örnekleme sıklığını ayarlayan P 5.0 moduna giriş için LOG /▲'a 4 kez basınız (resim 

18). 

 

 

 

     

    Resim 18: Örnekleme sıklığı ayarı (saat) 

 

Not: 

Örnekleme aralığı 1 saniyeden 4 saat 59 dakika ve 59 saniyeyedir. 

 

 P 5.1 'e giriş için SET 'e basınız, saat basamakları yanıp söner. Ayarı değiştirmek için LOG /▲'a 

ya da MIN / MAX ▼'a basınız. 

 Dakika ayarı P5.2'ye girmek ve daha sonra saniye ayarı P5.3'e girmek için SET 'e basınız (resim 

19).  Ayarı değiştirmek için LOG /▲'a ya da MIN / MAX ▼'a basınız. 

 Daha sonra ayarı kaydetmek için SET 'e basınız ya da herhangi bir kayıt yapmadan P5.0'a 

dönmek için ESC tuşuna basınız. 

 

 

Resim 19: Örnekleme sıklığı ayarı (saniye) 

 

7 CO2 kalibrasyonu  
 
Cihaz, fabrika standardı olarak 400 ppm Co2 yoğunluğuna kalibre edilmiştir. İyi bir hassasiyet/doğruluk 

derecesi sağlamak için düzenli olarak manuel bir kalibrasyon yapılması tavsiye edilir. 

Uzun bir süre kullanımdan sonra ve çeşitli koşullar nedeniyle hassasiyette problem yaşanmaya 

başlanırsa, standart kalibrasyon için cihazı dağıtıcısına gönderiniz. 

 

 UYARI! 

CO2 seviyesi bilinmeyen bir havayla cihazı kalibre etmeyiniz, referans olarak 400 ppm alınır ve bu da 

doğru olmayan ölçüm sonuçlarına yol açar. 
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7.1 Otomatik referans kalibrasyonu 

 

Otomatik referans kalibrasyonu (ABC), kızılötesi sensörleri sıfıra döndürür. ABC fonksiyonu cihaz 

açıldığında her zaman açık durumda olur. 

ABC, cihaz açıldıktan sonra 7,5 gün boyunca belirlenen CO2 minimum değerinde cihazı kalibre etmek 

içindir. Havalandırma alanındaki havanın CO2 seviyesi bir süre için 400 ppm olarak alınır. 

 

 UYARI! 

Otomatik referans kalibrasyonu CO2 seviyesinin yüksek olduğu bir alanda yapılamaz, örneğin kapalı 

pencerelerin olduğu bir iç mekanda. 

7.2 Manual kalibrasyon 

 
Manual kalibrasyonun açık havada güneşli bir günde CO2 seviyesinin 400 ppm civarı olduğu bir zamanda 

yapılması önerilir. 

  

Not:  

Yağmurlu günlerde kalibrasyon yapmayınız, nem havadaki CO2 seviyesini etkiler. 

İnsanlarla dolu olan bir yerde veya baca, havalandırma çıkışı gibi yüksek CO2 yoğunluğu olan yerlerde 

kalibrasyonu yapmayınız. 

 

 SET, LOG /▲'a ya da MIN / MAX ▼'a aynı anda 1 saniyeden fazla basarak CO2 kalibrasyon 

moduna giriş yapınız. (resim 20) 

 

Kalibrasyon yapılırken 400 ppm ve CO2, LCD ekranda yanıp sönmeye başlar (resim 20). Kalibrasyonun 

otomatik olarak tamamlanması ve yanıp sönmenin durması için 30 dakika bekleyiniz. Cihaz, normal moda 

dönüş yapar. Kalibrasyonu iptal için ESC tuşuna 1 saniyeden fazla basınız. 

 

 

    Resim 20: CO2 kalibrasyonu sırasında ekran 
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8 Problem çözümü 
 

Hata mesajı Olası nedenler Çözüm 

Cihaz açılmıyor Güç kaynağı düzgün 
şekilde bağlı değil 

Güç kaynağının düzgün 
şekilde takılı olduğundan 
emin olunuz  

Sistem hatası Cihazın alt kısmındaki RESET 
'e basmak için bir iğne veya 
kürdan kullanınız. 

Ekrandaki ölçüm değerleri 

değişmiyor 

Cihaz, maksimum veya  

minimum modunda 

RESET tuşuna bir saniyeden 
fazla basınız. 

“Bat” ve yeşil LED yanıp 
sönüyor 

Güç kaynağı çıkış voltajı 
çok düşük veya çok 
yüksek 

5 V 

(±10 %), > 0,5 A. Adaptör 
kullanın. 

 
 

9 Hata kodu 

9.1 CO2 değerleri 

 
Hata kodu Problem Çözüm 

E01 CO2 sensörü zarar görmüş  Tamir için cihazı gönderiniz 

E02 CO2 değeri limitin altında  
. 

CO2'yi tekrar kalibre ediniz.. Hata kodu 

gösterilmeye devam ediyorsa cihazı tamir 
için gönderiniz. 
 E03  CO2 değeri üst limiti aşıyor  Cihazı açık havaya koyunuz ve 5 dakika 
bekleyiniz. Hata kodu hala gösteriliyorsa 
cihazı tekrar kalibre ediniz. 

E17 CO2 sensörünün ABC 
modu hatalı ve düzgün 
olmayan CO2 ölçüm 
sonuçlarına neden olur 

Tamiri için cihazı gönderiniz. 

 

9.2 Hava sıcaklığı okuması 

 
Hata kodu Problem Çözüm 

E02 Sıcaklık değeri alt limitin 
altında 

Cihazı normal oda sıcaklığındaki bir 
odaya koyunuz ve 30 dakika bekleyiniz. 
Hata mesajı hala veriliyorsa cihazı tamiri 
için gönderiniz 

E03 Sıcaklık değeri üst limiti 
aşıyor 

Cihazı normal oda sıcaklığındaki bir 
odaya koyunuz ve 30 dakika bekleyiniz. 
Hata mesajı hala veriliyorsa cihazı tamiri 
için gönderiniz 

E31 Sıcaklık sensörü veya 
ölçüm devresi zarar 
görmüş 

Tamiri için cihazı gönderiniz 
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9.3 Hava nemi okuması 

 
Hata kodu Problem Çözüm 

E04 Hava sıcaklık ölçümünde 
hata kodu var 

Yukarıda verilen hata koduna bakınız. 

E11 Nem Kalibrasyonu hatalı Nemi tekrar kalibre ediniz. Hala hata 
kodu çıkıyorsa tamiri için cihazı 
gönderiniz. 

E34 Nem sensör veya devresi 
zarar görmüş 

Tamiri için cihazı gönderiniz 

 

10 Garanti ve Hizmetler 

10.1 Garanti 

 

Bütün CDL 210 cihazlarının bütün fonksiyonları teste tabi tutulur ve fabrikamızdan bu kalite kontrol testleri 

yapıldıktan sonra çıkar. 

Eğer cihazı düzgün şekilde kullanırsanız CDL 210 garanti süresi satış gününden itibaren 24 aydır. 

Ulaştırma ve paket masrafları garanti kapsamı dışındadır. 

Yetkili olmayan personel tarafından yapılan değişiklikler veya tamir cihazın garantisini bitirir. 

 

10.2 Hizmetler 

 
Hizmeti işimizin çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden hala sizler için çalışabiliyoruz ve 

garantiniz bitse bile sizlerin hizmetinizdeyiz. 

 Cihazınızı bizim servis merkezlerimizden birine ulaştırdığınızda anında tamir yapılır. 

 Telefonla mühendislerimizden anında yardım alabilirsiniz. 
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11 Geri Dönüşüm 
 
Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama 
noktalarına bırakmalıdır. 
 
Pil toplama noktası: 
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. 
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C   
Küçükçekmece / İstanbul 
 
Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz 
ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 İletişim 
Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata 
geçiniz.  
 
Posta: 
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti   
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C   
34303  
Küçükçekmece / İstanbul 
 
Telefon: 

0212 471 11 47 
 
Faks: 
0212 705 53 93 
 
E-Posta: 
info@pce-cihazlari.com.tr 

 
 

                                                                   WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 

 


