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DİKKAT! Kullanmadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyun ve tam olarak anladığınızdan emin 
olun. Bu kılavuzda belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına eksiksiz olarak uyun. Bu kılavuza 
ürün ile birlikte ürünün tamamlayıcı bir unsuru olarak değerlendirilmelidir.  
 
Makinenizi kullanmadan önce herhangi bir eksik parçası olup olmadığını kontrol edin. Nakliye ve 
taşıma esnasında meydana gelen hasarlar taşımayı gerçekleştiren kişi ve kurumların sorumluluğunda 
olup kullanmadan önce çözüm aranmalıdır.  
 

Kullanım Amacı: Taşınabilir tip 2 ya da 4 zamanlı motor tarafından tahrik edilen bir su pompası ile 
birleşik 1“ (QGZ 25) – 2” (PA 20T) – 3” (PA30T) su giriş ve çıkış kapasiteli su motorları; bağ, bahçe, 
sera, tarla, inşaat vb. alanlarda temiz suyun bu kılavuzda belirtilen şartlar dâhilinde bir yerden bir yere 
aktarılması amacıyla kullanılır.  Kendinden sabit devirli değildir. Debi gaz kolundan kullanıcı tarafından 
ayarlanarak ihtiyaç duyulan su basma debisine göre sabitlenir.  
 

Kullanım ve Bakıma İlişkin Önemli Uyarılar 
 
1. Su motorunun kontrol ve kullanımını tamamıyla anladığınızdan emin olana kadar bu kılavuzu 
okuyun. Makinanın nasıl kumanda ve stop edileceğini öğrenin. 
2.18 yaşından küçükler ve aleti yeterince tanımayanlar bu aleti kullanamazlar. 
3.Kesim ilaçlama yaparken kulaklık, kapalı elbise, kapalı ayakkabı, koruyucu gözlük, ilaçlamaya uygun 
eldiven ve maske Kullanın. 
4.Aleti kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır. 
Direkt ve dolaylı hasarlardan kullanıcı sorumludur. 
5.Askı bağlantılarını ve kayışlarını her kullanımda kontrol edin. 
6.Gün ışığında ve yeterince aydınlatılmış ortamlarda çalışın. 
7.Aleti çalışırken devirmeyin. 
8.Aleti çalışır durumda asla yalnız bırakmayın. Aleti kapalı alanlarda asla çalıştırmayın ve kullanmayın. 
Egzoz gazı sağlığa zararlıdır. 
9.Motorun egzoz çevresindeki sıcaklığı 80 ºC’yi aştığı için yanma tehlikesi mevcuttur. Egzoza 
dokunmayın. Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa aleti durdurun ve hasarı gidermeden çalıştırmayın. 
10.Yangın tehlikesinden korunmak için;  Yakıt deposunu seviye işaretinden fazla doldurmayın. Motor 
ve Şasiye yakıt dökülmemesi için aletle beraber verilen ölçü kabı ve huniyi kullanın. Makine ile 
çalışırken ve yakınında sigara içmeyin. Yanıcı maddelerden uzak durun. Aleti parlayıcı ve patlayıcı 
ortamlarda kullanmayın. Bakım ve ayar yapmak için yakıt deposunda yakıt varsa aleti devirmeyin. 
Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın. Motor çalışırken veya sıcak iken yakıt hortumunu 
sökmeyin. Aleti buji başlıksız çalıştırmayın.  
11. Su motoru üzerinde hiçbir parçayı iptal etmeyin. Alette alışılmışın dışında titreşim hissederseniz 
aleti durdurun ve yetkili servise müracaat edin. 
12. Su motoru ile çalışırken en az 15 metre yakınında kimsenin bulunmadığından emin olun.  
13. Makinayı direkt güneş ışığından uzak bir yere koyarak ultraviyole ışınlarından zarar görmesini 
engelleyin. 
14. Her kullanım sonunda aksam ve parçalarını temizleyin. 
15. Her kullanım sonunda yakıt deposunu boşaltın. Yeniden kullanımdan önce yakıtı depo dışında 
iyice çalkalayın.  
16. Güvenli bir kullanım için daima orijinal yedek parça kullanın. 
17. Orijinal parça kullanılmamasından doğacak sorumluluklar kullanıcıya aittir. 
18.Temizlik haricinde her türlü tamir ve bakım işlemlerini yetkili servise yaptırın. Bunun dışındaki 
uygulamalardan doğacak hasarlardan kullanıcı sorumludur.  
19. Aletle işiniz bittiğinde buji başlığını çıkartın. Her ilaçlamadan sonra temizlenin. Atomizörünüzü 
dirseksiz çalıştırmayın. 
20. Depoda kalan atık yakıtın yok edilmesi geçerli emniyet kurallarına göre olmalıdır. Bu konuda yerel 
yönetimlerin geçerli yöntemlerini tatbik ediniz. 
21. Makineyi kullanılmadan önce ve her 50 saatlik kullanımdan sonra yağ sızdırmazlığını kontrol edin 
ve aşınmaları durumda yenileri ile değiştirin. 
22. Bu aleti kullanırken diğer insanlarla ve nesnelerle aranızda 15m'lik mesafeyi koruyun. Makineyi 
sadece doğru kullanmasını bilen ehil kişiler kullanmalıdır. 
23.  Motor kullanmadan önce ve durdurmadan önce 3-5 dakika yüksüz (boş olarak) çalıştırılmalıdır. 
Makine parçalarına ve gövdesine zarar vermemek için yüksüz olarak kesinlikle yüksek hızda 
çalıştırılmamalıdır. Durdurmadan önce rölanti devrine düşürün.  
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Temel Özellikler 
 

Modeli QGZ 25 PA 20T PA 30T 

Motor Tipi 2 Zamanlı 4 Zamanlı - Benzinli 4 Zamanlı – Benzinli 

Silindir Hacmi 41,5 cc   

Sürekli Güç 2,3 HP 5,5 HP 5,5 HP 

Sürekli Çalışma Devri 7000 dev/dak.  3600 dev/dak 3600 dev/dak 

Çalıştırma Şekli İpli İpli İpli 

Yakıt Depo Hacmi 1,7 litre 3,6 litre 3,6 litre 

Pompa Giriş – Çıkış Çapı 1” (25,4 mm) 2” (50,8 mm) 3” (76,20 mm) 

Su Basma Yüksekliği 30 m 36 m 30 m 

Su Emme Derinliği 8 m 8 m 8 m 

Max. Kapasitesi 8 m3/saat 36 m3/saat 60 m3/saat 

Boyutlar 365 x265 x 450 mm 465x395x408 530x395x450 

Ağırlık 10 kg 25 kg 30 kg 
 

Önemli Not: QGZ25 Model makine profesyonel amaçlarla kullanılamaz. Hararet ve 
sonucunda oluşabilecek hasarların önlenmesi için her 30 dakikalık çalışma periyodu 
sonunda motor ve ilgili aksamlarının 15–20 dakika dinlendirilerek soğutulması gereklidir. 
Benzer şekilde PA 20T ve PA30T model makinaların da, çalışma esnasında yakıt deposunun 
her doldurulması gereksiniminden önce 30 dakika süre ile dinlendirilerek kullanılması 
makinanın daha uzun ömürlü kullanımı için büyük önem taşımaktadır.  
 
  
 

 

 
 

 

Makinanın Kurulum ve Montajı 
 
Makinayı pompalayacağınız su kaynağına ne kadar yakın konumlandırırsanız, pompalama veriminiz o 
denli artacaktır. Makinayı maksimum verimde kullanmak için emme ve basma hortumları ile makineyi 
olabilecek ek kısa hat üzerinde pozisyonlandırın. 14º den daha eğimli bir alanda makinenin çalışması 
esnasında motor yeterli yağlama yapamayacağından motor yanmaları ve ciddi hasar meydana 
gelebilir. Bu gereksinimde, makinenin altını destekleyerek yere dik pozisyonda konumlandırılmasını 
sağlayınız.  
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Emme Hattının Bağlanması: 
 
Makinenin kutusu içinden çıkan orijinal hortum rekoru ve kelepçeyi kullanınız. Hortum boyu 
gereğinden uzun olmamalıdır. Pompanın emme girişine bağlanan hortumun su kaynağına sarkıtılan 
ucunda, su ile birlikte pompa içine parça ve yabancı cisimlerin girerek zarar vermesini önlemek 
amaçlı emme süzgeci kullanılmalıdır. Süzgeç, kutu içinde yer almaktadır ve kelepçe ile hortumun 
ucuna sabitlenir. Pompa-hortum-kelepçe bağlantısının kusursuzluğu kontrol ediniz.  
 
Boşaltma – Basma Hattının Bağlanması:  
 
Makinenin kutusu içinden çıkan orijinal hortum rekoru ve kelepçeyi kullanınız. Basma hattında 
kullanılan hortumun büyük çaplı olması basma verimini arttırır. Suyun, pompadan çıkarak basılacağı 
yere kadar olan mesafede bir sürtünmeye maruz kalacağı düşünüldüğünde, basma hattı ne kadar kısa 
olursa pompanın verimi o denli artacaktır. Pompa ile basma hortumunun bağlantısında orijinal kelepçe 
kullanınız. Pompa-hortum-kelepçe bağlantısının eksiksiz ve tam olduğunu her kullanımdan önce 
kontrol ediniz.  
 

Makinanın Kullanımı 
 

Motoru Çalıştırılmadan Önce 
 
DİKKAT: Makinanın ilk çalıştırması yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Makineyi çalıştırırken 
makinenin önünde durmayınız.  Misinalı bağlık size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.  
 
Kontrol 
 1) Bujilerin gevşek olup olmadığını kontrol edin. Cıvata, somun ve bağlantı elemanlarının sıkılığını 
kontrol edin.  
 2) Hava soğutma bölümünün kapalı olup olmadığını aşırı ısınmaya karşı kontrol . edin 
 3) Hava filtresinin temiz olup olmadığı kontrol edin,  aşırı yakıt tüketiminden ve silindir piston 
arızalarından kaçınmak için kontrol edilmelidir. 
 4) Misina koruyucusunun takılı olduğundan emin olun.   
 5) Starteri 2–3 kere çekerek motorun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 
  
Yakıt ilavesi 
  1. Yakıt ilavesini motoru durdurduktan sonra yapın. 
  2. Motoru gücünde kullanmak için 90 oktan kurşunsuz normal benzin ve 2 zamanlı motor yağı 
kullanın. Yakıt karışım oranının uygunluğundan emin olun. Yakıtı depoya koyarken benzin filtresi 
kullanılmalıdır. 
  2. Balık ve dişli grubu kısımlarını düzenli olarak temizleyiniz. Ot parçaları makine aksamları üzerinde 
katılaşarak hava ile temas sonucu sağlanan soğutmaya zarar verebilir.   
 
Soğuk Motoru Çalıştırma (QGZ 25) 
 
1.) Yakıt musluğunu açın.  
2.) Gaz kolunu start konumuna getirin. (Yaklaşık çeyrek tur kadar) 
3.) Jigle kolunu OFF konumuna getirin. 
4.) El tutamağından kavrayarak starter ipini boşluğunu aldıktan sonra çekin.  
5.) Birden fazla patlama sesi duyduğunuzda jigle kolunu hareket ettirin. 
6.) Motorun çalışması sonrası kullanmaya başlamadan önce 2-3 dakika boş pozisyonda çalıştırın.  
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Sıcak Motoru Çalıştırma (QGZ 25) 
 
Yakıt musluğunu açın, Makineyi çeyrek gaz pozisyonuna getirin.  Starter ipini şekil 6’daki gibi birkaç 
kez çekerek yavaşça dönmesini sağlayın. Starterin boşluğunu alarak hızlıca çekin, makineyi çalıştırın. 
Motoru 2–3 dak. rölanti devrinde çalıştırın ve ilaçlamaya başlayın.  
 
Notlar: Sıcak motoru çalıştırırken jigleyi kullanmayınız.  
 

Motorun Çalıştırılması (PA 20T – PA 30T) 
 

- Basınç hattı bağlantısındaki pompa kabını su ile doldurun. Emme hattının doldurulması emme 
işlemini hızlandırır.  

- Emme ve basınç hatlarını yukarıda belirtildiği şekilde sıkıca bağlayın. 
- Basınç hattını kapayın. 
- Pompayı çalıştırın – emme işlemi maksimum emme yüksekliğinde 5 dakika sürebilir. 
- Pompa, 3 bar’lık kapatma basıncına ulaştığında kendiliğinden kapanır.  
- Su tüketimi nedeniyle basıncın düşmesinden sonra pompa kendiliğinden çalışmaya başlar 

(Çalışma basıncı 1,3 bar) 
 
PA20T ve PA30T modelleri gücünü 4 zamanlı motordan alır. 4 zamanlı morlarda yağ ve benzin 
karıştırılarak kullanılmaz. Motora ayrı yerlerden konur. Bu bakımdan motorun yağ seviyesini kontrol 
edin. SAE 20–50 Motor yağı kullanın. Yağ karterine 600 ml yağ koyun. Her kullanımdan önce yağ 
seviyesini kontrol edin. Motor tarafınıza ilk teslim edildiğinde yağsız haldedir. Motorun yağsız ve/veya 
hatalı yağ ile çalıştırılmasından kaynaklanan arızalar garanti dâhilinde değerlendirilmez.  
QGZ 25 modelinde yağ-benzin karışımı yakıt olarak kullanılır. Aşağıdaki yakıtın hazırlanması 
bölümünü dikkatlice okuyun ve bu kılavuzda belirtilen yönergelere tam olarak uyunuz.  
Biliniz ki motorlu makinalarda hasarlı arızalar çoğunlukla ilk çalıştırma esnasında yapılan hatalardan 
kaynaklanmaktadır. Bunu önlemek için ilk çalıştırma işleminin yetkili servisler tarafından 
gerçekleştirilmesi. 
 
 
 
Önemli Uyarı: 
 
Su pompasının nasıl çalıştığını ve kontrollerinin nasıl yapıldığını öğrenin. Doğru talimat olmaksızın bu 
su pompasını kimsenin kullanmasına müsaade etmeyiniz. Su pompası üzerinde yapılacak bir 
değişiklik tehlikeli sonuçlar doğurabileceği gibi garanti kapsamından da çıkmasına neden olacaktır. 
Yakıtı dikkatlice hazırlayın. Bu kılavuzda bulunan “Yakıtın Hazırlanması” bölümünü anladığınızdan 
emin olun. Gerekiyorsa servise danışın.  
 
Motoru kapalı alanda çalıştırmayınız. Egzost gazı, karbon monoksit, kokusuz ve ölümcül bir gazdır.  
Su pompasını çalıştırmadan önce dikkatlice kontrol ediniz koruma tertibatları ve muhafaza yerinde 
olmalıdır. İnsanları ve hayvanları su pompasının çalıştığı alandan uzakta tutunuz.  
 
Su pompasını bir kenara kaldırmadan önce motoru durdurunuz.(varsa)anahtarı çıkarınız. Uzun bir 
süre kullanılmayacaksa benzin deposunu boşaltınız. Yakıt musluğunu “OFF” pozisyonuna getiriniz. 
Buji bağlantısını çıkarınız. Yakıt buğularının açık bir ateşe yada kıvılcımlara ulaşamayacağı yerde 
depo ediniz. 
 
Yakıtın Hazırlanması (QGZ 25) 
 
DİKKAT: Motor 2 zamanlı olduğu için yakıt olarak yağ ve benzin karışımı kullanılmaktadır. 
Kullanılacak yağ kesinlikle ve sadece iki zamanlı motor yağı olmalıdır. Hatalı ve eksik yağ 
kullanımından oluşan hasarlar garanti dâhilinde değerlendirilmez. Uzun süre beklemiş bozuk, 
bayat benzin ve yakıt karışımları ile alkol katkılı benzinler makineye zarar verir. Bu bakımdan 
yakıtın hazırlanması konusunda satıcı ve servislere mutlaka danışın.  
 
 

Yakıtınızı yalnız temiz kaplara boşaltın veya benzin deposu olarak kullanılmak için üretilmiş kaplar ve 
doğru bir ölçek kullanın. Yakıtın hazırlanmasında kesinlikle süper benzin ya da piyasa adıyla bio 
yakıtlar kullanmayın. Karışımda sadece normal kurşunsuz benzin kullanılmalıdır.  
 
2 Zamanlı yağ üreticisinin yönergesinde belirtilen karışım oranına uygun miktarda yağ ve benzin 
karışımını hazırlayın. (Örneğin üzerinde “1:50” ibaresi bulunan bir 2 zamanlı motor yağının gerekli 
karışım oranı 100 ölçek benzin için 2 ölçek yağın karıştırılması olarak açıklanabilir. Yani 5 Lt. Benzine 
100 ml. iki zamanlı motor yağı karıştırılması uygun görülmektedir. (Makine ilk kez çalıştırılıyor ise bu 
oranı 5 litre benzin için 200 ml olarak düzenlemekte fayda olacaktır.)  
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Benzer şekilde, piyasada yaygınlıkla satılan bir kısım 2 zamanlı motor yağları üzerinde “1:20” ibaresi 
bulunanlar için önerilen oran 5 litre benzin için 250 ml 2 zamanlı motor yağı karıştırılmasıdır. (ilk 
çalıştırmada 350 ml) Karışımı belirtilen oranda hazırladıktan sonra bidonu içindeki yağ ve benzinin 
birbirlerine tam olarak karıştığından emin olana dek iyice çalkalayın.  
 
Süzgeçli bir huni yardımı ile karışımı makinenin yakıt deposuna doldurun. 
 

 
Önemli Not: Yakıt yağ karışımını kesinlikle yakıt deposu içinde hazırlamayın. 3-4 günden fazla 
kullanılmadan bekleyen makinenin deposunda bekletilen yakıt karışımdaki yağ ve benzin 
ayrışacağından, yakıt kesinlikle depo dışına çıkartılıp çalkalanmadan makine çalıştırılmamalıdır. Uzun 
süre beklemiş bozuk, bayat benzin ve yakıt karışımları ile alkol katkılı benzinler makineye zarar verir. 
Lütfen güvenilir marka yağ ve benzin kullanın. Aksi takdirde motorunuzda yüksek tamir maliyetli 
hasarlar oluşabilir ve hatalı yakıt kullanımdan kaynaklanan oluşan her türlü hasar garanti haricinde 
değerlendirilir. 
 
Makinenin Muhafazası 
 

 
Makinenin uzun süre (2-3 haftadan fazla) kullanılmadan muhafazası durumunda makinanın dışını ıslak 
bezle silin ve kurulayın. Metal yüzeylere pas önleyici koruyucu bir sıvı uygulayın. Bujiyi yuvasından 
makine ile birlikte verilen takım kitinde yer alan buji anahtarı ile çıkartın. Buji yuvasından silindir 
içerisine koruyucu olarak 15 – 20 gr 2 zamanlı motor yağı dökün. Starter ipinden yavaşça çeyrek ip 
çekerek pistonun üst noktaya ulaşmasını sağlayın ve makine çalışma pozisyonunda zemine göre düz 
şekilde konumlanmış haldeyken bujiyi tekrar yuvasına takın. Makinayı kutusuna koyun. Temiz, kuru ve 
tozsuz bir ortamda muhafaza ediniz.  
 
Önemli Notlar 
 
Makinenin belirli kullanım süreleri sonunda Yetkili servisler tarafından bakım ve kontrolden geçmesi 
kullanım ömrünü uzatmak ve olası zararları önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. İlk 
çalıştırma işlemi için Yetkili Servislere başvurunuz. Muhafaza ve kullanım ile ilgili yağlama, gres 
sürülmesi gerekli aksamlar v.b. tüm bilgileri edinmeden önce makinayı kesinlikle kullanmayınız. 
Makinalara ilişkin servislere yansıyan problemlerin yüksek oranda bilgi eksikliği ya da deneyimsizlik 
sonucu hatalı kullanıma dayandığını unutmayın.  
 
 
Makinanın Bakımı 
 
Yağ Filtresinin Teknik bakımı 
 
— Hava filtresinde toplanan toz motor verimini düşürür. Yakıt tüketiminin artmasına ve aşındırıcı toz 
ve parçaların motorun içine girmesine engel olmak için hava filtresinin düzenli olarak temizlenmesi 
gereklidir.  
— Her gün çalışma bittikten sonra, hava filtresini temizleyin. Eğer ilaç, hava filtresinin süngerine 
yapışırsa, motorun gücünü azaltır. Lütfen özellikle bu duruma dikkat edin. 
— Süngeri benzin ile yıkayın, süngeri iyice sıkın ve tekrar süngeri yerleştirin. 
—  Makinenin motorunda 2 zamanlı motor bujisi kullanılmaktadır.  
 

 
Yakıt sisteminin bakımı 
 
— Yakıt karışımı toz ve su ile birleştiğinde motor problem çıkarır. Yakıt sistemini sık sık temizlemek 
gerekir. 
— Artan yakıt, yakıt deposunda ve karbüratörde uzun süre kalırsa yakıt yapışkanlaşır ve yakıt 
sirkülâsyonu tıkanır. Bu da motorun doğru çalışmasına engel olur.  
— Makine 3 günden uzun süre ile çalıştırılmayacaksa yakıt depodan boşaltılmalı, tekrar kullanılmadan 
önce mutlaka depo dışında çalkalanmak suretiyle yağ ve yakıt karışımının homojenitesi sağlanmalıdır. 
— Makinenin karbüratör ayarlarıyla kesinlikle oynanmamalıdır. Eğer motorun gaz yemesinde ya da 
çalışmasında bir problem var ise mutlaka servise başvurun. Uygun olmayan karbüratör ayarları 
motorda kalıcı ve yüksek maliyetli hasarlara yol açar ve yetkili servisler haricinde yapılan karbüratör 
ayarından kaynaklanan hasarlar garanti dahilinde değerlendirilmez.  
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BAKIM YÖNERGESİ 

Her çalışma günü sonunda Her 30 Çalışma Saatinde 

Hava Filtresinin Temizlenmesi X  

Motor bağlantı takozlarının kontrolü X  

Motor yağının kontrolü (PA20T – PA30T) X  

Bujinin Kontrolü - Değiştirilmesi Her 10 Çalışma Saati Sonunda 

Pompa, motor ve aksam dış yüzeylerinin 
temizlenmesi 

X  

Motor ve pompa civata ve bağlantı 
elemanlarının kontrolü 

X  

* Benzin filtresinin değiştirilmesi 
 
 

X 

* Hava Filtresinin Değiştirilmesi  X 

* Karbüratör Bakımı  X 

* Piston, sekman ve krank yatakları ile 
keçelerin kontrolü 

 X 

* Genel motor ve pompa bakımı 50 Çalışma Saati Sonunda 

 * İşaretli olanlar sadece yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

 
 
MONTAJ RESMİ - PARÇA LİSTESİ 
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İthalatçı SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. AŞİ. yedek parçaların bulunabilirliğini makinenin 
kullanım süresi olan 5 yıl süresince sağlama garantisi vermiştir.  
 
Makinanın kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kullanılması ve bakımı gereklidir. 
 
Tamir ya da bakım için yalnızca orijinal yedek parçalarını kullanın. 
 
Tamir ve bakım için SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN.A.Ş  ŞTİve Yetkili servislerine başvurunuz. 
 
 
İTHALATÇI FİRMA 
 
ÜNVANI  :  SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.Şİ. 
MERKEZ ADRESİ: :  ALTAYÇEŞME MAH. YASEMİN SOK. NO:27 34843  

MALTEPE/İSTANBUL 
TELEFON  :  0216 459 48 65 (7 HAT) 
FAX   :  0216 4429325 
WEB ADRESİ  : http://www.semak.com.tr 
E-MAIL ADRESİ : info@semak.com.tr 
 
 
 
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGE NO: 34/2881 
 
 
 
YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
No Unvanı Adresi Yetkilisi Tel/Fax 

1 
SEMAK MAKİNA TİC.VE 
SAN.A.ķ ALTD. ŞTİ. 

ALTAYÇEŞME MAH.  
YASEMİN SOK. NO:27     
34843 MALTEPE/İSTANBUL 

SELİM 
KELEŞ 

0216 4594865 
0216 4429325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu 

onaylarız. 

 

 

SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  
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GENEL GARANTİ ŞARTLARI 
 

GARANTİ: 
Ürünümüz, yüksek kalitede 
malzemelerden imal edilmekte ve test 
edilmektedir. Gerekli son muayenesi 
yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın 
öngördüğü garanti hükümlerine tabidir. 

GENEL GARANTİ ŞARTLARI: 
1- Garanti süresi satın alma tarihinden 

itibaren 24 Ay’dır. Profesyonel 
kullanımlar için 1 yıldır, yıl sonunda 
yetkili servisimizde bedelli genel bakım 
yapılmasıyla ikinci 1 yıl için daha 
uzatılır. Malın kullanım ömrü, satın 
alma tarihinden itibaren 5 Yıl’dır 

2- Malın bütün parçaları dahil olmak 
üzere tamamı firmamızın garanti 
kapsamındadır. 

3- Malın garanti süresi içerisinde 
arızalanması durumunda, tamirde 
geçen süre garanti süresine eklenir. 
Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü 
geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın 
servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda 
malın satıcısı, bayii, acentesi, 
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-
üreticisinden birine bildirim tarihinden 
itibaren başlar. Tüketicinin arıza 
bildirimini; telefon, faks, e-posta, 
iadeli taahhütlü mektup, veya benzeri 
bir yolla yapması mümkündür. Ancak,  
 
 

uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü 
tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş 
günü içinde giderilmemesi halinde, 
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı 
tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. 

4- Malın garanti süresi içerisinde gerek 
malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen 
parça bedeli ya da başka herhangi bir 
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 
tamiri yapılacaktır. 

5- Tüketicinin onarım hakkını 
kullanmasına rağmen malın; 
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten 

itibaren, belirlenen garanti süresi 
içerisinde, en az dört defa veya 
imalatçı-üretici veya ithalatçı 
tarafından belirlenen garanti 
süresi içerisinde altı defa 
arızalanmasının yanı sıra, bu 
maldan yararlanamamayı sürekli 
kılması, 

• Tamiri için gereken azami sürenin 
aşılması, 

• Firmanın servis istasyonunun 
mevcut olmaması halinde sırasıyla 
satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,  

 
 

ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden 
birinin düzenleyeceği raporla arızanın 
tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi durumlarında, tüketici 
malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel 
iadesi veya ayıp oranında bedel 
indirimini talep edebilir. 

6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan 
hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 

7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak 
çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü'ne başvurabilir. 
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