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Termometreli 
banyo duvar saati

Kullanım kılavuzu ve Garanti Bilgileri
Vantuz açıklamaları



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 amacı

Bu ürün, saati ve sıcaklığı göstermek için tasarlanmıştır.
Saat özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım 
için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, •
2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme
neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve
ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin
 yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini
düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

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

Yaralanma UYARISI

Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve•
mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas
eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora
başvurun.

Ambalajdaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılma-•
malı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Güvenlik uyarıları



DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü•
uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede
pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Vantuzlar zaman içinde gevşeyebilir. Ürünü yere düştüğünde•
hiçbir nesnenin zarar görmeyeceği şekilde sabitleyin.

Pili yerleştirirken kutuplarının doğru yerleşmesine (+/–)•
dikkat edin.

Vantuzları hassas yüzeylere yapıştırmayın. Bazı boyalar •
veya plastikler vantuzların malzemesini aşındırarak, yüzeyde
istenmeyen izlerin oluşmasına neden olabilir.

Ürünü aşırı sıcaklıklara, doğrudan güneş ışınına, toza ve•
 darbelere maruz bırakmayın.

Ürün normal nemli mekanlarda, örn. banyoda kullanılabilir•
fakat duşta kullanılamaz. Suyu doğrudan ürünün üzerine
 püskürtmeyin.

Ürünü temizlemek için aşındırıcı ve çözücü özelliğe sahip•
temizlik maddeleri kullanmayın.



Çalıştırma

1.    Saatin arkasındaki pil yuvasını
 yukarıya doğru katlayın.

2.   Pili resimde gösterildiği gibi pil
 yuvasına yerleştirin. 
Bu arada kutupların (+/–) doğru
 olmasına dikkat edin.

3.   İbreleri, ibre ayar çarkını çevirerek
ayarlayın.

4.   Pil yuvasını tekrar kapatın.

Saat yavaşlamaya başladığında
piller değiştirilmelidir.İbre ayar çarkı

Teknik bilgiler

Model:                         353 149

Pil:                               1 adet LR6 (AA)/1,5 V

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.



Saati asma veya yerleştirme

Asma (vantuzlarla)

1.    Vantuzları saatin arkasındaki yuva -
larına takın.

2.   Ok yönünde yuvalara itin.

Asma (vantuzsuz)

1.    Vantuzları, ok yönünde iterek 
ve çıkararak sökün.

2.   Ardından saati uygun bir duvara 
bir çivi ile sabitleyin.



Yerleştirme

1.    Vantuzları, ok yönünde iterek 
ve çıkararak sökün.

2.   Saat ayaklarını alttaki her iki açıklığa
takın.

Ürün numarası: 353 149 

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar



Vantuzlar, örn. ayna veya cam yüzeyler, •
seramik ve fayanslar vs. gibi tüm düz yüzeylere
yapışırlar. 

Bir vantuzun iyi bir şekilde yapışması için zemin•
tozsuz, yağsız, kireçsiz ve düz olmalıdır. Şekilli
dokusu olan yüzeylere vantuz yapışmaz.

• Vantuzları kullanımdan önce ılık su ve
yumuşak bir deterjan ile temizleyin.
Ardından iyice kurulayın. Vantuzu takacağınız
yüzeyin de iyice temizlenmesi ve ardından
tekrar kurulanması gerekir.

Vantuzların yapışma yüzeylerine saç spreyi sürerseniz•
 vantuzlar daha iyi tutar!

Vantuzu, çözülüp ürün ile birlikte yere düşme•
ihtimali dahilinde hiçbir şeyin hasar görmeye-
ceği bir biçimde sabitleyin.

Eğer vantuz kısa zaman aralıklarında•
 çıkıyorsa, vantuzun kullanım ömrü sona
ermiştir. Zamanla – ve özelliklen nemli
ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve ısı
 radyasyonunda – tüm plastikler sertleşir. Bu durum
 çoğunlukla şeffaf malzemenin renk atması ile kendini
 göstermektedir.

Biz vantuzlar mükemmel bir buluşuz.
Sizi bu şekilde uzun süre mutlu edebiliriz:

Zamanla bizler de gevşeyebiliriz. Bundan dolayı
 vantuzu arada bir tekrar tekrar bastırın veya 

tutuşunu kontrol edin. 



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen
değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde
atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölge-
nizdeki 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.



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
 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

Garanti şartları



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.



Garanti belgesi 

14.09.2017-140444

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 0484

e-posta:          info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı: 

Teslim Tarihi ve Yeri:             



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

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için

Ürün numarası: 353 149 

Yetkilinin İmzası:  

Firmanın Kaşesi:

MALIN  

Cinsi:                                 SAAT

Markası:                            TCM

Modeli:                              353 149

Garanti Süresi:                 3 YIL

Azami Tamir Süresi:        20 iş günü

Bandrol ve Seri No:


