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KURULUMVEGÜVENLİK_____________________________________

Lütfen	cihazı	kurarken	aşağıdaki	talimatları	dik-
kate	alın:
7  Bu	cihaz	ses	sinyallerinin	çalınması	için	tasar-

lanmıştır.	Bunun	dışında	bir	amaçla	kullanılma-
sına	kesinlikle	izin	verilmez.

7  Cihazı	 yerleştirirken	 yeterli	 havalandırmanın	
bulunduğundan	emin	olun.	Cihazın	arkasında	
en	az	10	cm	boşluk	bulunmalıdır.	Havalandır-
ma	deliklerinin	üzerine	eşya	koymayın.

7  Cihazı	gazete,	masa	örtüsü,	perde	vb.	ile	ka-
patmayın.

7  Cihazı	 nereye	 yerleştireceğinize	 karar	 verir-
ken	mobilya	yüzeylerinin,	çoğu	kimyasal	katkı		
maddeleri	içeren	çeşitli	türde	lake	ya	da	plas-
tikle	kaplanmış	olduğunu	unutmayın.	Bunlar	ci-
hazın	ayaklarında	korozyona	neden	olabilir;	
bu	da	mobilyanın	üzerinde	çıkarması	 zor	 ya	
da	imkansız	lekelere	yol	açabilir.

7  Cihaz	 ani	 sıcaklık	 değişimlerine	 maruz	 kal-
dığında,	 örneğin	 soğuk	 bir	 ortamdan	 alınıp	
sıcak	 bir	 odaya	 getirildiğinde,	 kullanmadan	
önce	en	az	iki	saat	bekleyin.

7  Cihaz,	 sadece	 ortamı	 kuru	 olan	 odalarda	
kullanılmak	için	tasarlanmıştır.	Cihazı	yağmur-
dan,	 nemden	 (damlayan	 ya	 da	 sıçrayan	 su-
dan)	ve	ısıdan	(ısıtıcılar	veya	doğrudan	güneş	
ışığı)	koruyun.

7  Cihazı	yalnızca	ılıman	iklimde	kullanın.
7  Cihazın	üzerine,	içinde	sıvı	bulunan	eşya	(ör-

neğin	vazo)	koymayın.	

7  Cihazın	üzerine	yanan	mum	gibi	eşyaları	koy-
mayın.

7  Hiçbir	koşulda	cihazın	kasasını	açmayın.	Uy-
gunsuz	kullanımdan	kaynaklanan	hasara	bağ-
lı	garanti	talepleri	kabul	edilmez.

7  Cihazın	 muhafazasına	 zarar	 verebileceğin-
den,	 herhangi	 bir	 temizleyici	 madde	 kullan-
mayın.	Cihazı	temiz	ve	nemli	bir	deri	kumaşla	
temizleyin.

7  Gök	 gürültülü	 fırtınalar	 tüm	elektrikli	 cihazlar	
için	 tehlikelidir.	 Cihaz	 kapalı	 olsa	 bile,	 şebe-
keye	ulaşacak	bir	yıldırım	çarpması	 ile	hasar	
görebilir.	 Şimşekli	 fırtınalar	 sırasında	 elektrik	
fişini	her	zaman	çıkarın.

7  Bu	uzaktan	kumanda	bir	düğme	pil	içerir.
	 	Uzaktan	kumandayı	ve	düğme	pili	her	zaman	

çocukların	erişemeyeceği	bir	yerde	tutun.
7  Eğer	düğme	pil	kaza	ile	yutulursa,	yanıklara	ve	

hatta	iki	saat	içinde	ölüme	bile	neden	olabilir.	
Bu	yüzden,	böyle	bir	durumda,	derhal	bir	dok-
tora	görünmelisiniz.

7  Yeni	 ve	 kullanılmış	 pilleri	 çocukların	 erişeme-
yeceği	 yerde	 saklayın.	 Eğer	 pil	 bölmesi	 sıkı	
bir	şekilde	kapatılamıyorsa,	cihazı	kullanmayı	
bırakın	 ve	 çocukların	 erişemeyeceği	 bir	 yere	
kaldırın.

7  Eğer	pil	bitmişse	ya	da	cihaz	uzun	bir	süre	kul-
lanılmayacaksa,	pili	çıkarın.	Sızıntı	yapan	pil-
lerden	 kaynaklanan	 hasarlar	 için	 sorumluluk	
kabul	etmeyiz.

7  Pili,	güneş	ışığı,	radyatörler,	ateş	vb.	gibi	aşırı	
ısıya	maruz	bırakmayın.

7  Piller,	ağır	metaller	içermeyenleri	bile,	ev	çöp-
leriyle	birlikte	atılmamalıdır.

	 	Kullanılmış	piller,	ticari	veya	kamu	atık	yönetim	
hizmetlerinde	bulunabilecek	pil	 toplama	kon-
teynırlarına	atılmalıdır.

Notlar:
7  	Açık	haldeyken	cihaza	başka	bir	cihaz	bağ-

lamayın.	Bağlantılarını	yapmadan	önce	di-
ğer	cihazları	kapatın.

7  	Sadece	 harici	 cihazları	 bağladıktan	 sonra	
cihazın	 fişini	 elektrik	 prizine	 takın.	 Elektrik	
adaptörünün	 kolay	erişilebilir	 bir	 yerde	ol-
masını	sağlayın.

RFMaruzKalmaUyarısı
7    Bu	ekipman,	beraberinde	verilen	kullanım	kıla-

vuzunda	anlatıldığı	şekilde	monte	edilip	kulla-
nılmalıdır	ve	bu	verici	için	kullanılan	anten(ler)	
insanlardan	 en	 az	 20	 cm	 uzakta	 olacak	 şe-
kilde	 kurulmalı	 ve	başka	bir	 anten	 veya	 veri-
ciyle	birlikte	kullanılmamalıdır.
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Kontrollervesoketler
Sayfa	3'teki	şekle	bakın.	

8  M 	Cihazı	açmak	için	kısa,	kapat-
mak	içinse	uzun	basın

	 	Çalışma	modunda:	Giriş	kay-
naklarını	seçer.

–	 	Ses	seviyesini	azaltır.
	 	Cihaz	açıksa	düğmenin	sembo-

lü	yanar.

+	 Ses	seviyesini	artırır.
	 		Cihaz	açıksa	düğmenin	sembo-

lü	yanar.

iPodyuvası iPod	veya	iPhone	cihazınızı	
takın.

A 	 Bluetooth	göstergesi;
	 	yanıp	sönen	mavi	ışık	-	Blueto-

oth	bağlantısı	kuruluyor;
	 	sürekli	mavi	ışık	-	Bluetooth	

bağlantı	modu.

DCIN12V	 	Güç	adaptörü	kablosu	içinΩ	 soket.

AUXIN	 	Harici	bir	cihaz	bağlamak	için	
ses	sinyali	girişi	(ø	3,5	mm).

GENELBAKIŞ_________________________________________________________

Uzaktankumandadüğmeleri
8 Cihazı	bekleme	modundan	

çalışmaya	geçirir	ve	tekrar	
kapatır.

M Giriş	kaynaklarını	seçer.

+–	 Ses	seviyesini	ayarlar.

<> Önceki	veya	sonraki	parçayı	
seçmek	için	kısa	süreli	olarak	
basın;

	 	ileriye	ya	da	geriye	doğru	
arama	başlatmak	için	basın	ve	
basılı	tutun.

eII 	Çalmayı	başlatır	ve	çalma/du-
raklatma	arasında	geçiş	yapar.

 	Hoparlörleri	sessize	alır	ve	
sessizde	ise	eski	durumuna	
döndürür.
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Güçadaptörününbağlanması
Not:
7  Güç	adaptörü	üzerinde	yazan	şebeke	vol-

tajının	 yerel	 şebekenin	 voltajıyla	aynı	olup	
olmadığını	kontrol	edin.

  Aynı	değilse	yetkili	satıcınıza	danışın.

1	Güç	adaptörünün	tekli	ucunu	»DCIN12V«	
soketine	takın.

2	Güç	adaptörünü	duvardaki	prize	takın.
Dikkat:
7   Cihaz	 şebekeye	 elektrik	 kablosuyla	 bağ-

lanır.	 Cihaz	 sisteminin	 elektrik	 kaynağıyla	
bağlantısını	 kesmek	 istiyorsanız,	 adaptörü	
prizden	çıkartın.

7   Cihaz	 çalışır	 haldeyken	 elektrik	 adaptörü-
nün	kolay	erişilebilir	bir	yerde	durmasına	ve	
diğer	nesneler	tarafından	engellememesine	
dikkat	edin.

Uzaktankumandapilinietkin-
leştirin
1	Pil	bölmesindeki	koruyucu	filmi	çıkarın.	
	 –	Uzaktan	kumanda	artık	çalışır.	

Uzaktankumandapillerinin
değiştirilmesi(CR2025)

Not:
7  Eğer	 cihazınız	 artık	 uzaktan	 kumanda	 ko-

mutlarına	yanıt	vermiyorsa,	pil	bitmiş	olabi-
lir.	 Biten	 pillerin	 çıkarılması	 zorunludur.	 Sı-
zıntı	yapan	pillerden	kaynaklanan	hasarlar	
için	sorumluluk	kabul	etmeyiz.

Dikkat:
7  Yanlış	 pille	 değiştirilirse	 patlama	 tehlikesi	

vardır.
	 	Yalnızca	 aynı	 veya	 eşdeğer	 tipte	 bir	 pille	

değiştirin.

1	 	Uzaktan	kumandayı,	arka	kısmı	yukarı	baka-
cak	şekilde	tutun.

2	 	Pil	 tutucusunun	emniyet	cıvatasını	gevşetin	ve	
pil	tutucusunu	çıkarın.

3	 	Pili,	pozitif	kutbu	yukarı	bakacak	şekilde	takın.

BAĞLANTIVEHAZIRLIK ______________________________________

4	 	Pil	bölmesini	uzaktan	kumandaya	doğru,	yeri-
ne	geçene	kadar	itin.

5	 	Emniyet	cıvatasını	vidalayın.

iPod/iPhone'unbağlanması
Not:
7  Pod/iPhone	 cihazlarını	 bağlamadan	 önce	

cihazı	kapatın.

1	 iPod/iPhone	cihazını	 yerine	oturacak	 şekilde	
»iPodyuvası«	konnektörüne	dikkatle	takın.

Haricicihazlarınbağlanması
Not:
7  Harici	 cihazları	 bağlamadan	 önce	 cihazı	

kapatın.

1	Harici	 cihazın	 ses	 çıkışlarını	 GSD	 320'nin	
»AUX IN«	 (ø	 3.5	 mm)	 soketine	 bağlamak	
için	standart	bir	ses	adaptörü	kullanın.
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MadeforiPod/iPhone

“Made	for	iPod/iPhone”	bir	elektronik	aksesua-
rın,	özellikle	iPod/iPhone	cihazına	bağlanılması	
için	 tasarlandığı	ve	Apple	performans	standart-
larını	 karşılamak	 üzere,	 geliştiren	 firma	 tarafın-
dan	onaylandığı	anlamına	gelir.	Apple	bu	cihaz-
ların	 kullanımından	 veya	 güvenlik	 ve	 mevzuat	
standartlarına	uygunluğundan	sorumlu	değildir.

iPhone,	iPod,	iPod	classic,	iPod	nano,	iPod	shuff-
le	ve	iPod	touch	ABD'de	ve	diğer	ülkelerde	kayıt-
lı	Apple	Inc.'in	ticari	markalarıdır.

Notlar:
7  Cihaz,	iPod/iPhone'nun	dahili	pilini	şarj	ede-

bilme	özelliğine	sahiptir.	Bekleme	modunday-
ken	güç	tüketimi	en	aza	indirildiği	için	cihaz,	
iPod/iPhone	 cihazınızı	 şarj	 edemez.	 iPod/
iPhone	cihazınızı	şarj	etmeniz	gerekiyorsa	lüt-
fen	cihazı	çalıştırın.

7  iPod/iPhone	cihazınız,	yapılandırıldığı	şekilde	
arka	ışık	ayarlarını	kullanacaktır.	Bu	ayarların	
değiştirilmesi	gerekiyorsa	iPod/iPhone	cihazı-
nızda	bulunan	Ayarlar	menüsünü	kullanın.

7  Uzaktan	 kumandanın	 düğmeleri	 ve	 iPod/
iPhone	 cihazınızın	 menülerini	 kullanarak	 var	
olan	 yapıları	 (Çalma	 Listesi,	 Sanatçı,	 Albüm	
vb.)	ve	parçaları	seçebilirsiniz.

DestekleneniPod/iPhonemo-
delleri
Yazılım	aşağıdaki	 iPod/iPhone	modellerini	des-
tekleyecek	şekilde	geliştirilmiştir:

	 –	iPhone	5
	 –	iPod	touch	(5.	Nesil)
	 –	iPod	nano	(7.	Nesil)
	 –	iPad	(4.	Nesil)
	 –	iPad	mini

IPOD/IPHONEMODU__________________________________________

iPod/iPhonecihazındakiiçeriğin
çalınması
1	 Uzaktan	 kumanda	 üzerindeki	 »8«	 veya	 cihaz	

üzerindeki	»8  M«	düğmesine	basarak	cihazı	
bekleme	modundan	çalıştırın.

2	 »M«	ile	giriş	kaynağını	seçin.
–		Otomatik	olarak	son	çalınan	bölüm	çalınmaya	

başlar.

3	 Ses	seviyesini	»–«	veya	»+«	ile	ayarlayın.

4	 Uzaktan	kumandadaki		» «	düğmesine	basarak	
sesi	kesebilirsiniz.

	 Sessiz	modunu	devre	dışı	bırakın;	uzaktan	kuman-
dadaki	» «	düğmesine	tekrar	basın.

5	 Çalmayı	 duraklatmak	 için,	 »eII«	 düğmesine	 ba-
sın.

	 	»eII«	düğmesine	tekrar	basarak	çalmaya	devam	
edin.

Geçerliparçayıtekrarçalma
1	 Çalma	 işlemi	 esnasında	 kısa	 süreli	 olarak	 »<«	

düğmesine	basın.

Başkaparçaseçme
1	 Çalma	 işlemi	 esnasında,	 istenen	 parçaya	 veya	

dosyaya	erişilene	kadar	»<«	veya	»>«	düğmesine	
basın.
–		Seçilen	parça	veya	dosya	otomatik	olarak	çal-

maya	başlar.

Birparçanıniçindekibirbölümüarama
1	 Mevcut	dosya	içinde	hareket	etmek	için	çalma	iş-

lemi	esnasında	»<«	veya	»>«	düğmesine	basın	ve	
basılı	tutun.

2	 Bölüm	 bulunduğunda	 »<«	 veya	 »>«	 düğmesini	
bırakın.

Otomatikkapanma
Cihaz	 	 eğer	 iPod/iPhone'dan	 15	 dakika	 boyunca	
hiçbir	ses	sinyali	gelmezse	otomatik	olarak	bekleme	
moduna	geçer.	Cihazı	kullanmaya	devam	etmek	için	
tekrar	çalıştırın.

Kapatma
1	 		Cihazı	kapatmak	için,	uzaktan	kumandadaki	»8«	

düğmesine	basın	ya	da		cihaz	üzerinde	bulunan	
»8  M«	düğmesine	2	saniye	basılı	tutun.



9TÜRKÇE

Bluetoothcihazuyumluluğu
GSD	 320	 cihazınız	 çoğu	 akıllı	 telefon,	 dizüstü	
ve	 tablet	 bilgisayar	 dahil	 olmak	 üzere	 A2DP	
profilini	 destekleyen	 tüm	 Bluetooth	 cihazlarıyla	
bağlantı	kurar.

Bluetoothcihazıeşleştirme
1	 		Uzaktan	kumanda	üzerindeki	»8«	veya	cihaz	

üzerindeki	»8  M«	düğmesine	basarak	ci-
hazı	bekleme	modundan	çalıştırın.
–		Mavi	gösterge	 A 	yanıp	sönmeye	başlar.
–				Artık	cihazınızı	üniteyle	eşleştirmeye	hazır-

sınızdır.

2	Diğer	Bluetooth	cihazındaki	Bluetooth	işlevini	
etkinleştirin.

3	Diğer	 Bluetooth	 cihazındaki	 arama	 fonksiyo-
nunu	başlatın.
Not:
7  Diğer	Bluetooth	Cihazınız	PIN	kodu	sordu-

ğunda	»0000«	girin.

4	Diğer	 Bluetooth	 cihazı	 cihazınızla	 eşleştiğin-
de,	üniteden	bir	sinyal	sesi	gelir	ve	mavi	gös-
terge	sabit	yanmaya	başlar.
Not:
7  GSD	 320	 cihazınız,	 sadece	 tek	 bir	 Blue-

tooth	cihazından	gelen	ses	sinyallerini	ala-
bilir	ve	çalabilir;	ancak	en	 fazla	8	cihazla	
eşleştirme	yapılabilir.

BLUETOOTHMODU ______________________________________________

EşleşmişbirBluetoothCihazınıbağ-
lama

Notlar:
	 7   	Diğer	 Bluetooth	 cihazları	 sadece	 bir	 kez	

eşleştirilmelidir	 (diğer	 Bluetooth	 cihazına	
bağlı	olarak).

	 7		GSD	320'nin	menzilinden	çıkılıp	sonra	tek-
rar	girildiğinde,	diğer	Bluetooth	cihazı	oto-
matik	olarak	bununla	eşleşecektir.

	 7		GSD	320	 sadece	en	 son	eşleştirilen	Blue-
tooth	cihazı	ile	otomatik	olarak	bağlanır.

	 7		Eğer	 diğer	 Bluetooth	 cihazı	 algılanmazsa,	
menüsünden	 tekrar	 etkinleştirme	 yapılmalı-
dır.

SessinyaliniBluetoothcihazınızdan
çalmak
1	Diğer	Bluetooth	cihazında	çalmayı	başlatın

2	»M«	ile	giriş	kaynağını	seçin.
–		Mavi	gösterge	 A 	yanar.
–		Otomatik	olarak	son	çalınan	bölüm	çalınma-

ya	başlar.

3	Ses	seviyesini	»–«	veya	»+«	ile	ayarlayın.
Not:

	 7		Ses,	ayrıca	diğer	Bluetooth	cihazından	da	
ayarlanabilir.

4	Uzaktan	kumandadaki		» «	düğmesine	basa-
rak	sesi	kesebilirsiniz.

	 Sessiz	modunu	devre	dışı	bırakın,	uzaktan	ku-
mandadaki	» «	düğmesine	tekrar	basın.

5	Çalmayı	 duraklatmak	 için,	 »eII«	 düğmesine	
basın.

	 	»eII«	düğmesine	tekrar	basarak	çalmaya	de-
vam	edin.
Notlar:
7  Ünitenin	Bluetooth	menzili	9	metredir.
7  Bluetooth	Cihazınızdaki	ses	kontrolleri,	üni-

tenin	ses	kontrollerinden	bağımsız	çalışır.
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BLUETOOTHMODU ______________________________________________

Bluetoothcihazbağlantısınıkesme
1	Bluetooth	 Cihazının	 bağlantısını	 kendi	 menü-

sünden	kesin.

Otomatikkapanma
Cihaz,	eğer	diğer	Bluetooth	cihazından	15	daki-
ka	boyunca	hiçbir	ses	sinyali	gelmezse	otomatik	
olarak	Bekleme	moduna	geçer.	Cihazı	kullanma-
ya	devam	etmek	için	tekrar	çalıştırın.

Kapatma
1	 		Cihazı	kapatmak	 için,	uzaktan	kumandadaki	

»8«	düğmesine	basın	ya	da		cihaz	üzerinde	
bulunan	»8  M«	düğmesine	2	saniye	basılı	
tutun.

Sessinyaliniharicibircihaz-
dançalmak
Harici	bir	cihazı	(örn.	bir	MP3	oynatıcıyı)	cihazı-
nıza	bağlayarak	dinleyebilirsiniz.

1	 		Uzaktan	kumanda	üzerindeki	»8«	veya	cihaz	
üzerindeki	»8  M«	düğmesine	basarak	ci-
hazı	bekleme	modundan	çalıştırın.

2	Harici	cihazı	çalıştırın	ve	çalmayı	başlatın.

3	»M«	ile	giriş	kaynağını	seçin.

4	Ses	seviyesini	»–«	veya	»+«	ile	ayarlayın.

5	Uzaktan	kumandadaki		» «	düğmesine	basa-
rak	sesi	kesebilirsiniz.

	 Sessiz	modunu	devre	dışı	bırakın,	uzaktan	ku-
mandadaki	» «	düğmesine	tekrar	basın.

AUXMODU ___________________________________________________________

Otomatikkapanma
Cihaz	eğer	15	dakika	boyunca	hiçbir	ses	sinyali	
gelmezse	otomatik	olarak	Bekleme	moduna	ge-
çer.	Cihazı	kullanmaya	devam	etmek	için	tekrar	
çalıştırın.

Kapatma
1	 		Cihazı	kapatmak	 için,	uzaktan	kumandadaki	

»8«	düğmesine	basın	ya	da		cihaz	üzerinde	
bulunan	»8  M«	düğmesine	2	saniye	basılı	
tutun.
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Teknikveriler

Bu	cihaz	yürürlükteki	AB	direktiflerine	göre	para-
zit	bastırma	sistemine	sahip	bir	cihazdır.	Bu	ürün	
1999/5/EC,	 2009/125/EC	 ve	 2011/65/EU	
direktiflerinde	belirtilen	gereklilikleri	 karşılamak-
tadır.
Tip	plakası	cihazın	altına	yerleştirilmiştir.

ABuygunlukbeyanı
Cihazın	CD	uygunluk	belgesi,	Grundig	ana	say-
fasında,	 www.grundig.com/download/doc	 ad-
resinde	PDF	dosyası	olarak	bulunabilir.

Güçkaynağı
Güç	Adaptörü:
Tip:	 AS360-120-AE300
	Giriş:		 AC	200	-	240V~	50/60Hz
Çıkış:		 12	V	>, 3	A

Maks.güçtüketimi
Çalışma	modu:		36	W
Bekleme	modu:		<	0,5	W

GüçÇıkışı
DIN	45324,	%10	THD
Çıkış	gücü:		 2	x	10	W

BoyutlarveAğırlık
U	x	G	x	Y:		 318	x	195	x	172	mm	
Ağırlık:	 1,5	kg

Teknik	ve	tasarım	değişiklikleri	yapma	hakkı	
saklıdır.

BİLGİLER_________________________________________________________________

0890
AEEEYönetmeliğineUyumveAtık
ÜrününEldenÇıkarılması

Bu	ürün	T.C.	Çevre	ve	Şehircilik	Bakan-
lığı	 tarafından	 yayımlanan	 “Atık	 Elekt-
rikli	 ve	 Elektronik	 Eşyaların	 Kontrolü	
Yönetmeliği”nde	 belirtilen	 zararlı	 ve	
yasaklı	maddeleri	içermez.	AEEE	Yönet-

meliğine	uygundur.	Bu	ürün,	geri	dönüşümlü	ve	 tekrar	
kullanılabilir	 yüksek	 kaliteli	 malzeme	 ve	 parçalardan	
üretilmiştir.
Bu	sebeple,	artık	kullanılamayacak	duruma	geldiğinde,	
normal	ev	çöpüne	atılmamalı,	elektrikli	ve	elektronik	ci-
hazların	geri	dönüşümü	için	kullanılan	bir	toplama	nok-
tasına	 verilmelidir.	 Bu	 durum,	 ürün	 üzerinde,	 kullanma	
kılavuzunda	 veya	 ambalajda	 bulunan	 yanda	 görünen	
sembol	ile	belirtilir.
Bu	toplama	yerlerini,	lütfen	bulunduğunuz	yöredeki	ye-
rel	yönetime	sorunuz.
Eski	cihazları	geri	kazanıma	vererek,	çevre	korumasına	
önemli	bir	katkıda	bulunursunuz.

AmbalajİçinUyarı!
Ulusal	Çevre	Mevzuatımız	gereği	Amba-
lajlar,	 geri	 dönüştürülebilir	 malzemeler-
den	 üretilmiştir.	 Ambalajların	 normal	 ev	
çöpüne	atılmaması,	yerel	otoritenin	belirt-
tiği	ambalaj	toplama	noktalarına	atılması	

sağlanmalıdır.

PilİçinUyarı!
Ulusal	 Çevre	 Mevzuatımız	 gereği	
Üründe	bulunan	Pil	uygun	şekilde	geri	
dönüştürülmeli	 veya	 yerel	 otoritenin	
belirttiği	atık	pil	kutusuna	atılmalıdır.	Pili	
kullanım	kılavuzunda	belirtildiği	şekilde	

şarj	ediniz	veya	değiştiriniz.	Pili	geri	dönüştürmek	 için	
lütfen	yerel	yetkili	servise	başvurun.

PCBUygunluğu:
“PCB	(Poliklorlubifenil	)	içermez.”

Enerjitasarrufuiçinyapılması
gerekenler
7  Cihazın	ses	seviyesini	uzun	süre	maksimum	seviyede	

tutmanız	cihazın	kullandığı	enerjiyi	artıracaktır.	Uzun	
süreli	kullanım	için	sesi	duyabileceğiniz	minimum	dü-
zeyde	tutunuz.

Menşei	P.R.China





Müșteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın  müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı 
yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.grundig.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, 
bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, 
bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve 
süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileștirildiği, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak 
kabul etmiș müșteri odaklı bir  yaklașımı benimsemekteyiz. 
Yaklașımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir 
yapı geliștirilmiș olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

Web sitesi Çağrı merkezi mushiz@arcelik.com fax 0216 423 23 53

Çağrı merkezi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

Yetkili satıcı

Müşteri başvurusu1

2

3

4

5

Başvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Randevu alınıp hizmetin gerçekleştirilmesi

Memnun Memnun
değil

Müşteri memnuniyetinin alınması

6 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması





Garanti Kapsamı:
Grundig tarafından verilen bu garanti, Hoparlör’ün normalin dışında kullanılmasından do��
ğacak 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 voltajdan 
farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynakla�
nan arızalar.
6.  Ürünün içerisine yabancı madde girmesinden kaynaklanan sorunlar (su, içecek, kahve, 

küçük nesneler)
7.  Ürünün müşteri tarafından demonte edilmesinden veya hatalı bağlantıdan kaynaklanan 

parça kayıpları ve hasarlar
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında 
yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı sa�
tın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. 
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldı�
ğı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:
Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. 
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı araya�
rak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. 
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafın�
dan sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bölü�
münde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de 
ulaşabilirsiniz. 
Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL 

Grundig Çağrı Merkezi
444 0 888 (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız)
Diğer Numara:
(0216) 585 8 888

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 Çağrı 
Merkezi’ne başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “Teknisyen Kimlik Kartı”nı sorunuz.
5. Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. 
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 7 yıldır.

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

Garanti Konusunda
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



GARANTİ BELGESİ

Garanti süresi Hoparlör’ün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde 
kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar 
tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması 
şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim 
hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve Garanti kapsamı içinde gerek 
malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir 
ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak 
onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş 
günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz 
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tari�
hten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
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 zorunludur.
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 yararlanmamayı 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 belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Bel�
gesi 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 97171 no’lu ve 09.02.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir
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