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Değerli Müşterimiz!

Yeni Trolley-Boombox'ınız güçlü sesi ve etkileyici ışık efektleri ile her partiye
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Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına
sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını
dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya
çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kul-
lanım kılavuzunda belirtildiği şekilde
kullanın.

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

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma
 tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden
olabileceği yaralanma
 tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralan-
malara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

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

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralan-
malara ya da hasarlara karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle
 gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Ürün akıllı telefonlar, tablet bilgisa-
yarlar, dizüstü bilgisayarlar, MP3 çalar -
lar vs. gibi mobil müzik çalarlar için
Bluetooth® audio veya cinch kablosu
üzerinden ses çıkış cihazı olarak kulla-
nılır. 

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış
olup, ticari amaçlı kullanım için uygun
değildir.

Ürün iç mekanlardaki kullanım için
tasarlanmıştır. 
Ürünü sadece uygun ortam koşulla-
rında 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! 

Bu kılavuza dair 



Elektriğin sebep olabileceği
 TEHLİKELER

Cihazı ve elektrik adaptörünü, suya•
veya başka sıvılara daldırmayın.
Cihazı açık alanda veya aşırı nemli
ortamlarda kullanmayın.

Üründe herhangi bir değişiklik yap-•
mayın. Üründe yapılması gereken
onarımları sadece yetkili bir servise
veya servis merkezine yaptırın.
 Usulüne uygun olmayan onarımlar
sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler
oluşabilir.

Cihaz 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.

Cihazı sadece „Teknik bilgiler“ uya-•
rınca usulüne göre kurun ve kolay
erişilebilir bir prize takın.

Elektrik adaptörünün bağlantı kablo-•
sunun sıkışmamasına veya ezilmeme-
sine dikkat edin.

Gözle görünür hasarlar bulun-•
duğunda, elektrik adaptörünün
bağlantı kablosunu elektrik şebeke-
sine bağlamayın.

Elektrik adaptörünü fırtına esnasında•
prizden çekin. Kablodan değil, daima
elektrik adaptörünü tutarak çekin.

Cihazın bağlantısını tamamen harici•
elektrik beslemesinden ayırmak için,
elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
Gerektiğinde elektrik adaptörünü
 hızlıca çekebilmeniz için kolay erişile-
bilir bir priz kullanın. 
Kabloyu, takılmalara neden
olmayacak şekilde yerleştirin.

Vazo gibi sıvı ile doldurulmuş kapları•
cihazın üzerine veya yakın çevresine
yerleştirmeyin. Bu kapların devrilmesi
durumunda, içlerindeki sıvılar, elek-
trikli cihazlarda tehlike oluşturur.
Cihazı nem, damlama ve püskürme
suyuna karşı koruyun. Elektrik
çarpma tehlikesi oluşur.

Sağlık sorunları UYARISI

Işık hassasiyetli epilepsi hastalığı olan•
insanlarda, günlük yaşamlarında özel
yanıp sönen ışık sinyalleri veya ışık
çeşitlerini algıladıklarında epilepsi
nöbeti veya baygınlık geçirebilir. Bu
durum, daha önce hiçbir epileptik
semptom göstermemiş veya atak
geçirmemiş olan kişiler için de geçer-
lidir.
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Yanma/yangın UYARISI 

Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştiril-•
memelidir. Şarjlı pil usulüne uygun
olarak değiştirilmediğinde, patlama
tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya
aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri
ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozul-
duğunda, lütfen yetkili bir servise
veya servis merkezine başvurun.

Cihazı, yeterli havalandırması•
olmayan kapalı dolaplara veya raflara
yerleştirmeyin. 
Havalandırma olumsuz etkilenmeme-
lidir. Havalandırma yarıklarının üze-
rine gazete, masa örtüsü, perde vs.
örtülmemelidir. Cihazın tüm taraflara
en az 5 cm'lik bir mesafesi bulunma-
lıdır. 

Cihazın yanına veya doğrudan üze-•
rine mum gibi açık alev kaynakları
yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık
alevler, yangının yayılmasını engel-
lemek için her zaman cihazdan uzak
tutulmalıdır.

Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermek-•
tedir. Bunlar bölünmemeli, ateşe atıl-
mamalı veya kısa devre yapılmama-
lıdır.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Cihazı ayrı bir güç yükselticisinin•
hoparlör çıkışına bağlamayın, aksi
takdirde cihazda hasar oluşabilir.

Cihazı veya entegre edilmiş şarjlı pili•
aşırı sıcaklıklardan, örn. doğrudan
güneş ışığından veya radyatörlerden,
toz ve nemden koruyun.

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

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

Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve•
kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri,
saatleri vs. hoparlörün yakınından
uzak tutun. Bunlarda cihazın içinde
takılı olan mıknatıslar nedeniyle hasar
oluşabilir.

Bazı boyalar, plastikler veya mobilya•
bakım ürünleri kaymayı önleyen aya-
kları bulundukları yüzeye etki edebilir
ve yumuşatabilir. Zeminler üzerinde 
iz bırakmamak için gerekirse cihazın
altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Uzun kullanım ömürleri nedeniyle•
takılı LED'lerin değiştirilmesi gerek -
mez LED'ler değiştirilemez ve değiş -
tirilmemelidir. LED'ler çıkarıldığında
ürün hasar görür.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)
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Oynat/ durdur

Bir önceki şarkı

Kumanda alanı

Elektrik
adaptörü



7

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Bağlantılar

ON/OFF
Işık efektleri 
açma/kapama

MP3
MP3 veya WMA
 dosyalarını çalma

PATTERN
Sabit ışık şekillerini 
açma/kapama

USB CHARGING
Mobil cihazları 
şarj etmek için 

(örn. akıllı telefonlar)

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için, şarjlı pil sadece
yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim
edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili
tam olarak şarj edin.

Boombox'ın şarjlı pilini teslimat kapsa-
mında bulunan elektrik adaptörü ile
elektrik şebekesinde şarj edin.

1. Gerektiğinde
açma kapama
şalterini ve
„Master“ ses
seviyesi
 ayarını OFF
konumuna
getirin.

 

MAXMAX

CHARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

MAX

CHARGING
FULL

 

RED
LOW

Click !

Elektrik adaptörün bağlantı fişini2.
cihazın DC IN bağlantı soketine
takın.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

DC IN
Elektrik adaptörü 

bağlantı yuvası

LINE OUT
Audio çıkış yuvası

LINE IN
Audio giriş yuvası

Audio bağlantı yuvası
MIC IN

Mikrofon 
bağlantı yuvası
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Elektrik adaptörünü, erişilmesi3.
kolay olan bir prize takın.

Şarj kontrol lambası
CHARGING mavi yanıyor.

Boş bir şarjlı pilin doldurulması 
yakl. 5 saat sürer. Şarjlı pil tamamen
şarj olduğunda, şarj kontrol lambası 
lila söner.

Bluetooth® üzerinden çalma süresi
(ses seviyesine, ışık efektlerin
açık/kapalı olması durumuna vs. bağlı
olarak) en az 2 saattir.

Şarjlı pil-şarj durumu göstergesi

Açma/kapama şalteri ve „Master“ ses
seviyesi ayarının etrafında şarj durumu
göstergesi bulunur.

Çalışma esnasında şarj durumu göster-
gesinin kontrol lambaları şarjlı pilin
güncel kapasitesini gösterir:

 

CHARGINGCHARGING
F

 

 

CHARGING

 

Şarjlı pil şarj olurken, Boom-•
box'ı kullanabilirsiniz. Ancak
bu şarj süresinin uzamasına
neden olur. 

Şarjlı pilin tam kapasitesini•
mümkün olduğu kadar uzun
bir süre muhafaza edebilmek
için, kullanılmadığı zaman-
larda dahi 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. 

3 kontrol
 lambası 
mavi yanıyor =
Şarjlı pil
tamamen şarj
olmuştur

2 kontrol
 lambası 
mavi yanıyor =
Şarjlı pil yarıya
kadar şarj
olmuştur

1 kontrol
 lambası 
lila yanıyor =
Şarjlı pil şarj
olmalıdır

Otomatik kapatma fonksiyonu

Gereksiz elektrik tüketimini önlemek
için Boombox cihazı, yakl. 8 dakika
boyunca audio sinyali almadığında
veya USB-CHARGING bağlantısında
yüklenmek üzere hiç bir cihaz bağlı
olmadığında cihazı otomatik olarak
kapatan otomatik bir kapatma fonk-
siyonuyla donatılmıştır.

Boombox cihazını yeniden açmak 
için önce açma/kapama şalterinden 
ve "Master" ses seviyesi ayarlayıcı-
sından kapatmalısınız. Yakl. 10 saniye
bekleyin, sonra Boombox cihazını
yeniden açabilirsiniz.

 

HARGINGCHARGING
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HARGINGCHARGING
FULLFULL
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LOW
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LOW

 

HARGING
FULL

 

RED
LOW

 

HARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

HARGING
FULL

 

RED
LOW
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Bluetooth® cihazı ile bağlama

Boombox'ı çalıştırın.1.

Mobil cihazınızı çalıştırın.2.

Mobil cihazınızdaki Bluetooth®3.
fonksiyonunu açın.

Mobil cihazı nızda cihaz aramayı4.
başlatın. 

Listeden TCM 367120 seçin ve5.
cihazları bağlayın.

Cihazların bağlantısı kurulduğunda
çalıştırma kontrol lambası hızlı ritimde
mavi yanıp söner.

Bir şifrenin girilmesi gerekli•
olabilir. Bu durumda 0000
yazın. 

Her durumda mobil cihazı-•
nızın kullanım kılavuzunu
 dikkate alın. 

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Şu anda Bluetooth® üzerinden sadece
tek bir cihaz Boombox tertibatıyla
 bağlantılı olabilir. Başka bir cihazı
eşleştirmek istediğinizde, önce mobil
cihazdaki Bluetooth® fonksiyonunu
devre dışı bırakarak mevcut bağlantıyı
kesin ya da ayırın.

Cihazı ara sıra kapatırsanız,
tekrar açtığınızda en son bağlı
olan Bluetooth® cihaz ile
tekrar bağlanır. 
Bluetooth® cihazı yakınlarda,
açık konumda ve Bluetooth®

fonksiyonu aktif olmalıdır.
Bluetooth®-cihazı bulunduğun -
da, çalıştırma kontrol lambası
biraz daha yavaş mavi yanıp
söner.

Açma

  Bir „tık“ sesi 
duyana
kadar

açma/kapama şalterini ve "Master"
ses seviyesi ayarını yavaşça saat
yönünde direnci geçecek şekilde
çevirin. 
Şarj durumu göstergesi yanar ve
çalıştırma kontrol lambası mavi
yanıp söner.

 

MAXMAX

CHARGINGCHARGING
FULLFULL

MP3/BT

M

 

RED
LOW
RED
LOW

 

MAX

CHARGING
FULL

 

RED
LOW

Click !

m

Kapatma

  Bir „tık“ 
sesi duyana
kadar

açma/kapama şalterini ve „Master“
ses seviyesi ayarını yavaşça saat
yönünün tersine doğru çevirin. 
Şarj durumu göstergesi ve çalış-
tırma kontrol lambası söner.

m

 

MAXMAX

CHARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

MAX

CHARGING
FULL

 

RED
LOW

Click !

Cihazı açma ve kapatma



DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Bağlamak istediğiniz diğer cihazla -•
rın kullanım kılavuzlarını da dikkate
alın.

Cihazları birbirine bağlamadan veya•
tekrar ayırmadan önce tümünü
kapatın. 

Tüm cihazlardaki ses seviyesini•
azaltın. Ses seviyesini cihazlar bağ-
landıktan ve açıldıktan sonra tekrar
yükseltin.

„Kullanım“ bölümündeki diğer
bilgileri dikkate alın.

Audio cihazını LINE OUT bağlantı
 yuvasına bağlama

Cihaza, başka audio cihazları örn. bir
stereo amplifikatör veya bir Surround
ses sistemi bağlamanızı sağlar.

Harici audio cihazını Cinch audiom

kablosu üzerinden (teslimat kapsa-
mında değildir), bağlantı yuvası
LINE OUT (R+L) ile bağlayın. 

Her iki cihazda da soketlerin ve yuva-
ların renk kodlamasına dikkat edin 
(sağ için kırmızı / sol için beyaz).
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Diğer çalma kaynaklarını bağlama

Çalma işlemini başlatma

Boombox, çalma cihazınızın destekle-
diği tüm standart dosya formatlarında
müzik çalabilir.

Çalma işlemini, mobil cihazınızdakim

ilgili fonksiyonu etkinleştirerek
 başlatın.

„Kullanım“ bölümündeki diğer
bilgileri dikkate alın.

Hatalı fonksiyonda Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik
dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden
olabilir. Eğer Boombox doğru çalışmı-
yorsa aşağıdaki şekilde devam edin:

Cihazı elektromanyetik ışıma olan1.
alandan uzaklaştırın.

Boombox'ı kapatın.2.

Yakl. 10 saniye bekleyin.3.

Boombox'ı tekrar çalıştırın.4.
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Harici audio cihazını LINE IN bağlantı
yuvasına bağlama

LINE IN bağlantı yuvaları üzerinden, 
örn. bir MP3 veya CD çalar vs. bağlaya-
bilirsiniz. 

2 bağlantı seçeneği bulunur:

3,5mm'lik jaklı kablo

Harici audio cihazını, audio kablosum

üzerinden (teslimat kapsamında
değildir) LINE IN bağlantı yuvası ile
bağlayın.

Cinch kablosu

Harici audio cihazını Cinch audiom

kablosu üzerinden (teslimat kapsa-
mında değildir), bağlantı yuvası 
LINE IN (R+L) ile bağlayın. 

Her iki cihazda da soketlerin ve yuva-
ların renk kodlamasına dikkat edin 
(sağ için kırmızı / sol için beyaz).

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Mikrofon veya müzik enstrümanını
MIC IN bağlantı yuvasına bağlama

Bağlantı yuvası MIC IN üzerinden örn.
bir mikrofon, bir elektronik gitar vs.
bağlayabilirsiniz. 

Mikrofonun bağlantı fişini (teslimatm

kapsamına dahil değildir) MIC IN
bağlantı yuvasına takın.

USB cihazı MP3 bağlantı yuvasına
bağlama

USB cihazlarını, örn. bir USB bellek,
Cihaza bağlayabilir ve orada kayde-
dilmiş olan MP3- veya WMA dosyalarını
çalabilirsiniz.

USB cihazını (teslimat kapsamında m

değildir), MP3 bağlantı yuvasına
 takmayın.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

C

      
       

   
   

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

      
       

   
   



Tüm audio kaynakları

„Master“-ses seviyesini ayarlama

Açma/kapa-m

ma şalteri
ve „Master“
ses seviyesi
ayarlama ile
istediğiniz
ses seviye-
sini ayar-
layın. 

Bluetooth®-bağlantısı ve MP3

Çalışma modunu seçme

MP3 bağlantı yuvasınam

bağlı olan USB cihazı 
ve Bluetooth® cihazı

arasında geçiş yapmak için MP3/BT
tuşuna basın:
Bluetooth®  =   Çalıştırma kontrol

lambası mavi yanıp
söner

     MP3
USB cihazı    =   Çalıştırma kontrol

lambası kırmızı
yanıp söner

Ses seviyesini ayarlama

MP3/BT ses seviyesim

ayarını saat yönünde
veya tersi istikamette
döndürerek, bağlı olan
Bluetooth® cihazının

veya MP3 bağlantı yuvasına bağlı
olan USB cihazının ses seviyesini
ayarlayın. 

 

NGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

NG
FULL

 

RED
LOW

 

CCHARGING
F

MP3/BTMP3/BT

M

 

 

CMP3/BT

 

 

MINMIN MAXMAX

MP3/BTMP3/BT

M

 

 

MIN MAX

MP3/BT

 

Müzik çalma işlemini başlatma,
 durdurma, devam etme, farklı bir
parça seçme

Önceki parçayı seçme

Müzik çalma işlemini  baş-
latma/durdurma/ devam
etme

Sonraki parçayı seçme

LINE IN

Ses seviyesini ayarlama

LINE IN ses seviyesim

 ayarını saat yönünde
veya tersi istikamette
döndürerek, LINE IN
bağlantı yuvasına bağlı
olan audio cihazının
ses seviyesini ayar-
layın. 

MIC 

Ses seviyesini ayarlama

MIC ses seviyesi ayarınım

saat yönünde veya
tersi istikamette
döndürerek, MIC IN
 bağlantı yuvasına bağlı

olan mikrofonun ses seviyesini 
ayarlayın. 

 

 

 

 

 

MMP3/BT

M

 

 

M

 

MINMIN

LINE INLINE IN

MAXMAX

 

MIN

LINE IN

MAX

 

 

MINMIN MAXMAX

MICMIC

 

 

MIN MAX

MIC
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Kullanım



Işık efektleri açma

 ON/OFF tuşunu yakl. 31.
saniye boyunca basılı
tutun.

Tuşu bırakın. 2.

Sağlık sorunları UYARISI

Işığa duyarlı epilepsisi olan kişiler,•
günlük yaşantılarında özel ışık
 sinyalleri veya ışıklı şekiller ile karşı-
laştıklarında epileptik ataklar geçi-
rebilir veya bilinçlerini yitirebilirler. 
Bu durum, daha önce hiçbir epilep -
tik semptom göstermemiş veya
atak geçirmemiş olan kişiler için de
geçerlidir.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

2 yollu hoparlörde kısa bir süre yeşil
bir dikdörtgen görünür. 
Işık efektleri açık. 

Işık efekti seçmek içinm

gerekirse birkaç kez
kısa olarak  PATTERN
tuşuna basın. 
16 ışık efekti seçebilir-
siniz.

Işık efektleri kapama

 ON/OFF tuşunu yakl. 31.
saniye boyunca basılı
tutun.

Tuşu bırakın. 2.

2 yollu hoparlörde kısa bir süre kırmızı
dikdörtgen görünür. 
Işık efektleri kapalı. 
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Işık efektleri

Mobil cihazları USB-CHARGING bağlantısıyla şarj etme

Gerekirse şarj edilecek olan mobil1.
cihazı kapatın.

USB bağlantısı, bunun için ön
görülen ve uygun bir USB CHAR-
GING arabirimine sahip mobil
cihazlardaki (örn. akıllı telefon -
lar vs.) şarjlı pillerin maks. 5V,
1A değerlerine kadar şarj edil-
mesine imkan sağlar. Bağladı-
ğınız cihazların teknik bilgilerini
dikkate alın.

Mobil cihazı uygun USB bağlantı2.
kablosuyla Boombox'ın USB CHAR-
GING bağlantı yuvasına bağlayın.

Bağlanan mobil cihaz şarj olur. 

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.
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Sürekli yanan ışığı açma

 PATTERN tuşunu yakl. 61.
saniye boyunca basılı
tutun.

Tuşu bırakın. 2.

2 yollu hoparlör bir ışık renginde parlar
(örn. mavi).

Işığın rengini değiştir -m

mek için gerekirse
birkaç kez kısa olarak
 PATTERN tuşuna basın. 
7 renk arasından 
seçe bilirsiniz.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Sürekli yanan ışığı kapama

 PATTERN tuşunu yakl. 61.
saniye boyunca basılı
tutun.

Tuşu bırakın. 2.

2 yollu hoparlörün ışığı söner.

Aydınlatma efektleri daha önce
etkinleştirildiğinde sürekli ışığı
açmışsanız, sürekli aydınlatma
kapatıldığında aydınlatma
efektleri yeniden etkinleşir.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Trolley Boombox taşıma

Trolley kulpunun üzerindeki tuşu basılı
tutarak Trolley kulpunu sonuna kadar
dışarı çekin.

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MIN

LINE IN

MAX

MIN

MAX

CHARGING

FULL

MP3/BT

MP3/BT

MIN

MAX

MIC

MP3/BT PLAYER

REDLOW

Trolley Boombox'ınızı artık bir bavul
gibi çekerek hareket ettirebilirsiniz.

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

1.

2.
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Cihaz çalışmıyor. Şarjlı pil boş ya da düşük seviyede mi? Trolley Boombox'ın•
şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptö-
rünü bir prize takarak şarj edin.

Bluetooth® bağ-
lantısı mevcut
değil.

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

Müzik çalardaki Bluetooth® fonksiyonu devre dışı mı?•
Ayarları kontrol edin.  Gerekiyorsa Bluetooth'u® etkin
duruma getirin. Trolley Boombox'ın bulunan cihazlar
 listesinde olup olmadığını kontrol edin.  Her iki cihazı yan
yana yerleştirin. 
 Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.

Müzik çalarınız için bir şifre mi gerekli? Ayarları kontrol•
edin.

Müzik çalmıyor. Oynatıcının ses seviyesi çok mu düşük ayarlanmış?•

Trolley Boombox 'ın ses seviyesi çok mu düşük?•

Çalma sesi bozuk. Şarjlı pil boş ya da düşük seviyede mi? Trolley Boombox'ın•
şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptö-
rünü bir prize takarak şarj edin.

Işık efektleri
doğru çalışmıyor.

Şarjlı pil boş ya da düşük seviyede mi? Trolley Boombox'ın•
şarjlı pilini teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptö-
rünü bir prize takarak şarj edin.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün 367 120 piyasaya sunumu sırasında
2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini
açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kılavuzlar adresinde
bulabilirsiniz

Sorun / Çözüm
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Teknik bilgiler

Model:                      367 120

Yazılım versiyonu:  6372B500

Elektrik adaptörü

     Giriş:                   100-240 V ~ 50/60 Hz
maks. 1,5A

     Çıkış:                  13,5 V 2500 mA
(Bu Sembol doğru
akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı:         II 

Şarjlı pil                Lityum-iyon
2200 mAh

     Şarj süresi:        yakl. 5 saat 

     Çalma süresi:     En az 2,5 saat (ışık
efekti ve sürekli
yanan ışığı olmadan)

     Çalma süresi:     En az 2 saat (ışık
efekti ve sürekli
yanan ışığı ile)

     Güç:                    24W

Bağlantılar

    LINE OUT:             Cinch soket

     LINE IN:                Cinch soket / 
3,5 mm, jak

     MIC:                     6,3 mm, 
Cinch soket

     MP3:                    5V 300 mA

     USB CHARGING:     5V 1A

Amfi

     Çıkış gücü:         18W (10% THD)
(THD = Total Harmonic
 Disortion)

Bluetooth®

     Sürüm:               3.0

     Mesafe:              yakl. 10 m

     Frekans aralığı:  2,402 GHz ila 
2,483 GHz

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.

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 Blue-
tooth SIG, Inc. şirketinin tescil edilmiş
markasıdır. Tchibo GmbH tarafından bu
markaların kullanımı lisans altındadır.
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İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil,
tekrar kullanılabilen değerli malzeme-
lerden 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 atıklarına 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 merkezlerine 
ya da pil satan yerlerdeki toplama
 kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenle-
rinden 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 usu-
lüne uygun şekilde imha eden toplama
yerine teslim edin.



18

Garanti belgesi 

03.09.2018-140517

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 BİNASIA-
TAŞEHİR - 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:

MALIN

Cinsi:                  TROLLEY BOOMBOX-
BLUETOOTH
HOPARLÖR

Markası:             TCM

Modeli:               367 120

Garanti Süresi:  2 YIL

Azami Tamir 
Süresi:               20 iş günü

Bandrol ve Seri No:



Garanti şartları
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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  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 itibaren başlar. Malın arıza-
sının 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.



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: 367 120 
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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
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