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İçindekiler

Değerli Müşterimiz!

Yeni radyonuzu evde ve dışarıda – elektrik adaptörü veya içindeki batarya ile
çalıştırıla bilir – klasik retro tasarımı, ses kalitesi ve en modern teknolojisi ile
öne çıkar.

Bu cihaz standart UKW/FM alıcısı yanında dijital radyo fonksiyonuna da
(DAB/Digital Audio Broadcasting) sahiptir ve bu sayede daha çok yayına
erişebilirsiniz. Radyoda sevdiğiniz istasyonları kaydetmek için toplam 80
istasyon hafızası (FM ve DAB için her birinde 40) ile birlikte RDS özelliği de
mevcuttur.

Entegre Bluetooth® fonksiyonu akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü
bilgisayarlarla kolayca bağlantı yapılmasını sağlar. Kablosuz Bluetooth®

bağlantısı mobil cihazınızın desteklediği tüm müzik formatlarını destekler.
Radyoyu telefonla konuşmak için de kullanabilirsiniz: Mobil cihazınızla
Bluetooth® bağlantısı kuruluyken bir arama geldiğinde konuşmayı doğrudan
hoparlör üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bununla birlikte bir USB bellek veya SD kart üzerinden de cihazda müzik
çalabilirsiniz.

Yeni radyonuzu güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Güvenlik uyarıları
Kullanım amacı

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

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

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre,
Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Çocuklar için TEHLİKE 

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

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 mekan-•
larda kullanmayın.

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

Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptö-•
rünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın. 

Cihazın bağlantısını tamamen elektrik beslemesinden ayırmak için, elektrik•
adaptörünü prizden çıkarın. Adaptörü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için
kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. 

Bu kılavuza dair
Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle
okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için
ürünü yalnızca 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.

Uygunluk beyanı
Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönerge-
sinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk
beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kılavuzlar adresine Ürün numarasını 
(389 479) girerek bulabilirsiniz

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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Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın•
 gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Cihazın içinde
 dokunulması ile elektrik çarpmasına 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.
Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.

Kabloyu, takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.•

Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. 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 olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli
derecede tehlike oluşturabilir.

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 merkezine başvurun.

Birlikte verilen ağ adaptörünü kullanın.•

Yanma/yangın UYARISI

Cihazı, yeterli havalandırması olmayan kapalı dolaplara veya raflara yerleştir-•
meyin. Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimler örtmeyin. Cihazın
her tarafında en az 10 cm boşluk bulunmalıdır. Aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. 

Cihazın yanına veya doğrudan üzerine mum gibi açık alev kaynakları yerleştir-•
meyin. 

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

Yaralanma/sağlık sorunları UYARISI

Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek işitme kayıplarına neden olabilir. •
Ses seviyesini, çevredeki sesleri algılayabileceğiniz seviyede ayarlayın. Müziğin
çalmasını başlatmadan önce daima düşük bir ses seviyesi ayarlayın. Gerekirse
sonrasında ses seviyesini yükseltin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.•

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

Cihazı telsiz istasyon ve manyetik alanlardan (örn. televizyon veya diğer hopar-•
lörler) uzak tutun. 

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

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

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

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri•
kullanılmamalıdır.
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Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların•
bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde 
iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Bluetooth®

       Sürüm:                          5.0 JEILI
       Erişim alanı:                 ca. 10 m
       Frekans aralığı:            2,402 GHz ila 2,480 GHz
       Güç seviyesi:                <4 dBm

Radyo yayın aralığı
       FM/UKW                        87,5 MHz ila 108,0 MHz

                                 Alıcı hassasiyeti: -105 dBm         
DAB+                            174,928 MHz ila 239,200 MHz

                                 Alıcı hassasiyeti: 97 dBm

Ortam sıcaklığı:                   0 ila +50 °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

Aşağıdakiler ile uygun

Bluetooth® özellikli akıllı telefon veya Tablet

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.

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

Teknik bilgiler
Model:                                  389 479

Elektrik adaptörü      

       Model:                           HNFL050060UE

       Giriş:                             100 — 240 V ~ 50/60 Hz
       Çıkış:                             DC 5 V/600 mA USB
Koruma sınıfı:                      II 

Şarjlı pil                              Lityum-iyon şarjlı pil (UN 38.3’e göre test edilmiştir)
(değiştirilemez)                  3,7 V/1800 mAh, Nominal güç: 6,66 Wh 

       Şarj süresi:                   yakl. 6 saat
       Çalma süresi:               8 saate kadar

Güç tüketimi                    maks. 6 W

Bağlantılar
       Giriş:                             USB(A)
                                        Mikro-SD/TF-kartı

       Hoparlör çıkışı:            3,5 mm jak ses kablosu 

Amfi

       Çıkış gücü:                    1 x 3 W
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

-  TUNING  +

ENTER/AUTO SCAN/

-  VOLUME  +

MUTE
STANDBY

LIGHT

FAVORITE

PRESET

MENU / INFO

1

2

3SNOOZE

1

2

3SNOOZE

Reset LED

DC 5V

USB

Micro SD/TF

-  TUNING  +

ENTER/AUTO SCAN/

-  VOLUME  +

MUTE

STANDBY LIGHT

FAVORITE

1 2 3

PRESET MENU / INFO

SNOOZE

Mikrofon
Ekran

Kumanda alanı

Hoparlör

Tutma yeri

Teleskopik anten

Şarj kontrol lambası LED

Subwoofer

Arka taraf

Reset tuşu

Micro USB elektrik
 bağlantısı DC 5V

USB(A)-bağlantısı 
USB

Hafıza kartı girişi
Micro SD/TF

Tuşlar
Favorite 1 / 2 / 3

Çevirmeli 
ayar düğmesi
–VOLUME+/MUTE

Çevirmeli ayar düğmesi
–TUNING+

ENTER/
AUTO SCAN/

Kumanda alanı

SNOOZE 
tuşu 

STANDBY tuşu / LIGHT tuşu

MENU/INFO tuşuPRESET tuşu

Koruyucu folyoyu çıkarın.m
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–VOLUME+
/MUTE

döndürme: Ses seviyesi ayarlamaya 
basma: Hoparlörü sessize alma

–TUNING+

ENTER
AUTO SCAN

döndürme: DAB/FM: Yayın seçimi
Menü: Menü opsiyonu seçimi
Bluetooth®/USB/SD: Parça seçimi

basma: tümü: Seçimi onaylama
DAB: Yayın logosu ekranını büyütme/Yayın arama
FM: istasyon arama
Bluetooth®/USB/SD: Çalma işlemini başlatma/durdurma

Bekleme
modu 

Şebeke bağlantısı: Standby konuma alma / açma 
şebeke bağlantısı: açma/kapama:      
Alarm:                    Alarm sinyali kapama

FAVORITE
1 / 2 / 3

DAB/FM: 1–3 Favori (yayın) seçme ve çalma
USB/hafıza kartı: 1–3 Favori (şarkı) seçme ve çalma

LIGHT
kısa basma: Mod değiştirme (DAB/FM/Bluetooth®/USB/SD)
uzun basma: Ekranı karartma

PRESET DAB/FM: Yayın kaydetme ve çalma, resim gösterme
Bluetooth®: Telefon araması reddetme
USB/hafıza kartı: Tekrarlama/rastgele özelliğini açma/kapama

SNOOZE 
Saat: Saat ayarlama / uyku zamanlayıcı ayarlama 
her ikisi eş zamanlı: Alarm durdurma (snooze)
alarm: Alarm saati ayarlama / uyku süresi ayarlama

INFO/MENU
2 s basma

Menü açma ve tekrar kapama

MENU
INFO

Menü açma / çıkma
Ekranda ek bilgi görüntüleme
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Çalıştırma

Tüm ambalaj malzemesini atın.1.
Ekrandaki folyoyu çıkarın.

Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.2.

Teleskopik anteni tamamen çıkarın.3.

Elektrik adaptörünü bağlama 

1.       USB kablosunun micro USB ucunu
cihazdaki DC 5V'luk girişe takın.

2.      Diğer ucunu şarj adaptörüne takın
(bkz „Teknik Bilgiler“).

3.      Elektrik adaptörünü bir prize takın. 
Şarj kontrol lambası LED kırmızı
yanıyor. 

        Cihaza elektrik bağlandığı anda...

        ... otomatik olarak yayın arama başlar
ve
... içerisindeki batarya şarj olmaya
başlar.

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak•
yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke
gerilimine sahip bir prize takın.

Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşa -•
bileceğiniz bir priz kullanın.

Reset LED

DC 5V

USB

Micro SD/TFReset LED

DC 5V

USB

Micro SD/TF

Yayın arama yürütme

Cihaz elektriğe bağlandığında, tam otomatik yayın arama başlar. Bulunan yayınlar
ekranda gösterilir ve kaydedilir. Bunun dışında doğru saat ekranının DAB zaman
sinyali ekranda aranır.

Arama bittiğinde, en üstteki yayın otomatik olarak çalmaya başlar. „Dijital Radyo
Dinleme“ bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Yayın aramayı manüel olarak da başlatabilirsiniz, bakınız „DAB Yayın
 Aramayı Başlatma“.

Şarjlı pili şarj etme

Cihaz elektriğe bağlandığında, içindeki şarjlı pil şarj olur. 

LED şarj kontrol lambası sizi şarj işlemi hakkında bilgilendirir:

       kırmızı:          Şarjlı pil şarj oluyor

       yeşil:              Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş

Cihaz açıldığında, ekranda da şarj işlemi görüntülenir:

       Pil sembolü animasyonu:                  Şarjlı pil şarj oluyor

       Çubuklarla dolu pil sembolü:            Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş 

Dikkate alın: 

Tamamıyla boş bir şarjlı pil yakl. 6 saatte şarj olur. Şarj işlemi sırasında •
cihazı, yalnızca 2 saat sonra ve sadece 25'in altındaki ses seviyesinde
 kullanabilirsiniz. Bu durumda şarj işlemi biraz daha uzun sürer.

Orta ses seviyesinde şarjlı pil çalışma süresi yakl. 6 saattir.•

Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa, şarjlı pil her üç ayda bir tam şarj edilmelidir.•
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Temel fonksiyonlar

Açma/kapama

Cihazı açmak ve kapatmak için STANDBY tuşuna basın. m

Çalışma modunu seçme

/ LIGHT tuşuna tekrar basarak, Dijital Radyo, UKW Radyo,  Bluetooth,m

USB ve SD modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

       Ekrandaki göstergeyi dikkate alın. 

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırma: m

Ayar düğmesini –VOLUME+/MUTE + yönünde döndürün.

Ses seviyesini azaltma: m

Ayar düğmesini –VOLUME+/MUTE - yönünde döndürün.

       Ses seviyesi değiştirilirken ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi çubuk
 görünümü ile görüntülenir. Ses seviyesi 32 kademede ayarlanabilir. 
Ayar düğmesinde sürtünmeli kavrama bulunur, dönerken ses çıkarmaz.

Sessize alma

Hoparlörü sessize almak için ayar düğmesinin –VOLUME+/MUTE üzerinem

basın.

Hoparlörü yeniden açmak için ayar düğmesinin –VOLUME+/MUTE üzerinem

basın veya ayar düğmesini döndürün. 

Cihaz priz ile çalıştırılırken tamamıyla kapanmaz, sadece standby•
moduna geçebilir. Cihazı tamamıyla kapamak için elektrik fişini prizden
çıkarın.

Cihaz şarjla çalışırken Standby moduna geçemez, sadece tamamıyla•
kapanabilir.

Kulaklıkları bağlama

3.5 mm'lik uca sahip bir hoparlörü cihazın arkasındaki girişine takın. m

       Hoparlör üzerinden çalma sessize alınır.

Yüksek ses seviyesinde ekranda bir uyarı penceresi çıkar. 
Bildiriyi onaylamak için AUTO SCAN, düğmesine basın.

Ekran parlaklığını değiştirme

Otomatik yayın aramayı başlatmak için / LIGHT tuşunu basılı tutun.m

Menüyü kullanma

Menü açma

Yakl. 2 saniye MENU / INFO tuşuna basın.m

Menüde fonksiyon seçme

Listedeki bir sonraki seçeneğe gelme: m

–TUNING+/PRESET tuşunu + yönünde döndürün.

Listedeki bir önceki seçeneğe gelme: m

–TUNING+/PRESET tuşunu - yönünde döndürün.

İşaretlenmiş özelliği seçin

AUTO SCAN düğmesine basın.m

Bir üst menüye dönün

Yakl. 2 saniye MENU/INFO tuşuna basın.m

Menüden çıkma

Yakl. 2 saniye MENU/INFO tuşuna basın.m
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Dijital radyo dinleme
Dijital radyoyu açma

Teleskop anteni tamamıyla çıkarın ve dikleştirin. 1.

Cihazı açmak için STANDBY tuşuna basın.2.

Gerektiği durumda yeniden / LIGHT düğmesine basarak DAB moduna3.
geçin. Ekran göstergesini takip edin. 

       Cihaz otomatik olarak DAB radyo sinyali aramaya başlar. Ekranda son din-
lenen DAB yayını ve Bağlanıyor… görünür. 

       DAB radyo sinyali alındığında, ekranda Çal görünür ve yayın çalmaya başlar. 

       Ancak bazı durumlarda manüel yayın aramayı başlatmanız gerekir.

DAB yayını çalarken bazı durumlarda arkadaki resimleri AUTO SCAN
düğmesine basarak ekranda görüntüleyebilirsiniz. Ancak resmin görünmesi
biraz zaman alabilir.

DAB yayın aramayı başlatma

Cihaz elektriğe bağlandığında otomatik yayın aramaya başlamıyorsa ve 
DAB radyo sinyali alınmıyorsa aşağıdaki adımları takip edin:

Yakl. 2 saniye MENU/INFO tuşuna basın.1.

Ayar düğmesi –TUNING+/PRESET ile Tam .arama opsiyonunu seçin. 2.

AUTO SCAN düğmesine basarak yayın aramayı başlatın. Ekran gösterge-3.
sini takip edin.

Cihaz tüm uygun yayınları tarar ve alfabetik sırayla yayın listesine kaydeder.
 Sonrasında en son kaydedilen yayın çalmaya başlar.

Yayın listesi ile

Yeni dijital yayınlar bulunabilir, eskileri kaybolabilir ve bazıları sadece belirli
zamanlarda yayın yapıyor olabilir. 

Anlık olarak yetersiz kalitede sinyal alınan yayınların yanında soru işareti ?•
görüntülenir İsimden önceki işaretler; 

Sürekli olmayan yayınlar isminden sonraki >> çift ok ile işaretlenir.•

Sinyal yoksa Servis yok görüntülenir. Bu durumda başka bir yayın seçin. •
Veya radyonun yerini ya da antenin yönünü değiştirerek daha iyi sinyal
almaya çalışın.

Manüel dijital yayın seçimi

Yayın sırasında TUNING+/PRESET ayar düğmesini tekrarlayarak sağa ve sola1.
çevirerek yayın seçebilirsiniz.

       Ekranda İstasyonlar gösterilir.

Seçimi onaylamak için AUTO SCAN düğmesine basın.2.

İstasyonu kaydetme

En fazla 40 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Kaydetmek istediğiniz yayını anlatıldığı gibi seçin.1.

Cihazdaki –TUNING+/PRESET ayar düğmesini, ekranda Prog. depola görü-2.
nene kadar basılı tutun. 
Bir alt satırda kayıt yeri 1 ve eğer kullanılmıyorsa (Boş), kullanılıyorsa kayıtlı
olan yayının ismi görüntülenir.

Gerekirse TUNING+/PRESET ayar düğmesini birçok kez çevirerek boş olan 3.
bir kayıt yeri seçin. Ayrıca mevcut kayıtlı yayının üzerine de kaydedebilirsiniz.

AUTO SCAN düğmesine basın – yayın kaydedilmiştir.4.

Kaydedilmiş yayını seçme

Kısaca ayar düğmesine –TUNING+/PRESET basın.1.

Dilediğiniz yayını seçmek için ayar düğmesini –TUNING+/PRESET düğmesini2.
döndürün.

AUTO SCAN tuşuna basın. 3.
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Favori düğmelerini seçme

En sevdiğiniz 3 parçayı „favoriniz“ yapabilir ve düğmeye basarak seçebilirsiniz.

İstediğiniz istasyonunu seçin. 1.

Birkaç saniye boyunca FAVORITE 1, 2 veya 3 tuşunu basılı tutun.2.
Ekran göstergesini takip edin.

Aynı biçimde mevcut olan bir favori parçanın üzerine kaydedilir.

DAB-Info

Ekranın alt satırında, DAB radyo yayını tarafından gönderilen çeşitli bilgiler yer
alır.

MENU/INFO düğmesine tekrar basarak bir DAB radyo yayını çalarkenm

ekranda farklı bilgiler görüntüleyebilirsiniz.

Sonrasında tüm desteklenen görüntüleme opsiyonları görünür. Ancak tüm yayın-
ların her opsiyonları bulunmaz.

DLS (Dynamic Label Segment): Bu akan metin  anlık bilgileri içerir – şarkı ismi,•
 haberler vs.

Program türü: Güncel dinlenen yayının türü (örn. pop müzik, bilgi vs.).•

Multiplex adı: Dijital DAB radyo yayınları Multiplex üzerinden alınır. Her•
 Multiplex bir frekans üzerinden verilen yayın grubundan oluşur. Ulusal ve
yerel Multiplex'ler bulunur. 
Yerel Multiplex'ler kendi bölgesinin yayınlarını içerir. Bu opsiyon, dinlenen
yayının ait olduğu Multiplex isminin görüntülenmesini sağlar.

Multiplex numarası/frekans: Bu opsiyon, dinlenen yayında bulunan numa-•
ranın ve frekansın görüntülenmesini sağlar.

Sinyal hata oranı: Bu opsiyon, dinlenen yayındaki hata sayısının görüntülen-•
mesini sağlar. Sayı ne kadar düşükse sinyal kalitesi o kadar yüksek olur.

Sinyal gücü: Ekranda sinyal gücü bar şeklinde gösterilir. •
Bar ne kadar uzunsa sinyal gücü o kadar yüksek demektir. Sinyal gücü
 göstergesi, anteni daha iyi sinyal almak için ayarlamanıza yarar. 
Biraz daha büyük olan kare, yeterli ses kalitesi için gerekli olan sinyal
gücünün sınırını belirler.

Bit hızı: DAB ile radyo istasyonlarının bit hızı (veya ses sinyalini etkileyen•
faktör) yayına bağlı olarak değiştirilebilir. Bu sayede bir Multiplex'teki yayın
sayısı en yükseğe çıkarılabilir. Konuşma ve haberler genellikle daha düşük bit
hızına sahiptir. Daha iyi bir kalite için müzikte daha yüksek bit hızına ihtiyaç
vardır.

Ayarlı Equaliser, (Normal, Klasik, Caz, Pop, Rock, Konuşma veya benim EQ’m). •

Cihazın güncel elektrik kullanımı: Şebeke işletimi veya Şarjlı pil işletimi. Şarjlı•
pil ile  çalıştırılırken şarjlı pilin şarj durumu yüzdelik olarak gösterilir

Saat, tarih ve hafta günü•

DAB ayar menüsü

Radyonuz, ayar menüsünden ulaşabileceğiniz ilave fonksiyon ve opsiyonlara
sahiptir. 

Yakl. 2 saniye MENU/INFO tuşuna basın.1.

TUNING+/PRESET ayar düğmesiyle istenen menü seçeneğini işaretleyin.2.

AUTO SCAN ile onaylayın. 3.

Birkaç saniyeliğine MENU/INFO düğmesini basılı tutarak alt menülerden4.
çıkın. 

Aşağıdaki fonksiyon ve opsiyonlar mevcuttur:

Yayın listesi: •
Bulunan tüm listelerin alfabetik listesi.

Tam arama: •
Tüm DAB bandı yeniden taranır ve yayın listesi güncellenir.
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Man. ayar: •
Yayınlar manuel olarak aranabilir ve tek tek tüm Multiplex numaralarına
bakarak yeterli sinyal gücüne sahip yayınlar bulunabilir. 
Bu fonksiyon; istediğiniz bir frekansın taranan listede bulunmaması duru-
munda, bu frekansa ulaşmak için gerekirse anteni düzelterek kontrol etme-
nizi sağlar.

       İstediğiniz frekansı –TUNING+/PRESET ile seçin ve AUTO SCAN ile
 onaylayın. 

Boşaltma: •
Taşınma gibi durumlarda, mevcut yayınlara erişim sağlanamayabilir 
(? işareti). Bu fonksiyonla bu yayınları silebilirsiniz.

       –TUNING+/PRESET ile Evet veya Hayır opsiyonunu seçin ve AUTO SCAN
ile onaylayın. 

DRC: •
DRC Dynamic Range Compression (dinamik menzil sıkıştırma): Alçak ve
yüksek tonlar arasındaki fark azaltılır. Gürültülü ortamlarda DAB yayını 
DRC fonksiyonu ile iyileştirilebilir. (Sadece yayın izin verdiğinde kullanılabilir.)

       Seçim için –TUNING+/PRESET kullanarak yüksek, alçak veya kapalı opsiyo-
nunu seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın. 

Konfig. systemu: •
bakınız „Sistem ayarları“.

Sistem ayarları
Sistem ayarlarına her çalma modunda menü özelliği ile girebilirsiniz. 

Yakl. 2 saniye MENU/INFO tuşuna basın.1.

Ayar düğmesi –TUNING+/PRESET ile Konfig. systemu noktasını seçin2.

AUTO SCAN ile onaylayın. 3.

Birkaç saniyeliğine MENU/INFO düğmesini basılı tutarak alt menülerden4.
çıkın. 

Aşağıdaki fonksiyon ve opsiyonlar mevcuttur:

Uyku (Uyuma fonksiyonu): •
Ayarlanan süre geldiğinde cihaz otomatik olarak kapanır.

       İstediğiniz zaman ayarını –TUNING+/PRESET (KAPALI - 15 – 30 – 45 – 60 –
90 dakika) seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın. 
Ekranda yarım ay sembolü ve seçilen zaman gösterilir. 

Bu özelliği aynı zamanda doğrudan düğmesini basılı tutarak da kullana-
bilirsiniz. İşlem aynıdır. 

Equaliser: •
Frekans düzenleyici müzik türlerine özel ses tonlarının ayarlanmasını sağlar. 
Özel filtreler sayesinde bas, yüksek ve orta tonlarını yükseltebilir veya azalta-
bilirsiniz. 

       İstediğiniz ayarı –TUNING+/PRESET (Klasik - Caz – Pop – Rock – Konuşma –
Benim EQ’m) ve AUTO SCAN ile onaylayın.  

       SKIP veya / ile istenen ayarı (Normal – Klasik – Caz – Pop – Rock –
Konuşma– Benim EQ’m) ve ENTER ile veya SKIP tuşuna basarak onaylayın. 

       Benim EQ’m kurulum. menüsünde kişisel ses ayarları yapabilirsiniz.

Saat: •
DAB yayını bulunmadığı zaman saat ayarını buradan gerçekleştirebilirsiniz

       Ayarı –TUNING+/PRESET ile seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın. 

       Saat/Tarih ayarı – otomatik Güncelle–
12/24 saat ayarla – Tarih formatını ayarla
Saat/Tarih ayarı: 1.
Sırasıyla saat – dakika – gün – ay – yıl yanıp söner.

       Bitirdiğinizde şu mesaj görüntülenir: Saat kaydedildi.
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Saat ayarını aynı zamanda doğrudan düğmesine basarak yapabilirsiniz.
İşlem aynıdır. 

Otomatik Güncelleme: 2.
Otomatik güncelleme için bir kaynak belirleyebilirsiniz.
– dijital radyodan – FM'den – güncelleme yok

12/24 saat ayarı: 3.
Tarihin gösterilme biçimini değiştirebilirsiniz.
12 saat veya 24 saat
Tarih bicimi ayarı: 4.
Tarihin gösterilme biçimini değiştirebilirsiniz.
GG–AA–YYYY veya AA–GG–YYYY
Clock Style: 5.
Standby modundayken saatin nasıl görüneceğini seçebilirsiniz.
Normal Dijital – Büyük Dijital - Klasik Analog - Modern Analog
Arka ışık: •
Burada ekran aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz; örn. bu sayede şarjla çalış -
tırırken enerji tasarrufu sağlarsınız.

       Ayarı –TUNING+/PRESET ile seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın. 

       Zamanlı kapatma– Açık ayar– Dim ayar
Süre bitti:1.
Açık (sürekli kapalı) 10 – 20 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 – 180 saniye
Açık düzeyi:2.
Yüksek – Orta – Düşük
Düşük düzeyi:3.
Yüksek – Orta – Düşük

Burada da ekran parlaklığını direkt ayarlayabilirsiniz; bunun için
/ LIGHT düğmesini uzun basılı tutun. 

Dil•
Burada menü dilini seçebilirsiniz.

       İstediğiniz dili –TUNING+/PRESET ile seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın. 

Fabrika ayarları: •
Tüm ayarlar en baştaki değerlerine döner. 
Saat, tüm yayın listesi ve tüm kaydedilen yayınlar silinir. Fabrika ayarı seçilen
cihaz yeniden açıldığında otomatik olarak DAB bandı aramaya başlar.

       Seçim için –TUNING+/PRESET kullanarak Evet veya Hayır opsiyonunu seçin
ve AUTO SCAN ile onaylayın. 

Yazılım güncelleme: •
Burada cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

       Seçim için –TUNING+/PRESET kullanarak Evet veya Hayır opsiyonunu seçin
ve AUTO SCAN ile onaylayın. 

Yazılım versiyonu: •
Burada radyoya yüklenen yazılımın versiyonunu bulabilirsiniz.

UKW radyo dinleme
FM modunda FM radyo yayınlarını dinleyebilir ve bu esnada ilave bilgi (mevcut
olduğu sürece RDS üzerinden) görüntüleyebilirsiniz.

FM radyo açma

Teleskop anteni tamamıyla çıkarın ve dikleştirin.1.

Cihazı açmak için STANDBY tuşuna basın.2.

Gerektiği durumda yeniden / LIGHT düğmesine basarak FM radyo3.
moduna geçin. Ekran göstergesini takip edin.

İlk açtığınızda cihaz otomatik olarak en düşük frekanstan başlayarak UKW radyo
sinyali arar. Ekranın üst satırında bulunan yayının frekansı, bir süre sonra da mev-
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cutsa ismi görüntülenir. Alt satırda ilk önce Radyo metni yok mesajı, sonrasında
mevcutsa RDS bilgileri görüntülenir.
Sinyal alınabildiği sürece cihaz her açıldığında en son açılan yayın başlar.

Otomatik FM Yayın aramayı başlatma

Frekans bandını ileriye doğru aramak için AUTO SCAN tuşuna basın.m

Mevcut bir yayın bulunduğunda cihaz aramayı bitirir ve bu yayını çalmaya başlar.

Manuel FM yayın arama/ince ayar yapma

Radyoyu 50kHz'lik adımlarda aramak için –TUNING+/PRESET ayar düğmesinim

döndürün.

İstasyonu kaydetme

En fazla 40 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Kaydetmek istediğiniz yayını anlatıldığı gibi seçin.1.

Cihazdaki –TUNING+/PRESET tuşunu basılı tutun ve ekranda Programı2.
kaydet görüntülendiğinde bırakın.

       Bir alt satırda kayıt yeri 1 ve eğer kullanılmıyorsa (Boş), kullanılıyorsa kayıtlı
olan yayının ismi görüntülenir.

Gerekirse –TUNING+/PRESET ayar düğmesini birçok kez çevirerek boş olan3.
bir kayıt yeri seçin. Ayrıca mevcut kayıtlı yayının üzerine de kaydedebilirsiniz.

AUTO SCAN düğmesi ile onaylayın – yayın kaydedilmiştir.4.

Kaydedilmiş yayını seçme

Kısaca –TUNING+/PRESET düğmesine basın.1.

Dilediğiniz yayını seçmek için ayar düğmesini –TUNING+/PRESET düğmesini2.
döndürün.

AUTO SCAN tuşuna basın. 3.

Favori düğmelerini seçme

En sevdiğiniz 3 parçayı „favoriniz“ yapabilir ve düğmeye basarak seçebilirsiniz.

İstediğiniz istasyonunu seçin. 4.

Birkaç saniye boyunca FAVORITE 1, 2 veya 3 tuşunu basılı tutun.5.
Ekran göstergesini takip edin.

Aynı biçimde mevcut olan bir favori parçanın üzerine kaydedilir.

Radyo metin bilgileri (RDS)

UKW yayını RDS bilgisi gönderdiği sürece bunlar her iki satırda görüntülenir; örn.
yayın ismi, güncel şarkı ve yorumlayan vs. Yayın bilgi göndermiyorsa ekranda
Radyo metni yok mesajı görüntülenir.

Radyo metni seçme

Tekrarlı olarak MENU/INFO düğmesine basarak bir FM radyo yayınım

çalarken ekranda farklı bilgiler görüntüleyebilirsiniz.

Sonrasında tüm mevcut görüntüleme opsiyonları görünür. Ancak tüm yayınların
her opsiyonları bulunmaz.

RDS radyo metni •
Bu akan metin  anlık bilgileri içerir – şarkı ismi, haberler vs.

Program türü•
Dinlenen programın türü
(örn. pop müzik).

Frekans•

Mono/Stereo•

Ayarlı Equalizer (EQ), örn. Rock veya Konuşma•

Cihazın güncel elektrik kullanımı: Şebeke işletimi veya Şarjlı pil işletimi.•
Şaarjlı pil ile çalıştırılırken şarjlı pilin şarj durumu yüzdelik olarak gösterilir

Saat/Tarih/Gün•
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Bu değerler sistem ayarlarında seçili olduğu sürece alınan bilgiye göre güncel-
lenir.

FM ayar menüsü

Radyonuz, ayar menüsünden ulaşabileceğiniz ilave fonksiyon ve opsiyonlara
sahiptir.

Yakl. 2 saniye MENU/INFO tuşuna basın.1.

İstediğiniz opsiyonu - TUNING + / PRESET ayar düğmesi ile seçin.2.

Bir opsiyon seçmek için AUTO SCAN düğmesine basın.3.

Menü içinde bir kez geri gitmek için MENU/INFO düğmesini yakl. 2 saniye4.
basılı tutun.

Aşağıdaki fonksiyon ve opsiyonlar mevcuttur:

Arama ayarları:•
Yetersiz sinyal gücüne sahip yayınları çıkararak yayın aramasında bulunan
yayınları azaltabilirsiniz. Bir sonraki aramada yeni ayar uygulanır.

       Seçim için –TUNING+/PRESET kullanarak Sadece güçlü istasyonlar veya 
Tüm kanallar opsiyonunu seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın.

Ses ayarı:•
Sinyal gücü zayıf stereo yayınlarda ses kalitesi genellikle düşüktür (cızırtı
duyulur). Ses kalitesini yükseltmek için monoya geçiş yapabilirsiniz. 
Bir sonraki aramada yeni ayar uygulanır.

       Seçim için –TUNING+/PRESET kullanarak Stereo mümkün veya sadece mono
opsiyonunu seçin ve AUTO SCAN ile onaylayın.

Konfig. Systemu:•
bakınız „Sistem ayarları“.

USB / Mikro SD kartı ile müzik çalma
Cihaz �MP3, WAV veya WMA gibi tüm bilinen audio formatlarını destekler.

Veri taşıyıcıyı cihazın arkasındaki arabirime �(USB veya Micro SD/TF) takın.1.

Cihazı açmak için STANDBY tuşuna basın.2.

/ LIGHT düğmesiyle ilgili modu (USB veya SD) seçin. 3.
Ekran göstergesini takip edin.

Bir veri taşıyıcı takılmışsa, müzik çalma otomatik olarak başlar.

Kullanım

AUTO SCAN düğmesi ile müzik çalmayı durdurabilir ve devam ettirebilir-m

siniz.

Ses seviyesini –VOLUME+/MUTE ayar düğmesi ile değiştirebilirsiniz.m

–VOLUME+/MUTE düğmesine bastığınızda müzik çalma sessize alınır veyam

tekrar sesliye alınır.

Ayar düğmesine –TUNING+/PRESET basarak normal çalma (Tüm parçalar),m

tekrarlama (seçilen şarkı sürekli tekrarlanır) ve rastgele çalma arasında
seçim yapabilirsiniz. Ekranın alt kenarında gösterilen sembole dikkat edin.

Ayar düğmesini –TUNING+/PRESET döndürerek bir önceki veya bir sonrakim

parçayı seçebilirsiniz.

FAVORITE 1, 2 ve 3 ile direkt parça 1, 2 veya 3'ü seçebilirsinizm

Şarkı çalma bilgileri

MENU/INFO düğmesine tekrarlayarak bastığınızda aşağıdaki bilgilerim

görüntüleyebilirsiniz:

       • Çalınan parçanın sırası/veri taşıyıcıda audio formatındaki toplam parça
sayısı

       • Seçilmiş EQ/audio formatı
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       • Cihazın güncel elektrik kullanımı: Şebeke işletimi veya Şarjlı pil işletimi.
Şarjlı pil ile çalıştırılırken şarjlı pilin şarj durumu yüzdelik olarak gösterilir

       • Saat/Tarih/Hafta günü

Bluetooth® cihazına bağlama
Bluetooth® özellikli mobil cihazlardan (cep telefonu, Tablet-PC) DAB radyo
 üzerinden müzik çalabilirsiniz.

Bağlantı kurma

Cihazı açmak için STANDBY tuşuna basın.1.

/ LIGHT düğmesi ile Bluetooth® modunu açın. 2.
Ekran göstergesini takip edin.

Mobil cihazınızı çalıştırın.3.

Mobil cihazınızdaki Bluetooth® fonksiyonunu açın.4.

Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.5.

Listeden TCM 389479 seçin ve cihazları bağlayın.6.

Cihazlar birbirine bağlandığında, kısa bir sinyal sesi duyulur ve ekranda 
Bluetooth connected görüntülenir. 

Radyoyu kapatırsanız tekrar açıldığında otomatik olarak Bluetooth® cihaza
bağlanır (eğer yakındaysa ve açılmışsa ve aynı şekilde Bluetooth® etkileş -
tirilmişse). Bluetooth® cihazı bulunur bulunmaz kısa bir sinyal sesi duyulur.

Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın. 

Bağlantıyı ayırma

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

AUTO SCAN düğmesini, kısa bir sinyal sesi duyulana ve ekranda bağlan-1.
tısız görünene kadar basılı tutun. Alternatif olarak cihazların bağlantısını
mobil cihazınızdan ayırabilirsiniz.

Başka bir cihazı eşleştirmek için „Bağlantı oluşturma“ bölümündeki adımları2.
takip edin.

AUTO SCAN düğmesi ile ayrılmış bir bağlantıyı yeniden oluşturabilir-
siniz; bunun için düğmeye kısaca basmanız yeterlidir. 

Müzik çalma

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

Mobil cihazınızda müzik çalmayı başlatın.m

Ses seviyesini –VOLUME+/MUTE ayar düğmesi ile değiştirebilirsiniz.m

–VOLUME+/MUTE düğmesine bastığınızda müzik çalma sessize alınır veyam

tekrar sesliye alınır.

Şarkı seçimi ve çalmayı durdurma mobil cihaz üzerinden yapılır. m

Telefon görüşmesi yapma

Mobil cihazınızda Bluetooth® bağlantısı mevcutsa radyo üzerinden arama yapa -
bilirsiniz. Radyo entegre bir mikrofon ile donanmıştır.

Aramaları cevaplayabilir, reddedebilir ve bitirebilirsiniz. 
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Gelen çağrıyı kabul etme

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

Çağrıyı kabul etmek için ...m

       ... radyoda kısaca AUTO SCAN düğmesine basın.

       Konuşma radyo 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.

Çağrıyı radyoya aktarma veya özel görüşmeleri doğrudan akıllı telefondan yapma
arasındaki seçimi akıllı telefonunuzdan yapabilirsiniz.

Gelen çağrıyı reddetme

–TUNING+/PRESET düğmesine basın.m

Telefon konuşmasını sonlandırma

Bir görüşmeyi bitirmek için;m

       ... AUTO SCAN tuşuna kısaca basın veya

       ... Aramayı her zamanki gibi telefonunuzdan bitirebilirsiniz.

Mobil cihaza bağlı olarak müzik çalmaya devam edebilir veya tarif edildiği gibi
müziği yeniden açmanız gerekebilir.
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Alarm
Alarm özelliğini kullanabilmek için saatin doğru ayarlanmış olması gereklidir.

Saati manüel ayarlama

Yalnızca DAB iletimi mümkün olmadığında saati manüel ayarlamak gerek-
lidir. 

Kısaca tuşuna basın.1.

Değerleri –TUNING+/PRESET ile girin ve AUTO SCAN ile onaylayın. 2.

       Gün – Ay – Yıl – Saat – Dakika

       Ayarları bitirdiğinizde, ekranda saat kayıt edildi mesajı görüntülenir. 

Alarmı ayarlama

Cihaz ile iki farklı alarm saati ayarlayabilirsiniz. Ayar aynı biçimde yapılır. 

Kısaca tuşuna basın.1.

Ayarlanacak opsiyonları –TUNING+/PRESET ile seçin ve istediğiniz opsiyon-2.
ları AUTO SCAN ile onaylayın. 

       Aşağıdaki opsiyonları ayarlayabilirsiniz: 

Alarm 1 / Alarm 2•

Alarm•
Açık/Kapalı
Frekans•
Uyandırma sıklığını seçersiniz: 
Günlük – Hafta sonu –  Hafta içi

Alarm saati•
–TUNING+/PRESET ile saat ve dakikayı ayarlayıp, AUTO SCAN ile de
onaylayabilirsiniz.  

Kaynak•
Hangi ses kaynağının sizi uyandıracağını seçersiniz: 
Alarm sesi - Dijital Radyo - FM - USB - SD

       USB ve SD kaynağını seçerken, ilgili veri taşıyıcısını cihazın arkasına takmayı
unutmayın. Taşıyıcı bulunmadığında radyo yayını ile uyanırsınız. 

Program•
Program, yalnızca alarm kaynağı olarak Dijital Radyo veya FM seçtiğinizde
görüntülenir. 

       Hangi radyo kaynağı tarafından uyandırılacağınızı seçersiniz. 
Seçim olarak Son dinlenen ve kaydedilmiş yayınlar bulunur. 

Süre•
Alarm sinyalinin ne kadar süre çalacağını seçersiniz (dakika olarak):
15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120
Ses seviyesi•
–TUNING+/PRESET ile istediğiniz alarm ses yüksekliğini ayarlarsınız. 

Alarm süresini ayarladığınızda ve aktifleştirdiğinizde, ekranda küçük bir
alarm sembolü ile (alarm zamanı) 1 veya 2 görüntülenir. 

Alarmın çalması

Ayarlanan alarm süresi geldiğinde seçtiğiniz alarm kaynağı ile uyanırsınız. 

Alarm sinyalini sonlandırmak için:

SNOOZE düğmesine basarak alarm sinyalini 5 dakika kadar ertelersiniz.m

 Sonrasında alarm yeniden çalar. Bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir. 
Devam eden bir SNOOZE işlemi ekranda bir sayaç olarak gösterilir. 

Alarm sinyalini, sizin seçtiğiniz ayara göre kendiliğinden durmasını bekleyin. m
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Cihazı kapatmak için STANDBY düğmesine basın.m

Alarm özelliğini tamamıyla kapatmak için düğmesine basın ve Alarm opsi-m

yonunu Kapalı olarak seçin. 

Temizleme

Radyoyu gerektiğinde hafif nemli yumuşak bir bezle silin.m

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.•

Cihaz neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan•
sulardan koruyun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik•
maddeleri kullanılmamalıdır.
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Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.•
Ekranda görüntü
yok.

Elektrik adaptörün bağlantı fişi, radyonun bağlantı•
 soketine doğru takılı mı?

Elektrik adaptörü doğru şekilde prize takılı mı?•

Yeterli şarj var mı?•
Radyo basılan•
 düğmeye tepki
 vermiyor.

Elektrik adaptörünü çekin ve radyoyu kapatın ve tekrar•
açın. Radyo yine de tepki vermiyorsa resetleyin (bkz.
„Reset“).

Ses yok.• Çalışma modu doğru şekilde seçildi mi?•

Ses seviyesi çok mu düşük ayarlanmış?•

Hoparlör takılı mı?•

Sessize mi alınmış?•
Ses sinyali düşük•
ya da kalite bakı-
mından kötü.

Örn. televizyon gibi cihazlar alışı bozuyor mu?•

Radyo alıcısı çok mu zayıf?•

FM modundayken UKW alıcısını Sadece mono’ya çevirin•
veya anteni yeniden ayarlayın.

Bluetooth® bağlan-•
tısı mevcut değil.

Mobil cihazınız Bluetooth® özellikli mi? Mobil cihazın•
 kullanım kılavuzunu okuyun.

Mobil cihazınızda Bluetooth® aktif değil mi? Ayarları•
kontrol edin. Gerektiği durumda Bluetooth®'u aktifleş-
tirin. Radyonun bulunan cihazlar listesinde olup olma -
dığını kontrol edin. Eğer değilse radyonuzu tekrar mobil
cihazınız ile bağlayın. Her iki cihazı yan yana yerleştirin.
 Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.

Mobil cihazınıza bir şifre gerekli mi? Ayarları kontrol•
edin.

Reset (Sıfırlama)

Kapatıp açmanıza rağmen cihazda bariz bir bozukluk görüldüğünde cihazı reset-
leyin. Tüm ayarlar ve kaydedilen yayın listeleri vb. silinir veya fabrika ayarlarına
döner.

Cihazın arkasındaki Reset tuşuna sivri bir cisimle basın – örn. düzleştirilmiş bir
ataç ile.

Reset LED

DC 5V

USB

Micro SD/TF



21

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, 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 danışabilirsiniz.

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. 
Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde
imha eden toplama yerine teslim edin.
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05.08.2019-140582
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:             

Yetkilini
İmzası:   
Firmanın 

Kaşesi:           

MALIN  

Cinsi:                   DAB+/FM RADYO

Markası:                TCM

Modeli:                  389 479

Garanti Süresi:      2 YIL

Azami Tamir 
Süresi:                  20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti belgesi 
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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
 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 yaptır -
makla 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 itibaren başlar.
Malın arızasının 10 iş günü  içerisinde  giderilememesi 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
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 Gözetimi
Genel  Müdürlüğüne  başvurabilir.

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: 389 479 
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