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Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileritr

Banyo hoparlörü





Değerli Müşterimiz!

Banyo ve duşta müzik keyfi: Yeni kablosuz banyo hoparlörünüz en sevdiğiniz
müzikleri banyoya taşır.
Kablosuz Bluetooth® bağlantısı mobil cihazınızın desteklediği tüm müzik
formatlarını destekler.
Hoparlörü telefonla konuşmak için de kullanabilirsiniz: Mobil cihazınızla
Bluetooth® bağlantısı kuruluyken bir arama geldiğinde konuşmayı doğrudan
hoparlör üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Veya radyo dinleyebilirsiniz –
banyo hoparlörü için hiç sorun değil.

Entegre şarjlı pili bilgisayarınızdaki USB girişinden veya bir elektrik
adaptörü (teslimat kapsamında değildir) yardımıyla şarj edebilirsiniz; 
bunun için gerekli kabloyu ambalajda bulabilirsiniz. 

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Bu kılavuza dair
Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını
 dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek için
ürünü sadece bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır. 

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.

Bu işaret sizi yaralanma
tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden
 olabileceği yaralanma
 tehlikelerine karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.
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Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Banyo hoparlörü, mobil çalarlar için Bluetooth® üzerinden ses çıkış cihazı
olarak kullanılır. Cihaz ile aynı zamanda radyo dinlenebilir.

Hoparlör, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun
değildir.

Ürünü sadece ılımlı iklim koşulları altında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek•
 tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Hoparlör gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin.•
Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın.
Cihazın içinde, temas sonucunda elektrik çarpmasına neden olabilecek
gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.

Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarım-•
ları sadece yetkili bir servise veya servis merkezimize yaptırın. Usulüne
uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak•
değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı
 özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda,
lütfen yetkili bir servise veya servis merkezimize başvurun.

Şarj esnasında aşağıdakileri dikkate alın:

Şarjlı pil banyoda veya diğer nemli mekanlarda şarj edilmemelidir.•

Hoparlörün üzerine veya yakınına vazo benzeri içi su dolu kaplar bırakmayın.•
Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda
tehlike oluşturur.
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Şarj etme işleminden sonra USB girişini bunun için öngörülmüş lastik kapağı•
ile kapatın.

Yanma/yangın UYARISI

Hoparlörü yeterli havalandırması olmayan kapalı dolaplara veya raflara yer-•
leştirmeyin. Havalandırma yarıklarının üzerine gazete, masa örtüsü, perde 
vs. örtülerek havalandırma olumsuz etkilenmemelidir. Hoparlörün her tara-
fında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır.

Hoparlörün üzerine veya yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştir-•
meyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için 
her zaman üründen uzak tutulmalıdır.

Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar bölünmemeli, ateşe atılma-•
malı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

USB girişi kapağı iyice kapatıldığında banyo hoparlörü su geçirmez. Ancak•
yine de hoparlörü suya daldırmayın veya doğrudan su gelmesini engelleyin.

Hoparlörü, örn. doğrudan güneş ışığı veya kalorifer ısısı gibi aşırı sıcaklık-•
lardan koruyun.

Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri,•
saatleri vs. hoparlörün yakınından uzak tutun. Bu cihazlar hoparlör içerisin-
deki mıknatıslar nedeniyle hasar görebilir. 

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik madde-•
leri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez ve gerekirse
yumuşak bir temizleme maddesi kullanın.

Hoparlör soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde•
yoğuşma suyu oluşabilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.

Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre
muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar da dahil en az 
ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.
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Vantuz bilgisi

Vantuz avantajı

alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme •

kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma•

tekrar kullanılabilir•

Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü•

Doğru ön işlem önemlidir!

Düz bir alt taban, örn. cam ve ayna yüzeyleri,  cilalanmış fayanslar. m

Önerimiz: Altına her zaman bir parça düz, şeffaf yapışkan folyo
 (teslimatta bulunur) yerleştirin. Böylece vantuz daha uzun süre dayanır.

Alt taban temiz, kuru olmalı, toz, yağ, silikon, kireç ve kirlerden uzakm

 tutulmalıdır. Önerimiz: Cam temizleyicisi, sirke, limon asidi ve evlerde
 kullanılan alkol (izopropanol). 

Temiz ve kuru bir vantuz, yağlı üretim kalıntılarından arınmış. m

Önerimiz: Yeni vantuzları da birkaç dakikalığına evinizde bulunan 
deterjan ile hazırlanmış sıcak suya koyun. 

Vantuzu sabitleme:

Zemini iyice temizleyin.1.

Folyoyu taşıyıcı maddeden çekin ve temizlenen alt tabana yapıştırın:2.
 Ortasından dışarı doğru sıkıca bastırarak yapıştırın. 24 saat bekleyin,
çünkü önce folyo tutma gücü en yükseğe çıkmalıdır!

Vantuzu ve folyoyu iyice temizleyin ve kurutun. 3.

Vantuzu folyonun üstüne sıkıca bastırın.4.
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Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması normaldir, onların niteliğinde vardır! 
Çok ağır ve kırılabilir nesneleri vantuzlara asmayın. Aynı zamanda altına
 kırılabilir bir şey de koymayın.

Sürekli kullanım için öneriler

Vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!m

Vantuz yerinden düştü mü? 

Zemini ve vantuzu temizleyin ve vantuzu tekrar bastırın. Sürekli olarakm

düşüyorsa, ya zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz çok eskidir.

Zemin yeteri kadar düz değil mi?m

Önerimiz: Vantuza biraz saç spreyi sıkın, ardından vantuzu hemen
 temizlenmiş olan yüzeye bastırın. En erken 2 saat sonra ağırlık takın! 
(Yalnızca folyosuz kullanın) 

Vantuz çok mu eski?m

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir
malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda, doğal yaşam süresinin
sonuna ulaştığından vantuz değiştirilmelidir.



Genel bakış (ambalaj içeriği)
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Sayı           Sembol         Fonksiyon

1                             – Çalma işlemini başlatma/durdurma
– Radyo yayını arama

2                              – Cihazı açma ve kapama

3                                       Çalışma kontrol lambası (mavi)

4                            – Sonraki parçayı seçme 
                                        – Sesi yükseltme 
                                        – Sonraki radyo yayınını seçme

5                                      Arama için mikrofon

6                            – Telefon konuşması yapma ve sonlandırma
– doğrudan tekrar arama, gelen aramayı reddetme
– Bluetooth®-/Radyo modu arasında geçiş yapma

7                             – Önceki parçayı seçme 
– Sesi azaltma 
– Önceki radyo yayınını seçme

8                                      Şarj kontrol lambası (kırmızı)

9                                       USB şarj kablosu

10                                     Hoparlör

11                                      Duvara/Yere sabitleme için vantuz (çıkarılabilir)

12               USB               USB bağlantı girişi (arka kapak)

1 adet yapışkan folyo
(resimsiz)
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Çalıştırma
Ambalajı çıkarma

Tüm ambalaj malzemesini atın.m

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için, şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak 
teslim edilir. İlk kullanımdan önce, kırmızı kontrol lambası sönene kadar şarjlı
pil yakl. 2-3 saat şarj edilmelidir.

Hoparlörünüzün şarj pilini bir bilgisayarda ya da USB bağlantılı elektrik
 adaptörü (teslimat kapsamında değildir) yardımıyla şebeke elektriği ile 
şarj edebilirsiniz.

1.   USB girişi kapağını gösterildiği şekilde
açın.

2.  Kapalı haldeki Hoparlörü, birlikte teslim
edilen USB şarj kablosuyla bilgisayarınızın
USB soketine veya elektrik adaptörüne
takın. 

   Kırmızı şarj kontrol lambası yanar. 
Pilin şarjı tam dolduğunda lamba söner. 

3.     Cihaza su girmesini önlemek için lastik kapağı dikkatlice USB bağlantı
soketine yeniden takın. 

Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal•
imha edin. 
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•  Hoparlörü dolum işlemi esnasında da kullanabilirsiniz. 
Bu şarj süresinin uzamasına neden olur.

       •  Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre
muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar da dahil en az 
ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.

       •  Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

       •  Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. 
Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalma süresi o kadar kısa olur. 

       •  Eğer her dakika bir bip sesi duyuluyorsa şarjlı pil şarj edilmelidir.
Hoparlörü şarj etmezseniz birkaç dakika sonra otomatik olarak
kapanır.

Hoparlörü takma

Vantuz önceden monte edilmiştir. „Vantuz bilgisi“ bölümündeki bilgileri dikkate
alın.

Hoparlörü istediğiniz yere yerleştirin. m

Yerleştirirken vantuza sıkıca bastırın.

• Vantuzlar zamanla yerinden oynayabilir. Bundan dolayı vantuzu arada
bir tekrar tekrar bastırın veya tutuşunu kontrol edin. Vantuzu sabit-
lerken, vantuzun gevşeyip hoparlörün yere düşmesi durumunda hiçbir
şeyin zarar görmeyeceği bir yer seçin.

       • Alternatif olarak hoparlör vantuz olmadan, örn. kanca veya çivi ile
sabitlenebilir.  
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Bluetooth® cihazı ile bağlama
Bluetooth® özellikli mobil cihazlardan (cep telefonu, Tablet-PC) hoparlör
 üzerinden müzik çalabilirsiniz.

• Bir şifrenin girilmesi gerekebilir. Bu durumda 0000 yazın.

• Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın. 

Bluetooth® bağlantısı oluşturma

Hoparlörü çalıştırmak için tuşu kısa bir melodi sesi çıkana ve mavi1.
 çalıştırma kontrol lambası hızlıca yanıp sönene kadar basılı tutun.

Mobil cihazınızı çalıştırın.2.

Mobil cihazınızdaki Bluetooth® fonksiyonunu açın.3.

Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.4.

Listeden „TCM 361 681“ seçin ve cihazları bağlayın.5.

Cihazlar birbirileriyle bağlandıklarında kısa bir melodi sesi çıkar, banyo
 hoparlörünün mavi çalıştırma kontrol lambası yavaş yanıp söner.

Hoparlörü arada bir kapatırsanız tekrar açıldığında otomatik olarak
Bluetooth® cihaza bağlanır (eğer yakındaysa ve açılmışsa ve aynı
şekilde Bluetooth® etkileştirilmişse). Bluetooth® cihazı bulunur
bulunmaz kısa bir sinyal sesi duyulur. 
Bluetooth® cihazı bulunamadığında banyo hoparlörü otomatik olarak
eşleşme moduna geçer ve hoparlörü mobil cihazınızla tekrar eşleştire -
bilirsiniz. 

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Aynı anda sadece bir cihaz Bluetooth® üzerinden hoparlör ile bağlanabilir.
Başka bir cihaz bağlamak isterseniz önceden var olan bağlantıyı şu şekilde
ayırın:

Onaylama için iki kısa ses duyuluncaya kadar hoparlördeki tuşuna1.
basın. Mavi çalıştırma kontrol lambası hızlı yanıp söner.

       Alternatif olarak cihazların bağlantısını mobil cihazınızdan ayırabilirsiniz.
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Başka bir cihazı eşleştirmek için „Bluetooth® bağlantısı oluşturma“2.
 bölümündeki adımları takip edin.

Otomatik kapanma

Lüzumsuz elektrik sarfiyatını önlemek için Bluetooth® hoparlörü otomatik
kapanma fonksiyonuyla donatılmıştır. 8 dakika boyunca sinyal almadığında
cihaz otomatik olarak kapanır.

Hoparlörü manüel kapatmak için tuşunu kısa bir melodi sesi çıkanam

kadar basılı tutun.

Bluetooth®: Müzik çalma ve telefonla görüşme
Müzik çalma

Hoparlör, mobil cihazınızın desteklediği tüm standart dosya formatlarında
müzik çalabilir.

Mobil cihazınıza bağlı olarak müzik çalma işleminin ilk kez başlatılması
hoparlör üzerinden mümkün olmayabilir. Bu durumda müzik çalma
 işlemini manüel olarak başlatın.

Hoparlörde kısaca tuşuna basın ...m

... veya: Çalma işlemini, mobil cihazınızdaki ilgili fonksiyonu etkinleştirerek
başlatın.

Çalma işlemine ara vermek için kısaca hoparlördeki tuşuna basın.m

Çalmaya devam etmek için tekrar kısaca tuşuna basın.m

Parça seçimi

Bir sonraki parçaya atlamak için kısaca tuşuna basın.m

Parçayı yeniden başlatmak için 1 defa kısaca tuşuna basın.m

Bir önceki parçaya geçmek için kısaca 2 defa tuşuna basın.m
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Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini yükseltmek için tuşunu basılı tutun.m

Azami ses seviyesine ulaşıldığında bir bip ses duyulur.

Ses seviyesini azaltmak için tuşunu basılı tutun.m

En düşük ses seviyesine ulaşıldığında bir sinyal sesi duyulur.

Telefonla görüşme

Mobil cihazınızda Bluetooth® bağlantısı mevcutsa hoparlör üzerinden arama
yapabilirsiniz. Hoparlörün içinde entegre mikrofon bulunur.

Aramaları cevaplayabilir, reddedebilir ve bitirebilirsiniz. 
Tekrar seçme fonksiyonu sayesinde son seçilen numarayı hoparlör üzerinden
arayabilirsiniz.

Çağrıyı kabul etme

Bir çağrı geldiği anda ses çıkışı kesilir ve hoparlörden telefon çalma sesi verilir.

Çağrıyı kabul etmek için ...m

       … kısaca hoparlördeki tuşuna basın.

       Konuşma hoparlör üzerinden iletilir. Entegre mikrofon vasıtasıyla 
serbest şekilde konuşabilirsiniz. İdeal konuşma mesafesi mikrofona göre
30-60 cm'dir.

       ... Gelen çağrıyı her zamanki gibi telefonunuzdan kabul edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan, görüşmeyi hoparlör üzerinden mi yoksa özel görüşme -
lerinizi doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden mi yapacağınızı seçebilirsiniz.

Çağrıyı reddetme

Gelen çağrıyı reddetmek için yakl. 2 saniye tuşunu basılı tutun.m
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Görüşmeyi sonlandırma

Görüşmeyi sonlandırmak için …m

       ... hoparlörde kısaca tuşuna basın veya

       ... aramayı her zamanki gibi telefonunuzdan bitirebilirsiniz.

Mobil cihaza bağlı olarak müzik çalmaya devam edebilir veya tarif edildiği gibi
müziği yeniden açmanız gerekebilir.

Tekrar seçme fonksiyonunu kullanma

tuşuna iki defa kısaca basarak mobil cihazınızla seçilen son numarayım

yeniden arayabilirsiniz. 

O sırada çalan müzik otomatik olarak durdurulur ve konuşmadan sonra devam
eder. 

Radyo dinleme
tuşunu, cihaz açıkken ya da Bluetooth® modundayken basılı tutun. m

Cihaz radyo moduna ve son dinlenilen yayına geçer.
Mavi çalıştırma kontrol lambası hızlı yanıp söner.

tuşunu birkaç saniye basılı tutarak cihazı tekrar Bluetooth® modunam

geçirebilirsiniz.

Otomatik yayın aramayı başlatma

Cihazı tarif edildiği gibi radyo moduna geçirin.1.

Otomatik yayın aramayı başlatmak için tuşunu basılı tutun. 2.
Arama sırasında cihaz yeterli sinyal gücüne sahip ilk 30 yayını otomatik
olarak kaydeder. 

Birkaç dakika içinde arama bittiğinde kaydedilen son yayın çalmaya başlar. 
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Manüel yayın aramayı başlatma

En sevdiğiniz yayın otomatik yayın arama ile sonuçlarda çıkmamış ise yayın
aramayı manüel olarak başlatabilirsiniz.

Cihazı tarif edildiği gibi radyo moduna geçirin.1.

Manüel yayın aramayı başlatmak için 1 defa kısaca tuşuna ve sonra2.
kısaca veya tuşuna basın. 
Arama, son dinlenilen yayın ile başlar ve bir sonraki bulunan güçlü yayında
durur. 

Bulunan yayını kayıt etmek için 1 defa kısaca tuşuna basın.3.

Sonra hoparlörü kapattığınızda ve bunu tekrar çalıştırdığınızda radyo
modundaki son bulunan yayına geçer. 

Yayını değiştirme

Bir sonraki yayına geçmek için tuşuna kısaca basın.m

Bir önceki yayına geçmek için tuşuna kısaca basın.m

Ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesini yükseltmek için tuşunu basılı tutun.m

Azami ses seviyesine ulaşıldığında bir bip sesi duyulur.

Ses seviyesini azaltmak için tuşunu basılı tutun.m

En düşük ses seviyesine ulaşıldığında bir sinyal sesi duyulur.

Sinyal alışını iyileştirme

USB şarj kablosunu hoparlörün USB girişine takarsanız ve diğer ucunu boşta
sarktırırsanız sinyal gücünü iyileştirebilirsiniz. Bu şekilde USB şarj kablosu bir
anten amplifikatörü etkisi yaratır. Bu durumda hoparlörü sıçrayan sulara
yakın veya nemli ortama sabitlemeyin!
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Reset (Sıfırlama)
Bluetooth® üzerinden müzik çalarken bariz „takılmalar“ oluyorsa
reset fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 

Cihaz sorunsuz çalışıyorsa, reset fonksiyonunu kullanmayın. 

ve tuşunu aynı anda cihaz reset işlemini gerçekleştirip ve sonradanm

otomatik olarak kapanana kadar basılı tutun. 

Yeniden çalıştırmak için tuşunu basılı tutun.m
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Sorun / Çözüm

Cihaz
 çalışmıyor.

Şarjlı pil boş mu? •
Hoparlörü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden
veya bir elektrik adaptörü yardımıyla şebeke elektriği ile
şarj edebilirsiniz. Hoparlörün tekrar çalıştırılabilmesi
için şarjlı pilin şarj etmesi yakl. 10–15 dakika sürebilir.

Ses işletimi
yok.

Mobil cihazınızda ses dosyaları mevcut değil mi? •
İlgili medya klasörünü kontrol edin. Gerekirse cihazın
kullanım kılavuzunu okuyun.
Mobil cihaz hoparlörden çok mu uzakta veya hoparlöre•
bağlı değil mi?
Çalma işlemi kesildi mi? Çalmaya devam etmek için•
kısaca hoparlördeki tuşuna basın.
Gerekirse mobil cihazınızdan müzik çalmayı başlatın.•
Mobil cihazın ses seviyesi çok mu düşük?•
Hoparlörün ses seviyesi çok mu düşük?•

Bluetooth®

bağlantısı
mevcut değil.

Mobil cihazınız Bluetooth® özellikli mi? Mobil cihazın•
 kullanım kılavuzunu okuyun.
Mobil cihazınızda Bluetooth® aktif değil mi? Ayarları•
kontrol edin.  Gerekiyorsa Bluetooth'u® etkin duruma
getirin.  Hoparlörün bulunan cihazlar listesinde olup
olmadığını kontrol edin. Eğer değilse hoparlörü tekrar
mobil cihazınız ile bağlayın.  Her iki cihazı yan yana
 yerleştirin. 
 Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.
Mobil cihazınız için bir şifre mi gerekli? Ayarları kontrol•
edin.

Hoparlör tepki
vermiyor.

Hoparlörü sıfırlayın (Reset).•
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Teknik bilgiler
Model:                                  361 681

Yazılım versiyonu:               BK3254_20180119V1.0

Şarjlı pil                             Lityum-iyon şarjlı pil / 3,7 V 600 mAh
                                        (değiştirilemez)

(Bu sembol doğru akımın göstergesidir)

Nominal güç:                       2,22 Wh

Şarj süresi:                           yakl. 2–3 saat

Çalma süresi:                       yakl. 6 saat 
(ses seviyesine, çevre şartlarına bağlı vs.)

Bluetooth®

Sürüm:                                 4.1+EDR (A2DP, AVRCP, HFP)

Mesafe:                                yakl. 10 m

Frekans aralığı:                   2,402 GHz ila 2,480 GHz

Güç seviyesi:                        4 dBm

USB bağlantısı:                    Micro-USB, DC 5 V 500 mA

Radyo

FM Aralığı:                            87,5 MHz - 108 MHz

Kayıt yeri:                            maks. 30

Amfi

Çıkış gücü:                           2 W RMS

Ortam sıcaklığı:                  +10 ila +40 °C

Koruma türü:                       IPX5 (su akıntısına karşı dayanıklı (basınçsız))
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Tchibo için özel 
olarak üretilmiştir:              Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma
hakkımız saklıdır.

Aşağıdakiler ile uygun

Bluetooth® özellikli akıllı telefon veya Tablet

Android 4.3 itibariyle

iOS-Phones (iOS 7.0 ve daha yüksek);
iOS-Tablets (iOS 7.0 ve daha yüksek)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and   any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Bluetooth® marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescil edilmiş
markasıdır Tchibo GmbH tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır.

Android, Google Play ve Google Play-Logo, Google Inc. markalarıdır.
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Uygunluk Beyanı
Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün 361 681 piyasaya sunumu sırasında
2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getir -
diğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
 adresinde bulabilirsiniz.

İmha etme
Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden
üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt,
mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan
 faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ve boş şarjlı piller/piller ev
 atıkları ile birlikte atılmamalıdır! 

Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle
ve aynı şekilde boş şarjlı pilleri beldenizdeki veya belediyenizdeki 
bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına
 bırakmakla yükümlüsünüz. 

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve
muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Usulüne uygun
olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı
 açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama
yerine teslim edin.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Garanti belgesi 
24.01.2018-140464
Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:          TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi:           BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI 
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu:       +90 216 575 44 11

Faks:            +90 216 576 04 84

e-posta:        info@tchibo.com.tr

Yetkilinin 
İmzası:   
Firmanın 
Kaşesi:           

Satıcı Firmanın:

Unvanı:          TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi:           BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu:       +90 216 575 44 11

Faks:            +90 216 576 04 84

e-posta:        info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı: 

Teslim Tarihi ve Yeri:             
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Yetkilinin 
İmzası:   
Firmanın 

Kaşesi:           

MALIN  

Cinsi:                   BANYO HOPARLÖRÜ

Markası:                TCM

Modeli:                  361 681

Garanti Süresi:      3 YIL

Azami Tamir 
Süresi:                  20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

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

(Bu süre 2 yıldan az olamaz)

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
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 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, binek  otomobil ve  kamyonetler için ise
30 iş gününü geçemez. 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 itiba -
ren başlar. Malın arızasının 10 iş günü  içerisinde  giderilememesi halinde,
üretici veya  ithalatçı; malın tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özellik-
lere 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 çıkabi-
lecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin  bulunduğu veya  tüketici işleminin
yapıldığı  yerdeki  Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici  Mahkemesine
 başvurabilir.

9)    Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin  verilmemesi  durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Tüketicinin  Korunması ve Piyasa Göze-
timi Genel  Müdürlüğüne  başvurabilir.
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Teknik destek
Ürün ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

444 2 826
Tchibo Müşteri  Hizmetleri çalışma  saatleri hafta içi 
09:00 - 19:00 saatleri  arasındadır. 
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 361 681 
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Ürün numarası: 361 681
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