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Değerli Müşterimiz!

Banyo radyonuz kompakt dizaynı sayesinde en küçük banyoda bile yer
kaplamaz. Bir yüzey üzerinde durabilir ya da katlanır askısından asılabilir.

Cihazı normal radyo modunda için kullanabilir. Veya kızılötesi sensörü
sayesinde sabahları banyonuza girer girmez otomatik olarak en sevdiğiniz
radyo istasyonu tarafından karşılanabilirsiniz.

Cihaza 10 adet radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanmanız dileğiyle. 

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Bu kılavuza dair
Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını
 dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek için
ürünü sadece bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

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

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

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

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.

Bu işaret sizi yaralanma
tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden
 olabileceği yaralanma tehli -
kelerine karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.
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Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Radyo, UKW(FM) radyo istasyonlarını çalmak ve saati göstermek amacıyla•
tasarlanmıştır. 
Cihaz nemli alanlarda pil ve elektrikle kullanıma uygundur. Birlikte verilen
destek pili sadece, bir elektrik kesintisi durumunda hafızanın korunmasını
sağlar.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.•

Ürünü sadece ılıman koşullarda kullanın.•

Çocuklar için TEHLİKE

Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek•
 tehlikeleri fark edemez. Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak
için gözetim altında tutulmalıdırlar.

Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. •
Kimyasal yanık nedeniyle hayati tehlike söz konusudur. Cihazda düğme pil
(destek pili) takılıdır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde
ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuk-
lardan uzak tutun. Pil bölmesi doğru kapanmıyorsa cihaz kullanılmamalı ve
çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Bir pilin yutulduğundan veya herhangi bir şekilde vücuda nüfuz etmiş
 olmasından şüpheleniyorsanız derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 
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Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Elektrik adaptörünün sokete doğru yerleştirildiği ve soket kapağının kapalı•
olduğu varsayılırsa cihaz su sıçramasına karşı korunaklıdır. Ürünü, elektrik
adaptörünü ve bağlantı kablosunu da asla suya veya başka sıvılara daldır-
mayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur.

Cihaza, elektrik adaptörüne ve bağlantı kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.•

Cihazın üzerine veya yakınına, vazo benzeri, içi su dolu kaplar bırakmayın. •
Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlar için
tehlike oluşturur.

Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. •
Cihazın içinde, temas sonucunda elektrik çarpmasına neden olabilecek
 elektrik yüklü parçalar mevcuttur. 

Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. •
Elektrik yüklü parçalara temas etme riski söz konusudur.

Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış •
ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip
bir prize takın. 

Banyolarda ve benzer nemli ortamlarda uzatma kablosu kullanımına izin•
verilmez.

Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın...•
... fırtınalı havalarda,
... cihazı temizlemeden önce,
... çalıştırma esnasında arıza meydana gelirse ve
... cihazı uzun süre kullanmayacaksanız.
Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
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tuşu, cihazı şebeke geriliminden ayırmaz. Ayrılma işlemi sadece, •
kolay  erişilebilir olması gereken elektrik adaptörü üzerinden gerçekleşir. 
Bu amaçla adaptörü gerekli durumlarda hızlıca çıkarabilmek için kolay
 ula şabileceğiniz bir priz kullanın. 

Kurarken veya asarken cihazın bağlantı kablosunun bükülmemesine veya•
sıkışmamasına dikkat edin. Cihazı ve bağlantı kablosunu ısı kaynaklarından
ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.

Eğer cihaz, elektrik adaptörü veya bağlantı kablosunda gözle görülür •
hasar varsa veya önceden yere düştüyse cihazı kullanmayın. 

Sadece birlikte verilen elektrik adaptörünü kullanın. Gövdesi veya bağlantı•
kablosu arızalı ise elektrik adaptörü artık kullanılmamalı ve aynı tip 
yeni bir elektrik adaptörüyle değiştirilmelidir (bkz. "Teknik bilgiler").

Cihazda, elektrik adaptöründe veya bağlantı kablosunda herhangi bir•
 değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili 
bir servise veya servis merkezimize yaptırın. Usulüne uygun olmayan
 onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Yangın/yanmaya karşı UYARI

Şarjlı pili kendiniz değiştirmeyin veya çıkartmayın. Şarjlı pil usulüne uygun•
değiştirilmezse patlama tehlikesi vardır. Şarjlı pil sadece aynı veya aynı
değerlere sahip bir pille değiştirilebilir. Şarjlı pil arızalanırsa yetkili servise
veya müşteri servisine danışın.

Üründe lityum iyon şarjlı pil ve bir lityum iyon pili (destek pili) bulunur. •
Bunlar sökülmemeli, ateşe atılmamalı ve kısa devre yapılmamalıdır. 
Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle 
pili  yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/–) dikkat edin.
Sadece aynı veya benzer değerlere sahip pilleri kullanın (bkz. "Teknik
 bilgiler").
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Lityum iyon pil şarj edilmemelidir. Patlama tehlikesi söz konusudur!•

Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimler örtmeyin. Cihazın •
her tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır. Aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. 

Elektrik adaptörünün üzeri kapatılmamalıdır. Aşırı ısınma tehlikesi söz•
 konusudur.

Cihazın üzerine veya yakınına mum ya da benzeri yanıcı maddeler•
 yerleştirmeyin.

Yaralanma UYARISI

Bir pilde veya şarjlı pilde akma varsa cildinize, gözünüze ve mukoza bölge -•
lerinize temas ettirmeyin. Temas durumunda, temas eden yerleri temiz suyla
yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Bağlantı kablosunu, takılmalara neden olmayacak ve kimsenin takılmayacağı•
şekilde yerleştirin.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Şebeke prizi sadece cihazı elektrik kaynağına bağlamak ve şarjlı pili dol-•
durmak için  kullanıma uygundur. Cihaza, akıllı telefon, tablet vb. cihazları
bağlamayın. Bu mümkün değildir!

Cihazı ve pillerini yüksek ısıdan koruyun (örneğin doğrudan güneş ışığından,•
ateşten ve benzeri şeylerden).

Destek pilini, bittiğinde veya cihazı artık kullanmadığınızda çıkarın. •
Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde•
yoğuşma suyu oluşabilir. Bu durumda cihazı birkaç saat kapalı durumda
tutun.
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Radyoyu bir klima cihazının, kaloriferin veya telsiz sisteminin yakınına•
 yerleştirmeyin veya asmayın. Cihazın, aşırı soğuk veya aşırı sıcaklıklara,
güçlü güneş ışınlarına, mekanik titreşimlere veya darbelere maruz kalma -
masına dikkat edin.

Radyonun hoparlöründe güçlü bir mıknatıs vardır. Kredi kartı, ATM kartı gibi•
manyetik şeritli kartları mıknatıstan uzak tutun. Manyetik şeritler bozulabilir.
Manyetik depolama aygıtlarını ve manyetik alandan etkilenen veya fonksi-
yonları kısıtlanan her türlü cihazı radyodan uzak tutun.

Temizleme için aşındırıcı veya çizici temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.•
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir. 

Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen•
 ayakların bulunduğu yüzeye etki edebilir ve bunları yumuşatabilir.
 Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına
 kaymayan bir altlık  yerleştirin.

Tanıtım plakası cihazın arka bölümündedir.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Kablo 
anten

Ön taraf

Arka taraf

Kayma önleyici 
ayaklar

Katlanabilir 
askı

Kızılötesi sensör

Ekran ve kumanda
tuşları

Hoparlör 

Tanıtım plakası

Destek pili için 
pil yuvası

Şarj  adaptörü 
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Elektrik
adaptörü

Bağlantı kablosu

Resimde yer almayan:
Destek pili CR2032

1x basma: OTOMATİK - modda cihazı açma (kızılötesi sensörüyle)
2x basma: Sürekli çalışma modunda cihazı açma
3x basma: Radyoyu kapatma

Standby modunda: Cihaz açıkken saati ayarlama 
Kısa basma: Kayıtlı radyo istasyonunu açma
Uzun basılı tutma: Radyo istasyonunu kaydetme

Ses seviyesini azaltma

Ses seviyesini artırma

Değerleri azaltma

Değerleri arttırma

Ekran ve
 kumanda tuşları

USB
 bağlantısı
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Çalıştırma
Elektrik adaptörünü bağlama 

Cihazı doğrudan elektrik adaptörüyle veya içinde bulunan şarjlı pille çalıştıra-
bilirsiniz. 

1.   Bağlantı kablosunun USB bağlantısını
radyonun soketine takın.

2.   Üst kapağı çevirerek sıkın.

3.  Elektrik adaptörünü bir prize takın.

Radyo sadece, bağlantı kablosu
belirtildiği gibi takıldığında su
 sıçramasına karşı korunaklıdır.

Şarjlı pili doldurma
Gösterge ekranında pil işareti çıkıyorsa şarj bitmek üzeredir ve cihaz
şarj edilmelidir.

Cihazda entegre edilmiş bir şarjlı pili bulunmaktadır. Cihazı şarj adaptörü
olmadan kullanmak istiyorsanız pilin tamamen dolu olduğundan emin olun:

Şarj azaldığında ekranda "boş" pil işareti çıkar.

Şarjlı pili şarj etmek için "Elektrik adaptörünü bağlama" bölümünde1.
 anlatıldığı gibi cihazı prize takın. 

... pil işareti, şarj etme işlemi sırasında dolum sürecini gösterir. 

Pil tamamen dolduğunda pil işareti ekranda kalıcı olarak belirir. 
Radyo çalışmaya hazır konumdadır.

Elektrik adaptörünü prizden ve mikro USB bağlantısını cihazın soketinden2.
çıkarın.
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Dolum süresi

Cihaz kapalıyken: Dolum süresi yaklaşık olarak 4,5 saattir.•

Şarjlı pilin kullanım süresi

Orta seviye ses ayarında cihaz yaklaşık olarak 8 saat çalışır.

Destek pilini yerleştirme

Destek pili, şarjlı pil boşaldığında, bir elektrik kesintisi olması durumunda veya
cihaz elektrikten  kesildikten sonra ayarlanmış olan saatin ve kayıtlı olan radyo
istasyonlarının minimum 4 hafta kayıtlı kalmasını sağlar. 
Pil bittiğinde veya cihaz elektrikten kesildiğinde ekran tamamen kapanır.
Normal kullanımda destek pili yaklaşık olarak 1 yıl dayanır.

•   Radyoyu kullanmak için destek pili gerekli değildir. Cihaz sadece
bu pille, şarjlı pil olmadan veya elektriğe bağlı olmadan çalışmaz.

       •  Yeni pili çıplak elle tutmayın, kuru bir bez kullanın. Temas yüzeyle -
rindeki yağ kalıntıları pilin ömrünü kısaltır.

Yaralanma UYARISI

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

Cihaz dolum sırasında açıksa ve kullanılıyorsa, dolum süresi uzar.•

Cihaz uzun süre kullanılmadıysa her üç ayda bir tamamen şarj•
edilmesini öneriyoruz.
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1.    Cihazın arkasındaki pil yuva-
sının vidasını sökün ve kapa-
ğını çıkarın.

2.   Birlikte verilen pili, resimde
görüldüğü gibi pil yuvasının
üzerine yerleştirin. Bu esnada
pilin kutuplarına (+/–) dikkat
edin. Artı kutbu (+) yukarı
doğru  bak malıdır.

3.     Pil yuvası kapağını tekrar takın ve vidalayın. 

Cihazı yerleştirme/asma

Radyoyu dikey olarak yerleştirin veya arkasındaki askısını yukarıya doğru 
açın ve asın.

1.  Cihazı, ekranın altında yer alan
kızılötesi sensörünün odanın
 içindeki insanların vücut ısısını
sorunsuz algılayabileceği bir
şekilde konumlandırın. Etki
 mesafesini ve algılama açısını
 dikkate alın.

2. Sarılmış olan kablo antenini
tamamen açın. 
Anten kablosunun ucunu duvara
veya bir rafa, yapışkan bant ile
mümkün olduğu kadar yükseğe
sabitleyin.

40°

2,5 m
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Saati ayarlama

Saati ayarlamak için radyonun kapalı olması gerekir.

Gerektiğinde radyoyu kapatmak için açma/kapama tuşuna basın 2 kezm

basın. (ayrıca bkz. "Radyo açma/kapama ve çalışma modunu değiştirme"
bölümü). Ekranda, saatin ayarlanabilir olduğunu göstermek için sem-
bolü işaret olarak belirir.

Ayarlamaları hızlı yapmalısınız. İki tuşa basılması arasında yakl. 10 sani-
yeden fazla süre olursa ayar modu otomatik olarak sonlandırılır ve yeni
ayar varsayılır.

Saat göstergesi yanıp sönene kadar tuşunu basılı tutun.1.

veya ile saat ayarını yapın. İlgili tuşu basılı halde tutarsanız 2.
rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

tuşuna kısa basarak ayarı onaylayın. 3.
Dakika göstergesi yanıp söner.

veya ile dakika ayarını yapın. İlgili tuşu basılı halde tutarsanız4.
rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

tuşuna kısa basarak ayarı onaylayın. 5.

Saat ayarlanmıştır. Cihaz tekrar normal saat göstergesine geri döner. 
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Radyo dinleme
Radyoyu açma/kapama ve çalışma modunu değiştirme

Radyoyu OTOMATİK modunda çalıştırmak için tuşuna 1 kez kısa basın.m

Ekranda son ayarlanan frekans ve eklentisi MHz gösterilir; AUTO yazısı
aşağıda yanıp söner. Kısa bir süre sonra ekranda tekrar saat belirir, 
AUTO yazısı yanıp sönmeye devam eder.
Radyo yakl. 5 dakikalığına açılır. Bu kişi odadan çıktığında ve kızılötesi
sensör bir sıcaklık algılamadığında 5 dakikanın sonunda radyo otomatik
olarak kapanır. Tekrar bir insan algılandığında radyo yine 5 dakikalığına
açılır. 

Sürekli çalışma moduna geçmek için tuşuna yeniden 1 defa kısa basın.m

AUTO yazısı söner. Ekranda sadece ayarlanan frekans ve eklentisi MHz
 gösterilir. Kısa bir süre sonra ekran yeniden saati gösterir.

Radyoyu kapamak için tekrar tuşuna yeniden 1 defa kısa basın. m

Ekranda güncel saat göstergesi ve sembolü gösterilir.

Ses seviyesini ayarlama

veya ile ses seviyesini 00'dan 15'e kadar yükseltebilir veya düşüre-m

bilirsiniz. İlgili tuşu basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

İstasyonu ayarlama

veya üzerine kısa basın, bu şekilde tuşa her basıldığında istasyonm

frekansı 0,05 MHz olarak değişir.

İstasyon arama işlemini başlatmak için veya yakl. 3 saniye basılım

tutulmalıdır. Arama işlemi, yeterince güçlü bir sinyale sahip bir istasyona
gelindiğinde otomatik olarak durur.
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İstasyon kaydetme

En fazla 10 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz. 

Önceden açıklandığı gibi istenilen radyo istasyonunu ayarlayın.1.

tuşunu ekranda (örn. P01) güncel ayarlanmış kayıt yeri yanıp sönene2.
kadar basılı tutun. Aşağıda MEMO yazısı yanıp söner.

Ekranda istenilen kayıt yeri yanıp sönene kadar tekrar kısa şekilde3.
veya üzerine basın.

tuşuna yeniden kısa basın. İstasyon, kayıt yerine kaydedilir.4.

5.

Önceden dolu bir kayıt yerini yeniden doldurmak istiyorsanız, uygun
kayıt yerini seçin ve istediğiniz istasyonu kaydedin. Daha önce oraya
kaydedilmiş istasyonun üzerine kaydedilir.

Kaydedilmiş istasyonu seçme

Kayıtlı istasyonları art arda açmak için tuşuna yeniden kısa basın.m



Uygunluk Beyanı
Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB
 yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdğini açıklar.
Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kılavuzlar adresine ürün
numarasını (607 031) girerek bulabilirsiniz.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya,
İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.
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Cihaz çalışmıyor Elektrik adaptörü prize takılı mı? Pil boş mu?•
Destek pili sadece kayıtlı ayarları korur (saat,
istasyon kayıtları), cihaz sadece destek piliyle
çalışmaz.

Kötü ses kalitesi / radyo
alımı esnasında parazit

veya tuşları ile istasyonu tam olarak•
 ayarlamaya çalışın.

Antenin yönünü değiştirin.•

Yakında parazite neden olabilecek başka cihazlar•
var mı? 
Gerekirse cihaz için başka bir yer belirleyin.

Radyo OTOMATİK
modunda olmasına
rağmen açılmıyor

Kızılötesi sensörün önü kapalı veya sensör•
 kirlenmiş mi?
Radyoyu kızılötesi sensörünün sizi engel 
olmadan algılayabileceği bir yere konumlandırın.

Sorun / Çözüm
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Teknik bilgiler
Model:                                          607 031

Elektrik adaptörü

Model:                                          OBL-0501000E

Giriş :                                          100 –240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A 

Çıkış:                                          5 V 1000 mA 5 W USB
                                                (Bu sembol doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı:                              II 

Şarjlı pil                                      lityum iyon pil 3,7 V/800 mAh (değiştirilemez) 
(UN 38.3’e göre test edilmiştir)        Nominal güç: 2,96 Wh

       Dolum süresi:                      yaklaşık 4,5 saat

       Çalma süresi:                       yaklaşık 8 saat

Destek pili:                                  1x CR2032 / 3 V
(UN 38.3’e göre test edilmiştir)        Nominal güç: 0,66 Wh

Radyo

Radyo-Frekans aralığı:                FM (UKW) 87,5 –108 MHz

Güç:                                          0,5 W

Koruma türü:                               IPX4

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
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İmha etme
Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden
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 zorunda-
sınız. 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.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan 
ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun
olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı 
kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama
yerine teslim edin.



Garanti belgesi 
01.09.2020-140630
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:             

21



Yetkilinin 
İmzası:   
Firmanın 

Kaşesi:           

MALIN  

Cinsi:                   BANYO RADYOSU

Markası:                TCM

Modeli:                  607 031

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, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir 
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
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 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 itiba -
ren başlar. Malın arızasının 10 iş günü  içerisinde  giderilememesi halinde,
üretici veya  ithalatçı; malın tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özellik-
lere 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 çıkabi-
lecek 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 Göze-
timi Genel  Müdürlüğüne  başvurabilir.
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Teknik destek
Ürün ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için

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: 607 031 
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