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3'ü 1 arada şifreli kilitli ve entegre
tartılı bavul kemeri

Kullanım Kılavuzutr



Değerli Müşterimiz!

Daha önce uçakla seyahat etmiş herkes, bavulunu hazırlarken kendine 
şu soruyu mutlaka sormuştur: Acaba bavulum çok mu ağır? Sonuçta 
her fazla kilo için uçağa binmeden önce ilave ücret ödemek zorundasınız.

Yeni bavulunuz çözüm sunuyor: Kilit klipsine, istediğiniz zaman bavulunuzun
ağırlığını tartabileceğiniz bir tartı entegre edilmiştir. 

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu 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

Bavul kemeri, çevresi 110 cm ile 185 cm arasında değişen bavullar için uygundur.•

Tartı, bavulların ve diğer eşyaların tartılmasını sağlar. •
Bu el tartısı özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!
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Çocuklar için TEHLİKE

Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu üründe bir düğme pil•
 bulun maktadır. Düğme pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya 
neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni 
pilleri ve ürünü  çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
Bir pil yuttuklarından veya farklı bir şekilde vücutlarına girdiğinden
 şüphe leniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun. •
Kemer nedeniyle boğulma tehlikesi vardır.
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Yangın/patlama UYARISI

Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri•
 yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/–) dikkat edin.
Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

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

Yaralanma UYARISI

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

Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.•
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Bavul kemerini her zaman ortalayarak ve gergin şekilde takın. Aksi halde tartma•
işlemi esnasında bagaj kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek
yaralanmanıza neden olabilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Entegre el tartısına aşırı yük asmayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar•
 görebilir.  Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır! 

Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın •
ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas
mekanizması hasar görebilir. 

Entegre tartının gövdesi su geçirmez değildir. Ürünü ve özellikle tartıyı neme •
ve suya (örn. yağmur) karşı koruyun ve tartıyı nemli ellerle kullanmayın. Tartının
ekranını kullanmadığınız zamanlarda, el askısını üzerine koyarak ve cırtlı bant 
ile sabitleyerek koruyun.
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Ürünü asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.•

Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. •
Aşırı ısınma tehlikesi!

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

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

Üründe ve özellikle entegre tartıda değişiklik yapmayın. Tartıyı açmayın. •
Tartıda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.
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Fonksiyon arızaları

El tartısını, telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak•
tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir ve ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. 

Tartıda bir arıza meydana gelirse ve/veya yanlış değerler gösterilirse, tartıyı•
kapatın ve tekrar açın. Gerekirse pili çıkararak ve birkaç saniye sonra yeniden
takarak sıfırlama yapın. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

Entegre tartı resmi ayar işleminden geçmemiştir. Bagaj tartılırken
 kaldırılır ve böylece her zaman biraz hareket eder ve bu nedenle
ölçümde +/- 1 kg'lık sapmalar meydana gelebilir. Sonradan yapılan
ölçümlerde, örn. bagajların kontuara teslim edilmesi esnasında, ilave
bagaj ücreti ödemenize neden olabilecek farklar için yasal sorumluluk
üstlenilmez.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)
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Kilidi açma / kapama
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Sıkışma tehlikesi!
Sıkışmamanız için kilit
klipsini dikkatli bir şekilde
açın ve kapatın.

Açma

Kilitleme
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Sayı kombinasyonunu ayarlama/değiştirme
Şifreli kilidi satın aldığınızda şifresi 000 olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek
için aşağıdaki adımları takip edin:

1.     Rakamları, daha önceki sayı kombinasyonunun
üç rakamı tam olarak yan yana olacak şekilde
çevirin.

2.     Kilit klipsini ters çevirin ve arka taraftaki küçük
metal kolu ok yönünde A pozisyonundan B
pozisyonuna itin.
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3.     Rakamlar ile yeni sayı kombinasyonunu
 ayarlayın (örn. 234).

4.     Arka taraftaki küçük metal kolu tekrar 
A  pozisyonuna itin.

Kilit klipsi artık sadece yeni sayı kombinasyonuyla
açılır. Güvenlik açısından gerekirse rakamları not
edin.

Küçük metal kolu sadece, sayı kombinasyonunu değiştirmek isterseniz
kaydırın! Metal kolu A konumundan B konumuna hareket ettirmeden önce,

ilk olarak önceki sayı kombinasyonunu ayarlayın.
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Pil yerleştirme/değiştirme

Pil, takılı şekilde teslim edilir. Yalıtım şeridini çıkarın. Terazinin ekra-
nında sembolü görüntülendiğinde, pilin değiştirilmesi gerekir.

Pillere çıplak elle dokunulduğunda temas
 yüzeyleri  kirlenebilir ve dolayısıyla da pil 
izole olup çalışmayabilir. 

Bu yüzden pilleri yerleştirirken kuru ve yumuşak bir bez kullanın.

Gerekirse tartıyı tuşu ile kapatın.m

Yangın/Patlama UYARISI

Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri
 yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/–) dikkat edin. Sadece aynı veya
benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
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Pil yuvası kapağını bir madeni para ile OPEN yönünde çevirin ve kapağı1.
çıkartın.

Kullanılmış pili (örn. küçük bir tornavida ve sivri uçlu bir kalem ile) akü2.
 yuvasından çıkartın.

Yeni pili, küçük metal klipsin altında bulunacak şekilde akü yuvasına takın. 3.
Artı kutbu + yukarı tarafa gelmelidir.

Pil yuvası kapağını yuvaya, küçük tutamaçlar açıklıklara oturacak şekilde4.
 yerleştirin ve kapağı bir madeni para ile CLOSE yönünde çevirin.
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Tartma
Bavul kemerini takma

Kemerin uzunluğu 110 cm ile 185 cm arasında ayarlanabilir.

Bavul kemerini ortalayarak tartılacak olan
bagaja takın. 
Kemer gergin durumda olmalı ve kilit klipsi
bavul tarafında ortada olmalıdır.
Aksi halde bagaj kaldırılırken kontrolsüz 
bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek
yaralanmanıza neden olabilir. 

m
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Tartma

1.    Tartının el askısını cırtlı bağlantıdan çözün. 
El askısı, tartma işlemi esnasında dik olarak 
yukarı doğru bakmalıdır.

2.   Tartıyı açmak için tuşuna basın. 
Ekranda kısa süreyle tüm göstergeler 
ve ardından 0.0 Kg veya LB görüntülenir.

3.     Bagajı el askısından biraz kaldırın; El askısı ortalanmış olmalı, bavul ise yatay
olarak dengelenmelidir. Bagaj zemine temas etmemelidir. 

2 sinyal sesi duyduktan ve ekranda Hold görüntülendikten 
sonra bagajı tekrar zemine bırakabilirsiniz ve belirlenen 
ağırlığı yakl. 60 saniye boyunca ekrandan okuyabilirsiniz. 
Bunun ardından ekran kapanır.
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4.     Tartıyı kapatmak için  tuşuna basın. 
El tartısını kullanmıyorsanız yakl. 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

5.     El askısını tekrar muhafaza olarak ekranın üzerine koyun ve cırtlı bantlar 
ile sabitleyin.

Ölçü birimini ayarlama

Ölçülen ağırlık standart olarak "Kg" (kilogram) cinsinden görüntülenir. 
İsterseniz ölçü birimini "LB" (pound) cinsinden de görüntüleyebilirsiniz.

1.  Tartıyı açmak için tuşuna basın. 

    Ekranda 0.0 Kg görüntülenmeden önce, yaklaşık 2 saniye
boyunca 888 gösterilir.

2.  Ölçüm birimini değiştirmek için bu iki saniye içinde 
Kg/LB tuşuna basın. Ekranda 0.0 LB görüntülenir.
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Sorun / Çözüm

El tartısı, gerçek dışı 
değerler gösteriyor.

Bavul kemeri bagajın ortasına sabitlendi mi,•
tartının kilit klipsi yatay konumda ve tartma
işlemi sırasında el askısı yukarı doğru bakıyor
mu?

Tartılırken bagaj halen zemine temas ediyor•
mu?

Bagajı ancak ekranda 0.0 Kg veya LB görüntü-•
lendikten sonra kaldırın. 

Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. bölüm "Hatalı•
fonksiyonda sıfırlama (Reset).

Ekranda sembolü
 görüntüleniyor.

Pil bitti ve değiştirilmesi gerekiyor.•
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Ekranda Err görüntüleniyor. Tartıya aşırı yüklenildi. Kaldırılmış bagajı yere•
bırakın ve tartıyı yakl. 10 san. süreyle kapatıp
yeniden açın.

Kaldırılan ağırlığa rağmen
ekranda halen 0.0 Kg veya LB
görüntüleniyor.

500 g (1,1 lb) altındaki yükler tartı tarafından•
ölçülemez.
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Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)

El tartısı hatalı değerler gösteriyorsa sıfırlanabilir. Sıfırlama işleminden sonra
tekrar doğru ölçümler yapabilirsiniz.

Pilleri yuvalarından çıkarıp (bkz. "Pil yerleştirme/değiştirme") birkaç m

saniye bekleyin ve ardından pilleri tekrar yerleştirin.

       Şimdi el tartısını tekrar kullanabilirsiniz.

Temizleme
Plastik parçaları gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin. Entegre tartıya m

su veya nem girmemesine dikkat edin.
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Teknik bilgiler
Model:                           371 422

Pil:                             1 adet CR 2032 / 3 V 

Ölçüm aralığı:               0,5 – 40 kg / 1,1 – 88 lb 

Ölçüm adımları:           0,1 kg / 0,2 lb

Ölçüm toleransı:          +/– 1 kg  /  +/– 2,2 lb

Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma.

Ortam sıcaklığı:           +5 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.
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İmha etme
Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan 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 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.



Ürün numarası:

371 422
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