
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 112658AB4X4XI · 2021-01

Kuş ötüşü kutusu

 www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası: 612 717

Ürünün kurulması veya asılması
  M Ürünü kolayca yerleştirebilirsiniz. Yerine daha iyi oturması için arkadaki 
 bambu disk alt tarafa doğru düzleştirilmiştir.

  M Ürünü asmak için kayışı çözün ve resimde gösterildiği gibi sabitleyin. 
 Ardından ürünü buna asabilirsiniz.  
Veya arka taraftaki „Kilit deliğini” kullanın  
ve ürünü bir çiviye vb. asın. 

Arka disk  
alt tarafta 

 düzleştirilmiş



Güvenlik uyarıları 
Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. 
Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları 
önlemek için ürünü yalnızca bu kulla-
nım kılavuzunda belirtildiği şekilde 
 kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak 
üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde,  
bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

• Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım 
için uygundur. 

• Bu ürün özel kullanım için tasarlan-
mış olup ticari amaçlar için uygun 
 değildir.

• Çocuk oyuncağı değildir.

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

• Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla 
cildinize, gözlerinize ve mukoza böl-
gelerine temas ettirmeyin. Gerekti-
ğinde temas eden yerleri derhal temiz 
suyla yıkayın ve hemen bir doktora 
başvurun.

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, 
ateşe atılmamalı veya kısa devre 
 yapılmamalıdır.

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

• Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. 
Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya 
marka pilleri ya da farklı kapasitelere 
sahip pilleri karıştırmayın.

• Pilleri yerleştirirken kutupların doğru 
yerleşmesine (+/–) dikkat edin.



Genel bakış (ambalaj içeriği)

Hoparlör

Kayış

Tornavida
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Süre şalteri

Ses seçme 
 şalteri

Pil yuvası

Teknik bilgiler

Model: 612 717

Piller: 2x LR6 (AA)/1,5V

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak  
üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.com.tr

Pilleri yerleştirme / değiştirme

1. Vidayı gevşetin ve pil 
yuvası kapağını açın. 
2. Gerektiğinde kulla-
nılmış pilleri çıkarın ve 
yenilerini gösterildiği 
gibi yerleştirin. 

Kutupların doğru olmasına (+/–) dikkat 
edin.
3. Pil yuvası kapağını kapatın ve vidayı 
sıkın.
 Şarj edilebilen piller (aküler) bu ürün 
için uygun değildir.



Kullanım
  M  Ses seviyesi ayar düğmesi 
ile cihazı çalıştırın ve aynı 
zamanda istenilen ses 
 seviyesini ayarlayın.  

  M  İstediğiniz sesi seçmek için 
ses seçme şalterini itin: 
… A (Kuş ötüşü) 
… B (Deniz sesi) 

  M Çalma süresi için süre şalterini itin … 
… 1 (10 dakika ses)  
… 2 (5 dakika ses)  
… 3 (2 dakika ses).

Hareket sensörü şimdi bir hareketi 
 algıladığı anda ayarlanmış süre için kuş 
ötmesi ya da denizin sesi duyulacaktır.

  M Kapatmak için ses seviyesi ayar 
düğmesini yerine oturana kadar  
OFF konumuna çevirin.

Ses kutusu harekete tepki vermiyor?

Gece oluşan arızaları önlemek için 
 hareket dedektörü sadece yeterli ışık 
koşullarında tepki vermektedir. Cihazın 
seçilen konumunda loş ışık varsa veya 
gün içinde çok karanlıksa ses kutusu 
 ancak tekrar yeterli ışık olduğunda tepki 
verir – veya alternatif olarak ses kutu-
nuz için farklı bir konum seçebilirsiniz.

İmha etme

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

 Bu sembolle işaretlenen cihaz-
lar ve boş şarjlı piller ve piller 
ev atıkları ile birlikte atılmama-
lıdır! Yasal olarak eski cihazları 
evsel atıklardan ayrı şekilde 
imha etmekle ve aynı şekilde 
boş pilleri/şarjlı pilleri

bölgenizdeki veya belediyenizdeki bir 
toplama yerine ya da pil satan yerler-
deki toplama kaplarına bırakmakla 
 yükümlüsünüz. Elektrikli cihazlar, piller 
ve şarjlı piller hem değerli kaynakları 
hem de tehlikeli maddeleri içerir. 
 Bunların uygun olmayan şekilde 
 depolanması ve imha edilmesi çevreye 
ve sağlığa zarar verebilmektedir.


