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Güvenlik
Bu	 cihazın	 size	 uzun	 süre	 memnuniyet	 ve	 keyif	
vermesini	sağlamak	için	lütfen	aşağıdaki	talimat-
lara	uyun.

 ■ Bu	cihaz	ses	sinyallerinin	çalınması	 için	 tasar-
lanmıştır.

 ■ Bunun	dışında	bir	amaçla	kullanılmasına	kesin-
likle	izin	verilmez.

 ■ Cihazı	neme	karşı	koruyun	(su	damlaları	veya	
sıçramalar).	Cihazın	üzerine	vazo	gibi	eşyaları	
koymayın.	 Bunlar,	 devrilmek	 suretiyle	 elektrik	
bileşenleri	üzerine	sıvı	dökülmesine	sebep	ola-
rak	güvenlik	riski	doğurabilirler.	Cihazın	üzeri-
ne	yanan	mum	gibi	eşyaları	koymayın.

 ■ Cihazın	 yerleştirileceği	 yere	 karar	 verirken	
mobilya	yüzeylerinin	çeşitli	 türde	cila	ve	plas-
tik	 malzemelerle	 kaplı	 olduğuna	 ve	 bunların	
çoğunda	 da	 kimyasal	 katkı	 maddeleri	 bulun-
duğuna	lütfen	dikkat	edin.	Bu	katkı	maddeleri	
cihazın	ayaklarında	korozyona	sebep	olarak	
mobilya	yüzeylerinde	çıkartılması	zor	veya	im-
kansız	lekelere	sebebiyet	verebilir.

 ■ Cihazın	muhafazasına	zarar	verebileceği	için	
herhangi	 bir	 temizleyici	 madde	 kullanmayın.	
Cihazı	temiz	ve	nemli	bir	bez	ile	temizleyin.

 ■ Asla	cihazın	içini	açmayın.	Hatalı	kullanımdan	
kaynaklanan	hasarlarla	 ilgili	garanti	 talepleri	
kabul	edilmez.

 ■ Tip	plakası	cihazın	altına	yerleştirilmiştir.

GÜVENLİK VE BİLGİLER ________________________________________

Dikkat
 ■ Kulaklığın	 yüksek	 ses	 düzeyinde	 sürekli	
kullanımı,	 kullananın	 işitme	duyusuna	zarar	
verebilir.

Çevre ile ilgili not
 ■ Cihazınızın	 ambalajında	 mümkün	 olduğun-
ca	az	malzeme	kullanılmıştır.

 ■ Ambalaj	 iki	 farklı	 malzemeden	 oluşur:	 mu-
kavva	 (kutu)	 ve	 polietilen	 (torba).	 Ambalaj	
malzemelerini	atarken	lütfen	yerel	yönetme-
liklere	uyun.

Teslim edilen bileşenler
1	WR	5408	PLL
2	Kulaklık
3	Harici	SW	anteni
4	Deri	kılıf
5	Kullanım	kılavuzu

Not:
 ■ Kılıf	radyoya	takılmışsa,	kılıfı	radyoyu	dik	tut-
mak	için	kullanabilirsiniz.	Kılıfı	önden	açın	ve	
geriye	doğru	katlayın.	Daha	sonra	radyoyu	
belli	bir	açıyla	oturtun.
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Menşei:	P.R.China

Ambalaj İçin Uyarı!
Ulusal	 Çevre	 Mevzuatımız	 gereği	
ambalajlar,	 geri	 dönüştürülebilir	
malzemelerden	 üretilmiştir.	 Amba-
lajların	normal	ev	çöpüne	atılmama-
sı,	yerel	otoritenin	belirttiği	ambalaj	

toplama	noktalarına	atılması	sağlanmalıdır.

Pil İçin Uyarı!
Ulusal	 Çevre	 Mevzuatımız	 gereği	
üründe	 bulunan	 pil	 uygun	 şekilde	
geri	 dönüştürülmeli	 veya	 yerel	 oto-
ritenin	 belirttiği	 atık	 pil	 kutusuna	

atılmalıdır.	 Pili	 kullanma	 kılavuzunda	 belirtildiği	
şekilde	şarj	ediniz	veya	değiştiriniz.	Pili	geri	dö-
nüştürmek	için	lütfen	yerel	yetkili	servise	başvurun.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve 
Atık Ürünün Elden Çıkarılması
Bu	 ürün	 T.C.	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı	 tara-
fından	 yayımlanan	 “Atık	 Elektrikli	 ve	 Elektronik	
Eşyaların	 Kontrolü	 Yönetmeliği”nde	 belirtilen	
zararlı	 ve	 yasaklı	 maddeleri	 içermez.	 AEEE	 Yö-
netmeliğine	 uygundur.	 Bu	 ürün,	 geri	 dönüşümlü	
ve	tekrar	kullanılabilir	yüksek	kaliteli	malzeme	ve	
parçalardan	üretilmiştir.

Bu	 sebeple,	 artık	 kullanılamayacak	
duruma	 geldiğinde,	 normal	 ev	 çö-
püne	 atılmamalı,	 elektrikli	 ve	 elekt-
ronik	cihazların	geri	dönüşümü	 için	
kullanılan	bir	toplama	noktasına	ve-
rilmelidir.	Bu	durum,	ürün	üzerinde,	

kullanma	kılavuzunda	veya	ambalajda	bulunan	
yanda	görünen	sembol	ile	belirtilir.
Bu	 toplama	yerlerini,	 lütfen	bulunduğunuz	yöre-
deki	yerel	yönetime	sorunuz.
Eski	cihazları	geri	kazanıma	vererek,	çevre	koru-
masına	önemli	bir	katkıda	bulunursunuz.

PCB Uygunluğu
“PCB	(Poliklorlubifenil	)	içermez.”

Enerji Tasarrufu İçin Yapılması 
Gerekenler
1	 	Radyo'yu	 uzun	 süre	 kullanmayacaksanız	 ka-

palı	 tutun	 ve	 adaptörü	 şebeke	 geriliminden	
çıkartın.

2 	Radyo'yu	 uzun	 süre	 kullanmayacaksanız	 ku-
manda	pilini	çıkartın.

3		Cihazın	ekran	parlaklığını	size	uygun	gelen	en	
düşük	parlaklık	seviyesine	ayarlayın.

1757
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Kontroller

Ön
ON/OFF
SLEEP

	 	Cihazı	açar	ve	kapatır.	Uyku	za-
manlayıcısını	ayarlamak	için	kulla-
nılır.

DISPLAY	 	Radyo	açıkken	ekranı	 frekans	 ile	
saat	arasında	değiştirir.

ALARM	 	Sinyal	sesi	alarmını	seçer.

ALARM	 	Radyo	alarmını	seçer.

LOCK	 	Düğmeleri	 etkinleştirir	 ve	 devre-
den	çıkarır.

TUNING
FINE

	 	Radyo	 istasyonlarının	 ince	 ayarı	
için	kontrol	kadranı.

TUNING
LOCK

	 	»TUNING FINE«	 kadranını	 et-
kinleştirir	ve	devreden	çıkarır.

r e	 	Saati	ayarlamak	için	kullanılır.	
Frekansı	adım	adım	değiştirmek	
için	kısaca	basın.	
Frekansı	hızlı	bir	şekilde	yukarı	ve	
aşağı	değiştirmek	için	basılı	tutun.

MODE	 	12	veya	24	saatlik	saat	biçimi	
gibi	çeşitli	fonksiyon	modlarını	
ayarlamak	için	kullanılır.

SW PAGE
CLOCK 1/2

	 	Kısa	 dalgada	 birinci	 ve	 ikinci	
bellek	 düzeyleri	 arasında	 geçiş	
yapar.	 Saati,	 örneğin	 yaz	 ve	 kış	
saatleri	olmak	üzere	yerel	saat	1	
ile	 yerel	 saat	 2	 arasında	 değişti-
rir.

GENEL BAKIŞ ________________________________________________________

MEMO	 	Bellek	 fonksiyonunu	etkinleştirir	ve	
ayarları	 kaydeder.12	 saatlik	 saat	
biçiminde	AM	ile	PM	arasında	ge-
çiş	yapar.

SW SELECT	 	Kısa	 dalga	 frekans	 bantlarını	 se-
çer.

BAND	 	FM	(VHF),	SW	(kısa	dalga),	MW	(orta	
dalga)	 ve	 LW	 (uzun	 dalga)	 frekans	
bantları	arasında	geçiş	yapar.

1 ... 9	 	Çeşitli	girişler	için	rakamsal	
düğmeler.Kaydedilen	radyo	
istasyonlarını	seçin.

C M. DEL	 	Yanlış	girişleri	ve	ayarlanmış	 istas-
yonları	siler.	Alarmı	kapatır.

0 M. SCAN	 	Çeşitli	girişler	için	rakam	düğmesi.	
Kaydedilmiş	 radyo	 istasyonlarını	
sırayla	seçer	(bellek	taraması).

	 	Frekans	ve	saat	ayarlarını	etkinleş-
tirir.

FREQ./
CLOCK
LIGHT

	 	Ekranın	arka	alan	ışığını	yakar.

TUNE/SBB
•

	 	Radyo	 istasyonları	 ayarlanırken	
LED	yeşil	yanar.	Kısa	dalgada	SSB	
(Tek	Yan	Bant)	istasyonu	aranırken	
kırmızı	yanar.	Bir	SSB	istasyonu	alı-
nırken	turuncu	renkte	yanar.
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Cihazın sağ tarafı
SSB FINE
TUNING

	 	Kısa	 dalgada	 SSB	 istasyonlarının	
ince	ayarı	için	kullanılır.

SSB 
ON/OFF

	 	SSB	fonksiyonunu	açar	ve	kapatır.

TONE
LOW HIGH

	 	Ton	ayarı	için	kullanılır.

VOLUME
X

 	 	Ses	düzeyini	ayarlar.

Linke Geräteseite
SW EXT.
ANT.

	 	Harici	SW	anteni	bağlantı	girişi.

DX./LO.	 	Kısa	mesafeli	ve	uzun	mesafeli	alış	
arasında	geçiş	yapar.

STEREO/
MONO

	 	Stereo	 ve	 mono	 alışlar	 arasında	
geçiş	yapar.

0	 	Kulaklık	girişi	(3,5	mm	stereo	jack).	
Otomatik	 olarak	 hoparlörü	 kapa-
tır.

DC 6V
Ó

	 	Ana	adaptör	bağlantı	girişi	(cihaz-
la	verilmez),	giriş	voltajı	6	V	(200	
mA).

Cihazın üst tarafı 
ANTENNA	 	FM	ve	SW	yayın	alışı	 için	teles-

kopik	anten.

Cihazın alt tarafı 
RESET	 	Cihazı	 orijinal	 ayarlarına	 geri	

döndürür.

Cihazın arka tarafı
	 Pil	bölmesi.

	 Dünya	saat	dilimleri	haritası.

	 Frekans	ölçeği

ANTENNA

RESET
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Ekran

000:0.0	 	Frekans,	saat,	alarm	saati	veya	
uyku	zamanlayıcısı	ekranı

	 	Radyo	alarmı	fonksiyonu	etkindir

	 	Sinyal	alarmı	fonksiyonu	etkindir

	 	Tuş	kilidi	etkindir

	 	Uyku	zamanlayıcısı	etkindir

	 	Bir	stereo	FM	istasyonu	
alınıyor.

BROADCAST
BAND

	 	Normal	 bir	 SW	 (kısa	 dalga)	
bandı	ayarlıdır

	 	Ekranda	yerel	saat	1	gösteril-
mektedir

	 	Ekranda	yerel	saat	2	gösteril-
mektedir

SW 	 		Ekranda	 SW	 (kısa	 dalga)	 dal-
gaboyunu	gösterir

FM 	 	Ekranda	FM	(VHF)	dalgaboyu-
nu	gösterir

MW 	 	Ekranda	MW	(orta	dalga)	dal-
gaboyunu	gösterir

LW 	 	Ekranda	 LW	 (uzun	 dalga)	 dal-
gaboyunu	gösterir

AM 	 	12	saatlik	biçimde	günün	ilk	ya-
rısını	gösterir

PM 	 	12	 saatlik	 biçimde	 günün	 son	
yarısını	gösterir

00 0 00,: .
SW FM
MW AM
LW

M 1 M 2

PM

STEP
m
MHz
kHz

BROADCAST BAND

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M 1 	 M 2 	 	Bellek	düzeyi	1	ve	2'yi	gösterir

	 	Ön	ayarlı	pozisyon	ekranları

	 	Piller	zayıfladığında	yanıp	söner

kHz	 	MW,	LW	ve	SW	için	frekans	ek-
ranı

MHz	 	Frequenzanzeige	für	FM.

m	 	SW	frekans	bandı	ekranı

STEP	 	Zeigt	an,	in	welchen	Schritten	die	
Frequenz	verändert	wird.
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Pil ile kullanım
1 Cihazın	arkasındaki	işarete	bastırıp	kapağı	çı-

kartarak	pil	bölmesini	açın.

2 Pilleri	takın	(4	x	1,5	V,	Mignon	tip	LR6/AM3/
AA).

Notlar:
 ■ Piller	zayıflayınca,	ekranda	» «	yanıp	sö-
ner.	Radyoyu	her	kapadığınızda,	pil	şarj	du-
rumu	 göstergesi,	 örneğin	 »3«,	 yedi	 saniye	
boyunca	 ekranda	 görünür.	 Şarj	 seviyesi	
»2«'den	aşağı	düşerse,	pilleri	mutlaka	değiş-
tirmeniz	gerekir.	Yeni	pilleri	3	dakika	içinde	
takın,	aksi	takdirde,	kaydedilmiş	tüm	ayarlar	
kaybedilir.	

 ■ Cihazın	 uzun	 süre	 kullanılmayacağını	 bil-
diğiniz	 zamanlarda	 pilleri	 çıkarın.	 Üretici,	
kullanılmış	pillerden	kaynaklanan	hasardan	
dolayı	sorumluluk	kabul	etmez.

Çevre ile ilgili not:
 ■ Ağır	metal	içermeyenler	de	dahil	olmak	üze-
re	piller	evsel	atıklarla	birlikte	atılmamalıdır.	
Lütfen	 kullanılmış	 pilleri	 çevreye	 zarar	 ver-
meyecek	 şekilde	 atın.	 Bölgenizde	 yürürlük-
te	 olan	 yasal	 düzenlemeler	 hakkında	 bilgi	
edinin.

Prize takılı kullanım (standart 6 
V/200 mA güç adaptörü ile)
Güç	adaptörünün	tip	plakasındaki	şebeke	volta-
jının	kendi	yerel	şebeke	beslemenizle	aynı	oldu-
ğundan	 emin	 olun.	 Cihazın	 elektrik	 bağlantısını	
kesmenin	tek	yolu,	adaptörün	fişini	prizden	çıkar-
maktır.	

1	Güç	 adaptörü	 elektrik	 kablosunu	 cihazın	 so-
lunda	 bulunan	 »DC 6 V Ó«	 girişine	
takın.
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2	Güç	adaptörünün	fişini	prize	takın.
–	Pil	bölmesindeki	piller	devreden	çıkarılır.
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Saatin ayarlanması
Dünyanın	dönüş	yönüne	bağlı	olarak,	batınızda	
kalan	yerler	saat	olarak	sizin	gerinizde,	
doğunuzda	kalan	yerler	ise	sizden	ileridedir.	
Dolayısıyla,	dünya	24	saat	dilimine	bölünür.	Bu	
sistem	daha	önce	GMT	(Greenwich	Saati)	ola-
rak	bilinen,	UTC	(Koordineli	Evrensel	Saat)	adı	
verilen	standart	bir	saat	dilimine	dayanmaktadır.	
Kısa	dalga	istasyonları	saati	daima	UTC	dilimine	
göre	bildirir.	Saati	ayarlamadan	önce,	yerel	
saat	diliminizi	öğrenin.
İki	farklı	yerel	saat	ayarlayabilirsiniz.	Yerel	saat	
1	yaşadığınız	yerdeki	saattir.	Örneğin,	Hong	
Kong'a	gidiyorsanız,	oranın	saatini	yerel	saat	
2	olarak	ayarlayabilirsiniz.	Yerel	saat	1	ayarı	
bellekte	tutulur.

Yerel saat 1 ayarı
Cihazı	ilk	açtığınızda	ya	da	uzun	süre	enerjisiz	
olarak	beklemiş	olduğu	durumlarda,	yerel	saat	
1	için	ekranda	»0: 00«	ve	» «	görünerek	
saatin	ayarlanması	gerektiğini	gösterir.

1	Cihaz	kapalıyken,	» 	FREQ./CLOCK«	
düğmesini,	ekranda	»–: ––«	görününceye	ve		
» «	yanıp	sönünceye	kadar	basılı	tutun.

Not:
 ■ Radyo	kapalıysa,	ekranı	saate	geçirmek	
için	»DISPLAY«	düğmesine	basın	ve	adım	
1'den	başlayın.

2	»1 … 0«	rakam	düğmelerini	doğru	sıralama-
da	kullanarak	saati	girin;	örneğin,	»12: 30«.

Not:
 ■ Rakamları	yanlış	girerseniz,	bir	sinyal	sesi	
duyarsınız	ve	ekranda	»ERR«	yazısı	kısaca	
yanıp	söner.	Daha	sonra	tekrar	başlamanız	
gerekecektir.

3	Girişi	onaylamak	için	» 	FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.

AYARLAR ______________________________________________________________

Yerel saat 2 ayarı
1	Cihaz	kapalıyken,	»SW PAGE CLOCK 

1/2«	düğmesine	basın.

–	Ekran:	»yerel	saat	2	için	» «	yanıp	söner.

2	» 	FREQ./CLOCK«	düğmesine	basın.

–	Ekran:	yerel	saat	2	için	» «	sürekli	yanar.

–	Ekran	şu	anda	yerel	saat	2'ye	ayarlıdır.

3	Yerel	saat	2'yi	ayarlamak	için	yerel	saat	1	için	
yaptıklarınızın	aynısını	yapın	(adım	1	ila	3).

Not:
 ■ Cihazı	12	saatlik	biçimde	çalıştırıyorsanız,	
»MEMO AM/PM«	ile	AM	(sabah	saatle-
ri)	ve	PM	(öğlenden	sonra)	arasında	seçim	
yapabilirsiniz.

Radyo istasyonlarını ayarlama 
ve kaydetme
Radyo	istasyonlarını	ayarlamak	ve	bunları	ön	
ayar	pozisyonlarına	kaydetmek	için	çeşitli	yollar	
vardır.

1	Cihazı	açmak	için	»ON/OFF SLEEP«	düğme-
sine	basın.
–	En	son	seçilen	radyo	istasyonunu	duyacak-

sınız.	

2	Frekans	bandını	seçmek	için	»BAND«	düğme-
sine	basın.

Radyo istasyonlarının doğrudan 
ayarlanması
1	» 	FREQ./CLOCK«	düğmesine	basın.

–		Ekran:	»– –.– –«,	ör.	» FM «	ve	»MHz«	
yanıp	söner.

2	»1 … 0«	rakam	düğmelerini	kullanarak	
frekansı	dört	basamak	halinde	girin;	örneğin,	
»100,60«	için	1,	0,	0,	6.

3	Girişi	onaylamak	için	» 	FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.
–	Ekran:	girdiğiniz	frekans,	örneğin,	»100,60«.

–	Seçilen	radyo	istasyonunu	duyacaksınız.
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AYARLAR ______________________________________________________________

Radyo istasyonlarının manuel 
olarak ayarlanması (1)
1	 İstediğiniz	 istasyonu	 bulup	 ayarlamak	 için	

»TUNING FINE«		düğmesini	kullanın.
–		Ekranda:	100	veya	200	kHz	artışlarla	

(FM),	9	veya	10	kHz	artışlarla	(MW),	3	
kHz	artışlarla	(LW)	veya	5	kHz	artışlarla	
(SW)	frekans.	

2	 İsterseniz,	»TUNING FINE«	kadranına	kısaca	
bastırarak	ve	döndürerek	istasyonun	ince	aya-
rını	yapabilirsiniz.
–		Ekranda:	Frekans,	50	kHz	artışlarla	(FM)	

veya	1	kHz	artışlarla	(MW,	LW	ve	SW)	
değişir.

3	Orijinal	moda	dönmek	için	(örneğin,	FM	ban-
dında	 100	 kHz	 artışlarla)	 »TUNING FINE«	
kadranına	yeniden	basın.

Radyo istasyonlarının manuel 
olarak ayarlanması (2)
1	 İstediğiniz	frekansa	ulaşıncaya	kadar	»r«	veya	

»e«	düğmesine	basmaya	devam	edin.
–		Ekran:	frekans	artan	aralıklarla	değişir;	

ya	da

–	Frekans	hızlı	bir	akış	içinde	değişinceye	
kadar	»r«	veya	»e«	düğmesini	basılı	tutun.

–		Ekranda:	otomatik	arama	güçlü	bir	sinyale	
sahip	bir	sonraki	istasyonda	durur.

Radyo istasyonlarının ön ayar 
pozisyonlarına kaydedilmesi
Kısa	 dalgadaki	 iki	 bellek	 düzeyine	 kaydedilmiş	
18	 radyo	 istasyonu	da	dahil	 olmak	üzere,	 FM,	
MW	ve	LW	bantlarının	her	birinde	dokuz	istasyo-
na	kadar,	yani	 toplamda	45	radyo	 istasyonunu	
kaydedebilirsiniz.

1	Frekans	bandını	ve	radyo	istasyonunu	seçin.
2	»MEMO AM/PM«	düğmesine	basın.

–		Ekran:	» M 1 «	ve	ön	ayar	numarası,	
örneğin	» «	yanıp	söner.

3	Radyo	istasyonunu	kaydetmek	için		
» 	FREQ./CLOCK«	düğmesine	basın.
–	Ekran:	frekans	ve	» «.

–		Geçerli	radyo	istasyonu	ön	ayar	pozisyon	
1'e	kaydedilir.

Kısa dalga (SW) istasyonlarının 
kaydedilmesi
Kısa	dalga	bandı	farklı	boylardaki	frekans	bant-
larına	ayrılır.	Bu,	birçok	istasyon	ve	kurumun	bu	
dalga	bandını	uluslararası	iletişim	için	kullandığı	
anlamına	 gelir.	 Dolayısıyla,	 iki	 bellek	 düzeyine	
18	SW	istasyonuna	kadar	kayıt	yapabilirsiniz.

1	Kısa	dalga	istasyonlarını	da	bir	önceki	bölüm-
de	açıklanan	yöntemle	kaydedin.

2	Bir	bellek	düzeyine	dokuz	istasyon	kaydettiği-
nizde	» M 1 «,	 ikinci	bellek	düzeyine	geçmek	
için	 »SW PAGE CLOCK 1/2«	 düğmesine	
basın.
–	Ekran:	» M 1 «.

3	Kalan	dokuz	istasyonu	da	yukarıda	açıklandı-
ğı	gibi	kaydedin.

Not:
 ■ 18	istasyondan	fazlasını	kaydetmek	ister	ve	
»MEMO AM/PM«	düğmesine	basarsanız,	
ekranda	»FULL«	yazısı	görünür.

Otomatik istasyon arama 
Bu	 fonksiyon,	FM,	MW	ve	LW	bantlarının	 (SW	
değil)	 her	 birinde	 dokuz	 istasyona	 kadar	 oto-
matik	olarak	arama	ve	kayıt	yapmanıza	olanak	
tanır.

1	Aramayı	başlatmak	için	»r«	ve	»e«	düğmeleri-
ne	aynı	anda	basın	ve	sinyal	sesini	duyuncaya	
kadar	basılı	tutun.
–		Arama,	seçilen	dalga	bandındaki	en	düşük	

frekanstan	başlar	ve	en	güçlü	sinyallere	
sahip	dokuz	istasyon	kaydedilir.	Arama	
bittikten	sonra,	bir	sinyal	sesi	duyulur	ve	en	
son	kaydedilen	istasyon	dinlenebilir.

–		Ekran:	» M 1 «	ve	ön	ayar	numarası,	
örneğin	» «.
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Notlar:
 ■ Aramayı	başlattığınızda,	daha	önce	kayde-
dilmiş	tüm	istasyonlar	silinir.

 ■ Arama	 sırasında	 durum	 çizgisi	 » ...
... ...«	 ilerlemeyi	 gösterir,	 ama	 bulunan	
istasyonları	göstermez.

 ■ »ON/OFF«düğmesine	 basarak	 aramayı	
durdurabilirsiniz.

 ■ MODE	50	ya	da	51'i	kullanarak	önceden	
ayarlanmış	 istasyonları	yeniden	düzenleye-
bilirsiniz	(bkz.	sayfa	36).

Ön ayarlı istasyonların silinmesi
1	Ön	ayarlı	istasyonu	»1 … 9«	rakam	düğmele-

riyle	girin.
–	Ekran:	frekans	ve	ön	ayar	sayısı,	örneğin,		

» «.

2	»MEMO AM/PM«	düğmesine	basın.
–	Ekran:	seçilen	ön	ayarlı	istasyon	yanıp	

söner.

3	»C M. DEL«	düğmesine	basın.
–	Seçilen	ön	ayarlı	istasyon	silinir.

Alarm saatinin ayarlanması
Alarm	 saati	 her	 zaman	 ekranda	 gösterilen	 za-
manla	ayarlanır.

Alarmı	bir	sinyal	sesi	veya	bir	radyo	istasyonu	ya	
da	her	ikisiyle	ayarlayabilirsiniz.

1	Cihaz	 kapalıyken	 »ALARM «	 (sinyal	 sesi)	
ya	da	»ALARM «	 (radyo	 istasyonu)	düğ-
mesine	basın.
–		Ekranda:	en	son	ayarlanan	alarm	saati,	» «	

veya	» «	yanıp	söner.

Not:
 ■ Radyo	 kapalıysa,	 ekranı	 saate	 geçirmek	
için	»DISPLAY«	düğmesine	basın	ve	adım	
1'den	başlayın.

2	Alarm	 saatini	 »1 … 0«	 rakam	 düğmeleriyle	
girin.
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3	Girişi	 onaylamak	 için	 » 	 FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.
–		Ekranda:	girdiğiniz	alarm	saati,	» «	veya		

» «	yanmaya	devam	eder.

–		Cihaz,	en	son	seçilmiş	sinyal	tonuyla	ya	da	
radyo	istasyonuyla	ayarlanmış	saatte	açılır.
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Açma ve kapatma
1	Cihazı	açmak	için	»ON/OFF SLEEP«	düğme-

sine	basın.
–	En	son	seçilen	radyo	istasyonunu	duyacak-

sınız.

2	Cihazı	kapatmak	için	»ON/OFF SLEEP«	düğ-
mesine	basın.
–	Ekran:	Yerel	saat	1	veya	2.

Radyonun çalıştırılması

Frekans bandının seçilmesi
1	 İstediğiniz	 bandı	 (FM,	 SW,	 MW	 ya	 da	 LW)	

seçmek	için	»BAND«		düğmesine	basın.
2	Kısa	dalgayı	 seçerseniz,	 »SW SELECT«	düğ-

mesine	basarak	frekans	bandını	seçebilirsiniz.
–		Ekran:	SW	frekans	bantları	»120 m«	ila	»11 
m«	aralığındadır.

Kaydedilmiş radyo istasyonlarının 
çağrılması
1	Ön	ayar	sayılarına	ait	» 1 … 9«	arası	rakam-

sal	düğmeleri	kullanarak	istasyonu	seçin.
–	Ekran:	frekans	ve	ön	ayar	sayısı,	örneğin,		

» «.

2	SW	bandındaki	10	ila	18	arası	ön	ayar	sayı-
larını	çağırmak	için	ikinci	bellek	düzeyine	geç-
mek	istediğinizde,	»SW PAGE CLOCK 1/2«	
düğmesine	basın.
–	Ekran:	» M 2 «.

Notlar:
 ■ FM	alışı	için	teleskopik	anteni	dışarı	çekin	ve	
en	iyi	sinyali	alıncaya	kadar	hareket	ettirin.	
Kısa	dalga	(SW)	alışı	 için	anten	dik	durum-
da	olmalıdır.	Orta	dalga	ve	uzun	dalga	alışı	
için	cihazı	döndürerek	anteni	hizalayın.

Kaydedilmiş radyo istasyonlarının 
kontrol edilmesi
Bir	 dalga	 bandında	 kayıtlı	 radyo	 istasyonlarını	
otomatik	olarak	yedi	saniye	süreyle	çağırabilirsi-
niz	(bellek	taraması).

1	Radyo	 çalarken,	 »0 M. SCAN«	 düğmesine	
basın.
–		Cihaz	geçerli	radyo	istasyonundan	başlar	

ve	kısa	süre	sonra	bir	sonraki	istasyona	
geçer.

–		İstediğiniz	istasyona	ulaştığınızda,	fonk-
siyonu	durdurmak	için	»0 M. SCAN«	
düğmesine	basın.

Ön ayarlı pozisyonların yerlerini 
değiştirme
1	Yerini	değiştireceğiniz	ön	ayarlı	 istasyonu	»1 

… 9«	rakam	düğmeleriyle	girin.
2	»MEMO AM/PM«	düğmesine	basın.

–	Ekran:	seçilen	ön	ayarlı	pozisyon	yanıp	
söner.

3	»1 … 9«	 rakam	düğmelerini	 kullanarak	 yeni	
ön	ayar	pozisyonunu	girin.
–	Bir	sinyal	sesi	duyulur	ve	ön	ayar	pozisyon-

ları	yer	değiştirir.

Ses düzeyinin ayarlanması
1	Ses	 düzeyini	 ayarlamak	 için	 »VOLUME 
X«	 düğmesini	 (cihazın	 sağ	 tarafında)	 kul-
lanın.

Tonun ayarlanması
1	Ses	 tonunu	 ayarlamak	 için	 »TONE LOW 

HIGH«	düğmesini	(cihazın	sağ	tarafında)	kul-
lanın.

Kulaklıkla dinleme
1	Kulaklık	fişini	(ø	3,5	mm,	stereo)	cihazın	sol	ta-

rafındaki	»U«	jakına	takın.
–	Kulaklık	takıldığında	hoparlörler	otomatik	

olarak	kapatılır.

Stereo ve mono alışı arasında geçiş 
yapılması
FM	stereo	alışı	yalnızca	kulaklıkla	olabilir.

1	Kulaklığı	takın	ve	bir	FM	istasyonu	seçin.
2	»MONO/STEREO«	 düğmesini	 (cihazın	 so-

lunda)	stereo	konumuna	getirin.
–	Ekran:	» «.
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3	FM	 stereo	 istasyon	 alışı	 zayıfsa,	 »MONO/
STEREO«	düğmesini	 (cihazın	 solunda)	mono	
konumuna	getirin.
–	Ekran:	» «	ekrandan	kaybolur.

Alış hassaslığının ayarlanması
1	»DX./LO.«	 düğmesini	 (cihazın	 solunda)	

»DX.«	konumuna	getirin.
–		Hassaslık	yüksek	olarak	ayarlanmıştır,	diğer	

bir	deyişle,	uzun	mesafeli	alış	yapılır.

2	Sinyal	 çok	güçlü	 ise	 ve	bozulmalara	 yol	açı-
yorsa,	 »DX./LO.«	 düğmesini	 »LO.«	 (düşük	
hassaslık)	konumuna	getirin.

SW alışı özellikleri

Kısa dalga alışı
Radyonuz	birçok	frekans	bandında	sinyaller	ala-
bilir.	 FM,	 MW	 ve	 LW	 bantlarındaki	 istasyonlar	
hep	 aynı	 frekansta	 olduğundan,	 bu	 istasyonları	
ayarlamaya	alışmak	kolaydır.	

Maalesef,	 kısa	 dalga	 istasyonları	 için	 bu	 her	
zaman	 geçerli	 değildir.	 Hava	 koşullarına	 bağ-
lı	 olarak	 kısa	 dalga	 istasyonlarının	 sık	 sık	 farklı	
dalgaboylarından	 yayın	 yapmaları	 şarttır.	 Kısa	
dalga	bantlarının	çoğu	tüm	dünyada	bulunur	ve	
uluslararası	 yayıncılar	 tarafından	 kullanılabilir.	
Günümüzde	 bunlar	 dinleyicilere	 uzun	 mesafe-
lerden	 doğrudan	 alış	 sağlayan	 yegane	 dalga-
boylarıdır.	 Bu	 nedenle,	 kısa	 dalga	 frekansları	
yalnızca	radyo	istasyonları	tarafından	değil,	aynı	
zamanda	amatör	radyo	tutkunları,	gemiler,	uçak-
lar	ve	telsizle	yön	bulma	sistemleri	tarafından	da	
kullanılırlar.	

Belirli	bir	SW	 istasyonunu	dinlemek	 isterseniz,	o	
istasyonun	 kesin	 frekansını	 ve	 dalgaboyunu	 bil-
meniz	 gerekir.	 Birçok	 kısa	 dalga	 istasyonu	 size	
ihtiyacınız	olan	bilgileri	verecek	yayın	çizelgeleri	
gönderecektir.	 Bu	 bilgileri	 İnternetten	 de	 indire-
bilirsiniz.

Bonn'daki	 Deutsche	 Welle	 her	 zaman	 güncel	
olan	bir	istasyondur.	Aşağıdaki	adresten	bu	istas-
yonla	temas	kurabilirsiniz:

Deutsche	Welle	
Tel.:++49	(0)228-429-0

Technische	Beratung		
Faks:+49	(0)228-429-3000

Kurt-Schumacher-Straße	3	 	
E.posta:	info@dw-world.de

D-53117	Bonn	 www.dw-world.de

Harici SW anteninin bağlanması
Kısa	dalga	alışını	iyileştirmek	için	cihazla	birlikte	
verilen	harici	SW	antenini	bağlayabilirsiniz.

1	Anten	kablosunun	ucunu	cihazın	sol	tarafında	
bulunan	»SW EXT. ANT.«	girişine	takın.

Not:
 ■ En	iyi	alışı	elde	etmek	için	anteni	açın	ve	hi-
zalayın.	Parazit	varsa,	»DX./LO.«	düğmesi-
ni	»LO.«	konumuna	getirebilirsiniz.

SSB alışı (örneğin, amatör 
radyocular ve gemiler için)
Bazı	 kısa	 dalga	 istasyonları,	 kesintisiz	 dalga	
(CW)	 kullanan	 gemiler	 için	 Mors	 alfabesi	 ile	
yayın	 yapar.	 Örneğin	 amatör	 radyolarda,	 ses	
sinyalleri	normal	olarak	tek	taraflı	bant	(SSB)	üze-
rinden	yayınlanır.

1	»BAND«	 düğmesini	 kullanarak	 SW	 dalga	
bandını	seçin.

2	»SW SELECT«	düğmesini	 kullanarak	örneğin	
»75 m«	frekans	bandını	seçin.

3	»SSB ON OFF«	düğmesini	(cihazın	sağında)	
»ON«	konumuna	getirin.
–		»TUNE/SSB •«	LED	ışığı	kırmızı	yanar,	

sonra	söner.

4	Net	bir	alış	sağlayıncaya	kadar	cihazın	sağın-
daki	 »SSB FINE TUNING«	kadranını	 yavaş	
yavaş	çevirin.
–		Bir	SSB	istasyonu	alınırsa,	»TUNE/SSB •«	

LED	ışığı	turuncu	renkte	yanar.

Notlar:
 ■ İnce	ayar	için	»TUNING FINE«	kadranına	
da	basabilirsiniz.	

 ■ SSB	 ince	 ayar	 aralığı	 yaklaşık	 ±	 1,5	
kHz'dir.

ÇALIŞTIRMA __________________________________________________________
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Alarm modu

Alarm saatinin gösterilmesi
1	»ALARM «	veya	»ALARM «	düğmesine	

basın.
	 –		Ekranda:	kısaca,	en	son	ayarlanan	alarm	

saati,	» «	veya	» «	yanıp	söner.

Sinyal tonuyla birlikte alarm
1	Cihaz	kapalıyken,	»ALARM «	 (sinyal	 sesi)	

düğmesine	basın.
–		Ekran:	ayarlanmış	en	son	alarm	saati	» «	

yanıp	söner.

2	Alarm	saatini	»1 … 0«	rakam	düğmeleriyle	gi-
rin.

3	Girişi	 onaylamak	 için	 » 	 FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.
–	Ekran:	girdiğiniz	alarm	saati,	» «	yanmaya	

devam	eder.

–		Cihaz,	ayarlanan	zamanda	sinyal	sesi	ile	
açılır	(alarm	süresi	1	saat).	Sinyal	sesi	düze-
yi	bir	dakika	boyunca	yükselir,	bir	dakika	
kesilir,	sonra	tekrar	başlar.

Radyo istasyonuyla alarm
1	Cihazı	açmak	için	»ON/OFF SLEEP«	düğme-

sine	basın.
2	Frekans	bandını	ve	radyo	istasyonunu	seçin.
3	Alarm	ses	düzeyini	ayarlamak	için		

»VOLUME X«	düğmesini	(cihazın	sağ	
tarafında)	kullanın.

4	Ekranı	 saate	 geçirmek	 için	 »DISPLAY«	 düğ-
mesine	basın.

5	»ALARM » «	(radyo	istasyonu)	düğmesine	
basın.
–	Ekran:	ayarlanmış	en	son	alarm	saati	» «	

yanıp	söner.

6	Alarm	saatini	»1 … 0«	rakam	düğmeleriyle	gi-
rin.

7	Girişi	 onaylamak	 için	 » 	 FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.
–	Ekran:	girdiğiniz	alarm	saati,	» «	yanma-

ya	devam	eder.

8	Cihazı	kapatmak	için	»ON/OFF SLEEP«	düğ-
mesine	basın.
–		Cihaz,	ayarlanan	zamanda	radyoyu	açar	

(alarm	süresi	1	saat).

Alarmın o gün için iptal edilmesi
1	Alarm	çalarken	»ON/OFF SLEEP«	düğmesi-

ne	basın.
–		Alarm	(sinyal	tonu	veya	radyo)	durur	ancak	

alarm	fonksiyonu	bir	sonraki	gün	aynı	saat	
için	devrede	kalır.

Alarm bekletmeyi iptal etme
1	»ALARM «	veya	»ALARM «	düğmesine	

basın.
–	Ekran:	ayarlanan	alarm	saati,	» «	veya		

» «	yanıp	söner.

2	Alarmı	 devreden	 çıkarmak	 için	 »C M. DEL«	
düğmesine	basın.
–		Ekranda:	alarm	saati	ve	» «	ya	da	» «	

söner;	böylece	geçerli	saati	görebilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısı modu
Cihazın,	 cihazı	 önceden	 ayarlanmış	 bir	 saatte	
kapatan	bir	uyku	zamanlayıcısı	vardır.

Uyku zamanlayıcısının ayarlanması
1	Radyo	çalarken,	»ON/OFF SLEEP«	düğmesi-

ni	basılı	tutun.
–		Ekran:	uyku	zamanları	»60«,	»30«,	»15«,	

»120«,	»90«	ve	tekrar	»60«,	» «	yanıp	
söner.

2 	İstenen	kapanma	saatini	ayarlamak	için	»ON/
OFF SLEEP«	düğmesini	bırakın.
–	Ekran:	biraz	beklemeden	sonra	frekans		

» «	yanmaya	devam	eder.

Uyku zamanlayıcısını devreden 
çıkartma
1	Uyku	zamanlayıcısını	devre	dışı	bırakmak	için	

»ON/OFF SLEEP«	düğmesine	basarak	cihazı	
kapatın.
–	Ekran:	saat,	» «	söner.

ÇALIŞTIRMA __________________________________________________________
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Ek fonksiyonlar

Ekranda yerel saat 1 veya 2'nin 
gösterilmesi
İki	yerel	saat	ayarlamışsanız,	normal	olarak	yerel	
saat	1	» «	gösterilir.

1	Yerel	saat	1'den	yerel	saat	2'ye	geçici	olarak	
geçmek	 için	»SW PAGE CLOCK 1/2«	düğ-
mesine	basın.
–	Ekran:	Yerel	saat	2	ve	» «.

–	Yedi	saniye	sonra	ekran	yerel	saat	1'e	
döner.

1	Yerel	saat	1'den	yerel	saat	2'ye	kalıcı	olarak	
geçmek	 için	»SW PAGE CLOCK 1/2«	düğ-
mesine	 ve	 ardından	 » 	 FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.
–	Ekran:	Yerel	saat	2	ve	» «.

2	Yerel	 saat	 2'den	 yerel	 saat	 1'e	 kalıcı	 olarak	
geçmek	 için	»SW PAGE CLOCK 1/2«	düğ-
mesine	 ve	 ardından	 » 	 FREQ./CLOCK«	
düğmesine	basın.
–	Ekran:	Yerel	saat	1	ve	» «.

Çeşitli fonksiyon modlarının 
ayarlanması
»MODE«	düğmesini	ve	»0 ... 9«	rakam	tuşlarını	
kullanarak	gireceğiniz	iki	basamaklı	bir	kodu	kul-
lanarak	çeşitli	fonksiyonları	değiştirebilirsiniz:

Çeşitli	 fonksiyon	 modları	 aşağıdaki	 gibi	 değişti-
rilir:

Kod Fonksiyon Kod Fonksiyon
MODE	
¨

10 FM	frekansı	100	
kHz'lik	adımlarla	
değişir

11 FM	frekansı	200	
kHz'lik	adımlarla	
değişir

MODE	
¨

20 MM	frekansı	9	
kHz'lik	adımlarla	
değişir

21 MM	frekansı	10	
kHz'lik	adımlarla	
değişir

MODE	
¨

30 12	saat	
formatında	saat	
ekranı

31 24	saat	
formatında	saat	
ekranı

MODE	
¨

40 Sinyal	sesi	kapalı 41 Sinyal	sesi	açık

MODE	
¨

50 İstasyonları	
düşük	frekanstan	
yüksek	frekansa	
doğru	sırayla	
düzenleyin

51 İstasyonları	
düşük	frekanstan	
yüksek	frekansa	
doğru	sırayla	
düzenleyin

1	»MODE«	düğmesine	basın.
–	Ekran:	»(     )«	yanıp	söner.

2	»0 ... 9«	rakam	düğmelerini	kullanarak	kodu,	
örneğin	»40«	şeklinde	girin.
–	Ekran:	»( 40 )«	yanıp	söner.

3	Onaylamak	 için	 » 	 FREQ./CLOCK«	 düğ-
mesine	basın.
–	Ekran:	kısaca	»OFF«,	sonra	saat	ya	da	

frekans.

–	Sinyal	sesi	kesilir.

Ekran arka alan ışığının yakılması
1	Ekran	aydınlatmasını	7	saniye	süreyle	açmak	

için	»LIGHT«	düğmesine	basın.
2	Ekran	aydınlatmasını	kapatmak	için	»LIGHT«	

düğmesine	basın.

Düğmelerin etkinleştirilmesi ve 
devreden çıkarılması
1	Düğmeleri	 devreden	 çıkarmak	 için	 »LOCK«	

düğmesini	»•«	pozisyonuna	getirin.
–	Ekranda:	» «.

2	Düğmeleri	etkinleştirmek	için	»LOCK«	düğme-
sini	tam	karşı	pozisyona	getirin.
–	Ekranda:	» «	ekrandan	kaybolur.

İnce ayar kadranının 
etkinleştirilmesi ve devreden 
çıkarılması
Frekansın	 kaza	 ile	 aniden	 değişmesini	 engelle-
mek	 için	 »TUNING FINE«	 kadranını	devreden	
çıkarabilirsiniz.

1	Kadranı	 devreden	 çıkarmak	 için	 »TUNING 
LOCK«	düğmesini	»•«	pozisyonuna	getirin.

2	Kadranı	etkinleştirmek	için	»TUNING LOCK«	
düğmesini	tam	karşı	pozisyona	getirin.

Tüm ayarların silinmesi
Cihazı	orijinal	durumuna	sıfırlayabilirsiniz.	Bunu	
yaptığınız	zaman	tüm	ayarlar	kaybolur.

1	 		Bir	ataç	gibi	uygun	bir	alet	kullanarak	cihazın	
alt	tarafındaki	»RESET«	düğmesine	basın.
–		Saatler,	alarm	saati	ve	radyo	ayarları	silinir.
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BİLGİLER _______________________________________________________________

Bu	cihaz	yürürlükteki	AB	
direktiflerine	göre	parazit	bastırma	
sistemine	sahip	bir	cihazdır.

Bu	 cihaz	 Avrupa	 Direktifleri	 2004/108/AT	 ile	
uyumludur.

Bu	 cihaz	 DIN	EN	60065	 (VDE	 0860)	 güvenlik	
düzenlemesine,	 bundan	 dolayı	 da	 uluslararası	
IEC	60065	güvenlik	düzenlemesine	uygundur.

Teknik veriler

Güç kaynağı
Pil	ile	kullanım	 	4	x	1,5	V		

(tip	Mignon	LR	6/AM	3/AA)

Şebeke	elektriği	
ile	kullanım

	 	6	V	(200	mA)	güç	adaptörü,	DC

Çıkış	 300	mW	%10	THD

Antenler
Teleskopik	anten	 FM	(VHF)	ve	SW	(kısa	dalga)
Ferrit	çubuk	anten	 	MW	(orta	dalga)	ve	LW	(uzun	dal-

ga)

Frekans bantları
FM	(VHF)	 87.5	...	108	MHz
MW	(orta	dalga)		 	520	 ...	 1710	 kHz	 ya	 da	 522	 ...	

1710	kHz
LW	(uzun	dalga)	 153	...	283	kHz
SW	1	...	14	(kısa	dalga)

	 120	m		 2.3	...	2,495	MHz
	 90	m		 3.2	...	3,4	MHz
	 75	m		 3.85	...	4,0	MHz
	 60	m		 4,75	...5,06	MHz
	 49	m		 5.9	...	6,2	MHz
	 41	m		 7.1	...	7,35	MHz
	 31	m		 9.4	...	9,99	MHz
	 25	m		 11.6	...	12,1	MHz
	 21	m		 13.5	...	13,87	MHz
	 19	m		 15.1	...	15,8	MHz
	 16	m		 17.48	...	17,9	MHz
	 15	m		 18.9	...	19,02	MHz
	 13	m		 21.45	...	21,75	MHz

	 11	m		 25.6	...	26,1	MHz

Prizler
DC	prizi	 Ø	4,0	mm,	6	V	(200	mA)
Kulaklık	jakı	 	Ø	 3,5	 mm	 stereo,	 2	 x	 32	 Ω	

empedans

SW	anten	girişi	 Ø	3,5	mm	Mono

Boyutlar ve ağırlık
G	x	Y	x	D	 184	mm	x	120	mm	x	40	mm
Ağırlık:	 510	g

Teknik	ve	tasarım	değişiklikleri	yapma	hakkı	saklıdır.
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Garanti Konusunda
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:
Grundig tarafından verilen bu garanti, Dünya Radyonun normalin dışında kullanılma-
sından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2. 	Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan 

hasar ve arızalar.
3. 	Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltaj-

dan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. 	Ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-

lanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup,  ücret karşılı-
ğında yapılmaktadır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin 
malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. 
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kal-
dırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:

Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi’ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki 
numaradan arayabilirsiniz.

Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer numara 0 216 423 22 07

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep 
telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresinden, 0216 423 22 07 nolu 
telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattımıza fax çekerek de ulaşabilir-
siniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfal-
tı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Öneriler:
Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere 
uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3.  Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından 

Grundig Hizmet Merkezi’ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5.  Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayı-

nız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir 
sorunda size yarar sağlayacaktır.

6.  Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça bulundurma süresi 10 yıldır.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş. 
Adres: Genel Müdürlük Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 İstanbul-Türkiye



GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜNÜZ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti süresi Grundig İnternet Radyo'nun, kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde 
kullanılması ve Grundig’in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından 
bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün 
parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün 
tesliminden itibaren başlar.
Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek  malzeme ve 
işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen 
parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. 
Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı 
ya da ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında 
tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yapılacak 
onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. 
Bu süre mala ilişkin arızanın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin 
bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza, ithalatçısına veya firmamıza bildirildiği tari-
hten itibaren başlar.
Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı ya da 
ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi 
malını tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. 
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek 
parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu 
yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorun-
ludur. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
--  Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 

içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen 
garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekli kılması,

--Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
--Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acente 
temsilciliği, ithalatçı ya da imalatçıdan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte 
veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp 
oranında indirimi talep edebilir.
 
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu bel-
genin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna 
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 
uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel 
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD.

Bu belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 97748 no’lu ve 23.02.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir


