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Akustik uykuya dalma desteği

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileritr



Değerli Müşterimiz!

Sakinleştirici doğa sesleri, bir iyi geceler hikayesi veya en sevilen uykuya dalma ışığı ile 
yeni uykuya dalma desteğiniz sizin huzurla uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Bebeğinizin veya küçük çocuğunuzun uykuya dalmasına da yardımcı olabilir.
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Güvenlik uyarıları 

Kullanım amacı

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup•
ticari amaçlar için uygun değildir.

Cihaz iç mekanlardaki kullanım için uygundur.•
Bu ürünü, sadece uygun ortam koşullarında
kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE 

Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanıl-•
ması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark
edemez. Bu sebeple cihazı çocuk yatağının,
çocuk oyun çitinin vb. içine veya doğrudan
yanına yerleştirmeyin. Cihazı ve bağlantı
 hattını küçük çocuklardan uzak tutun. 
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

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

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Cihazı ve elektrik adaptörünü, asla suya veya•
başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik
çarpma tehlikesi oluşabilir. 

Cihaza ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık•
alanda veya çok rutubetli mekanlarda kullan-
mayın.

Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun•
olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün
teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerili-
mine sahip olan bir prize takın. 

Cihazı nemden koruyun. Ürünün üzerine •
veya yakınına vazo benzeri içi su dolu kaplar
bırakmayın. Bu kaplar devrilirse içlerindeki
sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur.
Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da
koruyun. Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.

Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi•
bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde
bulunan deliklere herhangi bir nesne sok-
mayın. 
Cihazın içinde dokunulması ile elektrik çarp-
masına neden olabilecek gerilim altında
bulunan parçalar mevcuttur.

Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden•
çıkarın:
... çalıştırma sırasında arıza meydana geldiyse,
... kullanımdan sonra,
... fırtınalı havalarda,
... cihazı temizlemeden önce.
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Kablodan değil, daima elektrik adaptörünü
tutarak çekin.

Cihazın bağlantısını tamamen elektrik besle-•
mesinden ayırmak için, elektrik adaptörünü
prizden çıkarın.
Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkara-
bilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz
 kullanın. 

Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde•
yerleştirin.

Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışma-•
malıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden
ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.

Cihazda, elektrik adaptöründe veya bağlantı•
kablosunda gözle görülür hasar varsa veya
cihaz yere düşmüşse tekrar kullanılmamalıdır.

Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.•
Cihazda veya elektrik adaptöründe yapılması
gereken onarımları sadece yetkili bir servise
veya servis merkezine yaptırın. 
Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu
kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.•
Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilme -
diğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece
aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiş-
tirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen
 yetkili bir servise veya servis merkezine
 başvurun.

Yaralanma/sağlık sorunları UYARISI

Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir.•
Bunlar parçalanmamalı, ateşe atılmamalı 
veya kısa devre yapılmamalıdır.

Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek•
işitme kayıplarına neden olabilir. Ses seviye-
sini, çevre seslerini hala duyabildiğiniz yük-
seklikte ayarlayın. Ses çalmaya başlamadan
önce ses seviyesini düşürün. Gerekirse sonra-
sında ses seviyesini yükseltin.
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DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine•
 yerleştirin.

Cihazı darbelerden, düşmekten, tozdan,•
nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından
ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun.

Elektrikli ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile•
cihaz arasında yeterince mesafe bırakın.

Cihazı bir rafın üstünde kullanmak istiyor-•
sanız cihazın her tarafında en az 10 cm
mesafe olduğuna dikkat edin. Aksi halde ürün
aşırı ısınabilir.

Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde•
vb. cisimler örtmeyin. 

Cihazın üzerine mum veya başka açık alev•
kaynakları yerleştirmeyin.

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

Cihazı manyetik alanlardan (örn. televizyon•
veya diğer hoparlörler) uzak tutun. 

Cihazın hoparlörlerinin içinde güçlü mıknatıs -•
lar bulunur. Kredi kartı, ATM kartı gibi man-
yetik şeritli kartları, mıknatıstan uzak tutun.
Manyetik şeritler bozulabilir. Manyetik hafıza
ürünlerini, saatleri ve manyetik alan sonucu
etkilenen veya fonksiyonları kısıtlanan her
türlü cihazı üründen uzak tutun.

Elektrik adaptörü 5V/1A sadece cihazın elek-•
trik beslemesini sağlar. Dosyalarını kullanmak
için akıllı telefonlar, tablet bilgisayar gibi
cihazları bağlamayın. Bu mümkün değildir!

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici•
ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılma-
malıdır.

Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım•
ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulun-
dukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir.
Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için
gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık
yerleştirin.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)
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USB elektrik
adaptörü

USB-Bağlantı
kablosu

Çalıştırma

Tüm ambalaj malzemesini atın.1.

Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine2.
 yerleştirin.

Elektrik adaptörünü kullanma

USB bağlantı kablosunun Mikro USB ucunu,1.
cihazın,elektrik adaptörüne 5V/1A takın.

USB ucunu, USB elektrik adaptörüne takın.2.

Elektrik adaptörünü bir prize takın. 3.

Şarj kontrol lambası yanıyor.

Şarjlı pille çalıştırma/Şarjlı pili şarj etme

Cihazın içinde bir şarjlı pil bulunur. 

Şarjlı pilişarj etmek için cihazı „Elektrikm

adaptörünü kullanma“ bölümünde anlatıl-
dığı gibi bir prize bağlayın. 

Şarj sırasında şarj kontrol lambası kırmızı
yanar. 

TEHLİKE - Elektrik çarpması
sonucu ölüm tehlikesi

Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun•
olarak yapılmış ve elektrik adaptörün
teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerili-
mine sahip bir prize takın.

Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıka-•
rabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz
kullanın.

5V/1A TF5V/1A TF
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Şarj pili tam şarj olduğunda, şarj kontrol
 lambası söner.

Kapalı cihazda: •
Şarj süresi yakl. 5 saattir.

Orta ses seviyesinde: •
Şarjlı pilin çalışma süresi yakl. 10 saattir.

Kullanım

Cihazı açma/kapama

Cihazı açmak için OFF/ON tuşuna basın. m

Cihazı kapatmak için tekrar OFF/ON tuşunam

basın. 

Uykuya dalma zamanını seçme

Uykuya dalma zamanını 30, 60 veyam

90 dakika olarak ayarlamak veya fonksi-
yonu kapatmak için tekrar TIMER tuşuna
basın.

       İlgili kontrol lambası yeşil yanıyor. Zaman
ayarlandıktan sonra uykuya dalma sesi ve
gerekirse uykuya dalma ışığı kapatılır.

Yeniden TIMER tuşuna basarak, uykuya•
dalma zamanını istediğiniz zaman değiş -
tirebilir veya kapatabilirsiniz.

Uykuya dalma sesini açmamış olsanız da•
uykuya dalma zamanı hemen geri saymaya
başlar.

Uykuya dalma ışığını açma/kapama

Uykuya dalma ışığını açmak için LIGHTm

tuşuna basın. 

Cihaz şarj olurken açık ve kullanılı-•
yorsa, şarj süresi buna göre uzar.

Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa,•
şarjlı pili her 6 ayda bir tam şarj
etmeniz tavsiye edilir.
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Uykuya dalma ışığını kapamak için yenidenm

LIGHT tuşuna basın. 

Uykuya dalma zamanı dolduğunda uykuya•
dalma ışığı, uykuya dalma sesi ile beraber
kapanır.

Belirlenen uykuya dalma seslerini seçme

     Belirlenen uykuya dalma sesle-
rinden birini seçmek için cihazın
solundaki tuşlardan birine basın:
White Noise =  Beyaz gürültü
Rain               =  Yağmur
Lullaby          =  Uyku şarkısı
Ocean            =  Deniz sesi
Clock             =  Tiktak saat sesi

Cihazı kapamak için yeniden tuşlardanm

birine basın …
… veya bir başka uykuya dalma sesini
seçmek için 4 tuştan başka birine basın.

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak içinm

+ veya – tuşuna basın. 

Mikro kart üzerinde kendi uykuya dalma
müziğini kullanma

Mikro kart haznesine, kendi özel uykuyam

dalma sesli – örneğin uyku müziği veya
sesli kitap vb. – mikro kartı takın.

SoundCard ile çalmayı başlatın veyam

duraklatın.

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak içinm

veya tuşuna basın. 

Bir sonraki parçaya ile atlayın.m

Bir önceki parçaya ile atlayın.m

Mikro kart üzerindeki çalma bilgileri,•
uykuya dalma zamanı dolana kadar, sonsuz
döngü içerisinde tekrarlanır.

Eğer uykuya dalma evreniz esnasında•
uykuya dalma sesini değiştirseniz de Timer
saymaya devam eder.

Eğer uykuya dalma evresinde, uykuya•
dalma sesinden mikro karta geçmek ister-
seniz, Timer silinir ve yeniden aktifleştiril-
mesi gerekir. Mikro karttan uykuya dalma
seslerine geçmek istediğinizde de aynısı
geçerlidir.

 

Clock

Ocean

Lullaby

Rain

White Noise m
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Temizleme

Gerekirse cihazı hafif nemli bir bez ile silin.m

İmha etme
Ürün, ambalaj ve entegre şarjlı pil tekrar kulla-
nılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir.
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve
çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. 

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, 
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden
ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz
olarak geri alan toplama merkezleri hakkında
bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye
danışa bilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile
 birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye
atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki
toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

DİKKAT! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden
dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye
zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir
şarjlı pil bulunmaktadır. Usulüne uygun olmayan
biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bu
nedenle cihazı açmadan, cihazı ve şarjlı pili
gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine
götürün.

TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu
ölüm tehlikesi

Cihazı temizlemeye başlamadan•
önce elektrik adaptörünü prizden
çekin.

Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. •
Cihazı damlayan ve sıçrayan
sulardan da koruyun.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için tahriş edici ya da•
aşındırıcı kimyasallar veya sert
 fırçalar kullanılmamalıdır.
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Teknik bilgiler
Model:                           366 006

Elektrik adaptörü:                              

Giriş :                           100–240 V ~ 50/60 Hz 

Çıkış:                           5 V 1 A 

Koruma sınıfı:               II 

Şarjlı pil:                       18650 Lithium-iyon şarjlı pil,
3,7 V, 2000 mAh

Ortam sıcaklığı:           +10 ila +40 °C

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.



25.07.2018-140506
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:             

Yetkilinin 
İmzası:   
Firmanın 
Kaşesi:           
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Garanti belgesi 



MALIN  

Cinsi:                   AKUSTİK UYKUYA DALMA
 DESTEĞİ

Markası:                TCM

Modeli:                  366 006

Garanti Süresi:      2 YIL

Azami Tamir 
Süresi:                  20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları
1)     Garanti süresi, malın teslim tarihinden

 itibaren başlar ve 2 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 Tüketi-
cinin 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, değiştiri len parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarı-
mını yapmak veya  yaptırmakla yüküm-
lüdür.  Tüketici ücretsiz onarım  hakkını
 üretici veya  ithalatçıya karşı da
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 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 aşıl-
ması,
• 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 ithalat çı  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 istasyo-
nuna veya satıcıya  bildirimi  tarihinde, gar-
anti süresi dışında ise malın yetkili servis

 istasyonuna teslim  tarihinden itibaren
başlar. Malın arızasının 10 iş günü
 içerisinde giderile me mesi 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 uyu-
şmazlıklarda 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 Gözetimi 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: 366 006 
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Ürün numarası: 366 006 
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