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Kronometreli kol 
saati

tr   Kullanım Kılavuzu  
ve Garanti Bilgileri

 www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Genel bakış

Kronometre-
nin dakika 
göstergesi

Saat ibresi

Dakika ibresi

24-Saat göstergesi

Kronometre için başlat/durdur

Ayar düğmesi

Saniye 
 göstergesi

Kronometrenin  
saniye göstergesi

Tarih göstergesi

Kronometreyi sıfırlama

Arka tarafındaki koruyucu  
folyoyu çıkarın.
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Değerli Müşterimiz!

Yeni kronometreli kol saatiniz birçok 
fonksiyon sunar ve değişik tasarımıyla 
dikkat çeker.  
Yeni kronometreli kol saatinizi güle 
güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Saati ve tarihi ayarlama

Ayar düğmesinin üç farklı konumu vardır: 
 Normal konum  
  Hızlı tarih düzeltme fonksiyonu  
  a)  Saati durdurma ve ayarlama 

 konumu 

 b) Tarih ayarlama

 c) Kronometre ibrelerini ayarlama

İçindekiler
1 Genel bakış

2 Saati ve tarihi ayarlama

4 Kronometre fonksiyonu

10 Saatin arka yüzündeki basınç 
 değerinin anlamı

10 Bakım önerileri ve uyarılar 

11 İmha etme

12 Metal bilekliği ayarlama

13 Garanti belgesi

14 Garanti şartları

16 Servis ve Onarım 

16 Teknik destek
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Saat ibresi

Dakika ibresi

24-Saat göstergesi

Saniye 
 göstergesi

Tarih göstergesi

Saat ayarı

Saati ve tarihi ayarlama 

1. Ayar düğmesini  konumuna 
 çekin.  
Bu konumda saat kapalıdır. 

2. Dakikayı, saati ve tarihi eş zamanlı 
olarak ayarlamak için ayar düğme-
sini saat yönünde döndürün. 

  M Bu esnada saatin 12 veya 24 oldu-
ğunu görmek için 24 saat göster-
gesine dikkat edin.

•  Zamanı doğru ayarlamak için 
örn. radyo veya televizyondaki 
saat anonsundan faydalanabilir-
siniz. Saniye göstergesi „12“ 
 konumundayken ayar düğmesi-
ni dışarı çekin. Saati ayarlayın.  
Saat anonsunun son sinyal 
 sesinden sonra ayar düğmesini 
tekrar içeri itin.

•  Tarih, saat 23.00 ila 24.00 ara-
sında geçen süre içinde değişir. 



4

Hızlı tarih düzeltme fonksiyonu

Hızlı tarih düzeltme fonksiyonu ile saati 
değiştirmek zorunda kalmadan tarihi 
ayarlayabilirsiniz. 
Ayar düğmesini yarıya kadar  konuu-
muna çekin ve ayar düğmesini saat 
 yönünde, istediğiniz tarih ayarlanıncaya 
kadar döndürün.

Bu 31 günden kısa olan aylarda 
kullanışlıdır.

Kronometre fonksiyonu

Kronometre fonksiyonuyla 30 dakikaya 
kadar yaptığınız ölçümleri okuyabilirsiniz. 
Kullanım sırasında büyük ibrelerden gün-
cel saati okumaya devam edebilirsiniz. 

Ölçümden önce kronometre ibreleri 30 
(MIN.) veya 60 (SEC.) konumunda dur -
malıdır: 

  M İbreler bu konumda durmuyorsa 
 sıfırlama düğmesine basın.

Eğer kronometre  ibreleri sıfırlama düğ-
mesiyle 30 veya 60 konumuna alınamı-
yorsa ayarlanmaları gerekir. Bu durum-
da „Kronometre ibresini ayarlama“ 
bölümünü okuyun.

Kronometre fonksiyonu göstergesi

Kronometrenin 
dakika 
 göstergesi

Kronometrenin  
saniye göstergesi

Kronometre fonksiyonu, saniye ve küçük 
dakika ibreleri ile gösterilir.
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Saati durdurma

Start

Stopp

Geri alma

Durdurulan süre saniye ve dakika 
 cinsinden gösterilir.
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Ara vererek saati durdurma

Start

Stopp

Yeniden başlatma
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Stopp

Geri alma
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Ara süre ölçümü  
(ölçüm arka planda devam eder)

Start

Ara ölçüm

Start



9

Stopp

Geri alma

Kronometre ibresini ayarlama

Eğer kronometrenin ibreleri bir ölçümden 
önce 30 veya 60 konumuna geri alınamı-
yorsa bunların ayarlanması gerekir. 

1. Ayar düğmesini  konumuna çekin. 

2. İbreyi saat yönünün tersi yönde 
başlangıç konumuna getirmek için 
başlat/durdur düğmesine ve baş-
langıç konumuna saat yönünde 
 getirmek için sıfırlama düğmesine 
basın. Saniye ve dakika ibreleri aynı 
anda döner.

 İlgili düğmeyi basılı tutarsanız 
 ibreler hızlı ilerler.
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Saatin arka yüzündeki  
basınç değerinin anlamı

3barwater
resistant 5bar 10bar 20bar

Saat, ayar düğmesi tam içeri itilmiş 
 haldeyken, çizelgede gösterilen etkinlik-
ler için su geçirmez özelliğe sahiptir. 
Ancak bir dalgıç saati olarak kullanıl-
maya uygun değildir!

Bakım önerileri ve uyarılar 

• Saatiniz, kolunuzdayken meydana 
 gelebilecek çarpmalara karşı mekaniz-
mayı koruyucu bir sisteme sahiptir. 

• Saatiniz, içinde su buharı oluşmaması 
için aşırı sıcaklık değişimlerine maruz 
kalmamalıdır. 

• Çok güçlü manyetik alanlardan kaçınıl-
malıdır, aksi halde saat zamanı yanlış 
ölçebilir.

• Kesinlikle saatin içini açmayın.

• Pil değişimi: Analog Quartz saat için 
tip 371 gümüş oksit pil kullanılmalıdır. 

Önemli:  Bitmiş piller akarak, saatte 
 hasarlara neden olabileceği 
için uzun süre saatin içinde 
 bırakılmamalıdır.
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Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

İmha etme

Saat, ambalajı ve içinde kullanılan pil, 
tekrar kullanılabilen değerli malzemeler-
den üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesin-
de 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 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 yükümlü-
sünüz.
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Click !

Click !

Metal bilekliği  
ayarlama
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Garanti belgesi 

22.04.2020-140606 
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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MALIN  

Cinsi:  KOL SAATİ

Markası:  TCM

Modeli:    602 493

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 
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, değiştiri len 
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,



15

• Tamirinin mümkün olmadığının, yet-
kili servis  istasyonu, satıcı,  üretici 
veya  ithalatçı tarafından bir raporla 
 belirlenmesi  durumlarında;  tüketici 
malın bedel  iadesini, ayıp oranın-
da bedel indirimini veya imkân 
varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini  satıcıdan talep 
edebilir. Satıcı, tüketicinin  talebini 
reddedemez. Bu talebin  
yerine  getirilmemesi  durumunda sa-
tıcı,  üretici ve ithalatçı mütesel silen 
 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 
itiba ren başlar. Malın arızasının  
10 iş günü  içerisinde giderile memesi 
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 kullanılmasın-
dan  kaynaklanan arızalar garanti 
 kapsamı  dışındadır.

8)  Tüketici, garantiden doğan hakla-
rının  kullanılması ile ilgili olarak 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerle-
şim yerinin  bulunduğu veya  tüketici 
işleminin yapıldığı  yerdeki  Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici 
 Mahkemesine  başvurabilir.

9)  Satıcı tarafından bu Garanti Belge-
sinin  verilmemesi  durumunda, tüke-
tici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
 Tüketicinin  Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel  Müdürlüğüne 
 başvurabilir. 



Servis ve onarım
Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa 
ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine 
teslim edin ya da anlaşmalı kargo  firmamız 
ile Tchibo teknik servisimize gönderin.

  Ürünün gönderilmesi için lütfen 
aşağıdaki  bilgileri belirtin: 
•  Adres bilgileriniz, 
• Bir telefon numarası  
 (gündüzleri) ve/veya bir  
 e-posta adresi, 
• Satın alma tarihi ve 
•   Mümkün olduğunca ayrıntılı 

bir hata  açıklaması.

Satın alma belgesinin bir fotokopisini 
ürüne iliştirin. Taşıma esnasında hasar 
görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paket-
leyerek teknik servisimize göndermek 
 üzere kargo  şirketine teslim edin. İade, 
değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde 
hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerini, iletişim 
bilgilerini belirtmiş olduğumuz Teknik 
destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. 
Paketi kargoya verdikten sonra lütfen 
olası sorular için kargo gönderim 
belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu 
konularda  bilgilendirin:

• Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
•  Ürünün onarılmadan size iade edilip 

 edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
•  Ürünün imha edilip edilmeyeceği 

(sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri 
veya servis süreci ile ilgili sorular için 
lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. 
Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek
444 2 826 
(ücretli)

Pazartesi – Pazar  
09:00 - 19:00 saatleri  arasında 
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 602 493

 


