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7   Bu cihaz ses sinyallerinin çalınması için tasar-
lanmıştır. Bunun dışında bir amaçla kullanılma-
sına kesinlikle izin verilmez.

7   Cihazın damlayan veya sıçrayan sudan korun-
masını sağlayın. 

7   Cihazın üzerine vazo gibi eşyaları koymayın. 
Bunlar, devrilmek suretiyle elektrik bileşenleri 
üzerine sıvı dökülmesine sebep olarak güvenlik 
riski doğurabilirler. 

7   Cihaz üzerine mum gibi herhangi bir açık ateş 
kaynağı yerleştirmeyin.

7   Cihazı yalnızca ılıman iklimde kullanın.
7   Nesnelerden en az 10 cm uzağa koyarak ci-

hazın yeterince havalandırılmasını sağlayın. 
Cihazı gazete, masa örtüsü, perde vb. ile ka-
patmayın.

7   Statik elektrik boşalması ya da elektrik dalga-
lanmaları (voltaj yükselmesi) nedeniyle arıza 
meydana gelirse cihazı sıfırlayın. Bunu yapmak 
için elektrik fişini çekin ve birkaç saniye sonra 
tekrar takın.

7   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.

7   Cihazın kasasına zarar verebileceği için her-
hangi bir temizleyici madde kullanmayın. Ciha-
zı temiz ve kuru bir bez ile temizleyin.

7   Asla cihazın içini açmayın. Yanlış müdahale-
lerden kaynaklanan hasarlarda üretici hiçbir 
yükümlülük kabul etmeyecektir.

7  Elektrik fişinin kolay erişilebilir bir yerde olma-
sını sağlayın.

7    Kulaklıkları uzun süre yüksek sesle 
kullanmanın işitme yetinize zarar 
verebileceğini unutmayın. 

Teknikveriler
Bu cihaz yürürlükteki AB direktifleri-
ne göre parazit bastırma sistemine 
sahip bir cihazdır. 
Bu ürün 2004/108/EC, 

2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/
EU, AB direktiflerinde belirtilen gereklilikleri 
karşılamaktadır.
Tip plakası cihazın altına yerleştirilmiştir.

Güçkaynağı:230 V~, 50/60 Hz
Maks.güçtüketimi: 
Çalışma < 2,5 W, Bekleme < 0,5 W
Çıkış:
DIN 45324, %10 THD750 mW
Frekansbandı:
FM 87,5 ...108,0 MHz 
Boyutlarveağırlık:
B x H x T  250 x 140 x 70  mm
Yaklaşık ağırlık 0,7 kg

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı 
saklıdır.

GÜVENLİKVEBİLGİLER_______________________________________
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GÜVENLİKVEBİLGİLER_______________________________________

AmbalajİçinUyarı!
Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği 
Ambalajlar, geri dönüştürülebilir mal-
zemelerden üretilmiştir. Ambalajların 
normal ev çöpüne atılmaması, yerel 
otoritenin belirttiği ambalaj toplama 

noktalarına atılması sağlanmalıdır.

PilİçinUyarı!
Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği 
Üründe bulunan Pil uygun şekilde 
geri dönüştürülmeli veya yerel oto-
ritenin belirttiği atık pil kutusuna 
atılmalıdır. Pili kullanım kılavuzun-

da belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. 
Pili geri dönüştürmek için lütfen yerel yetkili servi-
se başvurun.

PCBUygunluğu:
“PCB (Poliklorlubifenil ) içermez.”

Enerjitasarrufuiçinyapılması
gerekenler
7  Cihazın ses seviyesini uzun süre maksimum 

seviyede tutmanız pil kullanım süresini kısaltır 
uzun süreli kullanım için sesi duyabileceğiniz 
minimum düzeyde tutun veya kulaklık kullanın.

AEEEYönetmeliğineUyumve
AtıkÜrününEldenÇıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya-
ların Kontrolü Yönetmeliği”nde 
belirtilen zararlı ve yasaklı mad-

deleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. 
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir 
yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiş-
tir.
Bu sebeple, artık kullanılamayacak duruma geldi-
ğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve 
elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan 
bir toplama noktasına verilmelidir. 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.
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Sayfa 3'teki şekle bakın. 

ON/OFF  Cihazı açar ve kapatır;
  alarm fonksiyonu devreye gir-

diğinde alarm sinyalini (alarm 
sinyali veya radyo istasyonu) 
kapatır;

  basılı tutulduğunda düğmeleri 
devreden çıkartır ve devreye 
sokar.

ANTENNA  FM alışı için kullanılan telesko-
pik anten.

+5  1'den 5'e kadar olan önayar 
düğmelerinin ikinci seviyesini et-
kinleştirir.

M  Radyo istasyonlarını  1/5 'den 
6/10'a kadar önayar düğmele-
rine kaydeder.

SNOOZE  Alarm fonksiyonunu yarıda ke-
ser.

PRESETS
1/5...6/10

  Radyo istasyonlarını kaydetmek 
ve seçmek için önayar düğme-
leri.

+VOL.– Ses düzeyini ayarlar.

e §  Alarm modu için sinyal sesi ve 
radyo programı arasında geçiş 
yapar.

ALARM  Alarm zamanı fonksiyonunu 
etkinleştirir;

 alarm bekletmeyi sonlandırır.

GENELBAKIŞ________________________________________________________

MODE  Saat ve alarm zamanı ayarını 
etkinleştirir;

  radyo modu esnasında RDS 
bilgisini (istasyon adı, program 
türü, radyo metni), frekansı, sa-
ati ve alarm zamanını gösterir.

SLEEP  Uyku zamanlayıcısını ayarla-
mak için.

TUNING–+  Frekansı 50 kHz'lik adımlarla 
artırmak veya  azaltmak için 
kısaca basın;

  otomatik istasyon aramasını 
başlatmak için basın ve basılı 
tutun;.

  saat ve alarm zamanını ayarla-
mak için.

OPEN Pil bölmesi kapağı.

AC~ Ürünle birlikte verilen elektrik 
kablosu için bağlantı girişi.

0  Kulaklık girişi  
(3,5 mm stereo fiş).

  Cihazın hoparlörü otomatik ola-
rak kapatılır.

 Uyarı:
 7  Kulaklıklardan gelen aşırı ses 

basıncı, işitme kaybına neden 
olabilir.

!" Tonu ayarlamak için.
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Şebekeelektriğiilekullanım
Tip plakasındaki (cihazın altındaki) şebeke volta-
jının kendi yerel şebeke beslemenizle aynı oldu-
ğundan emin olun. Aynı değilse yetkili satıcınıza 
danışın.

1  Ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu ciha-
zın üzerindeki »AC~« girişine takın.

2  Elektrik kablosunu girişe takın (230 V~, 50/60 
Hz).
Not:
7  Cihazın içerisinde pil varsa şebeke elektri-

ğiyle çalışma esnasında pillerin bağlantısı 
otomatik olarak kesilir.

Uyarı:
7  Cihaz şebekeye güç kablosuyla bağlanır. 

Cihazın ana elektrik kaynağıyla bağlantısını 
tamamen kesmek istediğinizde güç kablosu-
nu prizden çekin.

7   Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için ci-
hazın elektrik fişini çekin. Cihaz çalışır hal-
deyken elektrik fişinin kolay erişilebilir bir 
yerde durmasına ve diğer nesnelerin onu 
engellememesine dikkat edin.

Pililekullanım
Cihazı aynı zamanda standart piller (cihazla bir-
likte verilmez) kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Bu 
durumda elektrik kablosunu fişten çekmelisiniz.

1  İşaretli alana basarak ve kapağı yana doğru 
iterek pil yuvasını açın.

2  Pil bölmesinde işaretli olan kutuplara bakarak 
dört adet pil (4 x 1,5V, Tip IEC, AM 2, LR 14, 
C boyutu) takın.

3 Pil bölmesini kapatın.

GÜÇKAYNAĞI_____________________________________________________

Notlar:
7  Pilleri, örneğin doğrudan güneş ışığı, ısıtıcı-

lar ya da ateşten kaynaklanan aşırı sıcaklığa 
maruz bırakmayın.

7  Pilleri, bittiklerinde ya da cihazın uzun süre 
kullanılmayacağını bildiğiniz zaman çıkarın. 
Piller zayıflayınca ekranda bir pil simgesi 
görüntülenir ve yanıp söner. Elektrik kablosu 
cihaza takılıyken bu fonksiyon çalışmaz.

7  Sızıntı yapan pillerden kaynaklanan hasar-
dan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Çevreileilgilinot:
7  Ağır metal içermeyenler de dahil olmak üze-

re piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. 
Lütfen kullanılmış pilleri çevreye zarar verme-
yecek şekilde atın. Bölgenizde geçerli olan 
yasal düzenlemelere uyun.

Tamponpillerinyerleştirilmesi
Cihaz çalışırken elektrik kesildiğinde veya fiş kısa 
bir süre için prizden çıkartıldı ğında, tampon piller 
ayarların silinmemesini sağlar. 

1  İşaretli alana basarak ve kapağı yana doğru 
iterek pil yuvasını açın.

2 Pilleri (Mignon tip, örn. AM 3, LR 6, AA boyut) 
küçük pil yuvasına yerleştirirken tabanında bu-
lunan kutup işaretlerine dikkat edin.

3 Pil bölmesini kapatın.
Not:
7  Cihazda pil yoksa ve şebeke kablosu da 

bağlı değilse, tampon piller 10 saniye içeri-
sinde değiştirilmelidir.
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Saatinayarlanması
Not:
7  Aşağıdaki ayarda »CT ON« seçildiğinde, 

RDS programı da bu işlevi destekliyorsa 
saat otomatik olarak güncellenir.

1 Cihaz kapalıyken »MODE« düğmesini ek-
randa saat yanıp sönünceye kadar basılı tutun.

2 Saati adım adım ayarlamak  
için »TUNING–« düğmesine basın.

3 Dakikayı adım adım ayarlamak  
için »TUNING+« düğmesine kısaca basın.

4 »MODE« düğmesine basın.
– Ekran: »CT ON« veya »CT OFF«.

5 RDS saat senkronizasyonunu açmak  
için »TUNING–« veya »TUNING+« düğ-
mesine basın (»CT ON«).

6 Ayar işlemini »MODE« düğmesine basarak 
onaylayın.
– Ekran: geçerli saat.

Radyoistasyonlarınıayar-
lamavekaydetme...
...otomatikistasyonaramasıyla
Cihaz ilk kez bağlandığında veya pilleri ilk kez 
takıldığında otomatik olarak FM istasyon araması 
yapılır ve en kuvvetli sinyale sahip ilk on istasyon 
1'den 10'a kadar önayar düğmelerine kaydedi-
lir.

Ancak, istasyonları manüel olarak da ayarlayıp 
önayar düğmelerine kaydedebilirsiniz.

...manuel
1 Cihazı açmak için »ON/OFF« düğmesine ba-

sın.

2 İstediğiniz frekansa erişene  
kadar »TUNING –« veya »TUNING+« 
düğmesine basmaya devam edin.
–  Ekran: frekans 50 kHz'lik adımlarla değişir;

 ya da

 »TUNING –« veya »TUNING+« düğmesini 
yaklaşık bir saniye basılı tutun.
–  Otomatik arama işlemi bir sonraki kuvvetli 

sinyale sahip istasyonda durur.

3 Hafıza işlevini etkinleştirmek için »M« düğme-
sine basın.
–  Ekran: İlk önayar düğmesinin numarası ya-

nıp söner.

4 »1« ile »5« arasında istediğiniz ön ayar düğ-
mesine basın ve »M« düğmesine basarak 
onaylayın.
–  Ekran: frekans, »I« ve sonra istasyon adı gös-

terilir.
Notlar:
7  6 - 10 arasındaki program konumları için ilk 

önce »+5« düğmesine basın.
7  8 saniye içerisinde başka bir düğmeye bas-

mazsanız cihaz herhangi bir değişiklik yap-
madan kayıt modundan çıkar.

AYARLAR_______________________________________________________________
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RADYOMODU______________________________________________________

Açmavekapatma
1 Cihazı açmak için »ON/OFF« düğmesine ba-

sın.
–  En son seçilmiş istasyon etkinleşir (Hafızaya 

Alınmış Olan Son İstasyon).

2 Cihazı kapatmak için »ON/OFF« düğmesine 
basın.
–  Ekran: kısaca »GOOD BYE« daha sonra geçerli 

saat gösterilir.

Anten
En iyi FM yayın alımı için teleskopik anteni açıp 
gereken şekilde yönlendirmek yeterlidir.

Kaydedilmişistasyonların
seçilmesi
1 »1« ile »5« (1 ile 5 arasındaki önayar istas-

yonları) veya »+5« ve »1« ile »5« arasındaki 
önayar düğmelerini  (6 ile 10 arasındaki öna-
yar istasyonları) kullanarak istediğiniz istasyonu 
seçin.

Sesdüzeyininayarlanması
1 »+VOL.–« düğmesini kullanarak ses seviyesi-

ni ayarlayın.

Tonunayarlanması
1 Tonu »!"« düğmesini kullanarak ayarlayın.

Kulaklıkladinleme
1 Kulaklık fişini (ø 3,5 mm) cihazın sol  

tarafındaki »0« jakına takın.
–  Cihazın hoparlörü otomatik olarak kapatılır.
Uyarı:
7   Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı, işitme 

kaybına neden olabilir.

Düğmelerindevredençıkarıl-
ması
1 Düğmeleri devre dışı bırakmak için »ON/OFF« 

düğmesine basın ve basılı tutun.
– Ekran: »P«.

2 Düğmeleri devreye sokmak için  
tekrar »ON/OFF« düğmesine basın ve basılı 
tutun.
– Ekran: »P« kaybolur.

RDSistasyonservisi
RDS  (Radyo Veri Sistemi) çoğu FM istasyonu 
tarafından ilave olarak aktarılan bir bilgi sistemi-
dir. Cihaz bir RDS istasyonundan sinyal alıyorsa 
istasyon adını gösterir, örneğin »ENERGY«  
ve »f«.

RDS'liistasyonlarınaranması
1 »TUNING–« veya »TUNING+« düğmesi-

ne kısaca basarak istediğiniz RDS istasyonunu 
arayın veya bir RDS istasyonu bulunana  ve 
ekranda »f« ibaresi gözükene kadar 
basılı tutun.
–  Sinyal gücü yeterince kuvvetliyse istasyon adı 

bir süre sonra ekranda gösterilir.

RDSbilgisininçağrılması
Bir RDS istasyonundan sinyal alındığında frekans 
kısaca ekrana gelir ve sonra sürekli olarak istas-
yon adı gösterilir.

1 Arka arkaya »MODE« düğmesine basın.
–  Ekran: program türü, radyo metni, saat, 

alarm zamanı, frekans ve ön ayar konumu.

Radyometni
Bazı RDS istasyonları ilave olarak radyo metni 
de verir. Radyo metni ekranda kayan yazı 
olarak gösterilir.

1 Radyo metnini çağırmak için »MODE« düğme-
sine iki kez basın.
–  Bilgiler kısa bir süre sonra gösterilir.
Not:
7  Geçerli istasyondan bir radyo metni gelmi-

yorsa, ekranda »NO TEXT« ibaresi gösterilir.

2 Radyo metnini kapatmak için tekrar »MODE« 
düğmesine basın.
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ALARMMODU _____________________________________________________

Alarmsaatininayarlanması
1 Cihaz kapalıyken »MODE« düğmesine 

kısaca basın.
–  Ekran: ayarlanmış son alarm zamanı  

ve »AL«.

2 »MODE« düğmesine basın ve basılı tutun.
–  Ekran: alarm zamanı yanar söner.
Not:
7  8 saniye içerisinde başka bir düğmeye 

basmazsanız cihaz ayar modundan çıkar. 
Yapılan değişiklikler kaydedilir.

3 Saati adım adım ayarlamak  
için »TUNING–« düğmesine basın.

4 Dakikayı adım adım ayarlamak  
için »TUNING+« düğmesine kısaca basın.

5 Ayarı onaylamak için »MODE« düğmesine 
basın.
–  Ekran: ayarlanan alarm zamanı.
–  Kısa bir süre sonra ekranda geçerli saat 

gösterilir. 

Sinyalsesiylealarm
1 Cihazı açmak için »ON/OFF« düğmesine 

basın.

2 Alarm sinyalini (»e«) »e §« düğmesini »e« 
konumuna getirerek ayarlayın.

Radyoistasyonuylaalarm
1 Cihazı açmak için »ON/OFF« düğmesine 

basın.

2 Alarm sinyalini (»§«) »e §« düğmesini »§« 
konumuna getirerek ayarlayın.

3 »1« ile »5« (1 ile 5 arasındaki önayar istas-
yonları) veya »+5« ve »1« ile »5« arasındaki 
önayar düğmelerini  (6 ile 10 arasındaki öna-
yar istasyonları) kullanarak istediğiniz istasyonu 
seçin.

4 »VOL.–« düğmesini kullanarak ses seviyesini 
ayarlayın.

5 Cihazı kapatmak için »ON/OFF« düğmesine 
basın.

6 Alarm zamanını kontrol etmek için »MODE« 
düğmesine kısaca basın.
–  Ekranda: ayarlanmış alarm zamanı, »AL« ve 

»§«.
–  Kısa bir süre sonra ekranda güncel saat göste-

rilir, »§« sabit kalır.
–  Seçilen radyo istasyonu ayarlanan alarm za-

manında açılır.

Alarmzamanınınkısacagösteril-
mesi
1 Cihaz kapalıyken »MODE« düğmesine kısaca 

basın.
–  Ekranda saat yerine ayarlanan alarm zamanı 

gösterilir,
– Ekranda: »e« veya »§«. 
–  Kısa bir süre sonra ekranda yeniden geçerli 

saat gösterilir.

Alarmınyarıdakesilmesi
1 Alarm çalarken »SNOOZE« düğmesine basın.

– Ekran: »e« veya »§« yanıp söner.
– Alarm (sinyal veya radyo) susar.
–  Alarm 5 dakikalık aralıklarla tekrarlanır (top-

lam alarm süresi 90 dakikadır).

Alarmınogüniçiniptaledilmesi
1 Alarm çalarken »ON/OFF« düğmesine basın.

–  Ekranda: geçerli saat ve »e« veya »§« gö-
rüntülenir.

–  Alarm (sinyal tonu veya radyo) durur ancak 
alarm fonksiyonu bir sonraki gün aynı saat 
için devrede kalır.

Alarmbekletmeyidevredışıbı-
rakma/devreyesokma
1 Alarmı devre dışı bırakmak için »ALARM« 

düğmesine, »e« veya »§« ibaresi ekrandan 
kaybolana kadar basın
– Ekranda: »e« veya »§« ekrandan silinir.
– Alarm saati ayarı kaydedilir.

2 Alarmı etkinleştirmek için »ALARM« düğme-
sine tekrar basın.
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Uykuzamanlayıcısımodu
Cihazda bir uyku zamanlayıcısı vardır, bu özellik 
cihazı radyo modundayken belirli bir zamanda 
kapatır. 90 ile 10 dakika arasında dokuz kapan-
ma zamanı belirlemek mümkündür.

Uykuzamanlayıcısınıaçma.
1 Cihazı açmak için »SLEEP« düğmesine basın.

–  Ekran: »≤« ve »SLEEP 90« gösterilir.
–  En son seçilen radyo istasyonunu duyacak-

sınız.

2 Kapanma zamanını belirlemek için (90, 80, 
70, 60, 50, 40, 30, 20, 10), »SLEEP« düğ-
mesine gerektiği kadar basın.
–  Ekran: »≤« kısaca gösterilir,  

örneğin »SLEEP 30«, daha sonra istasyon 
adı ve frekans gösterilir.

Not:
7  Kalan kapanma süresini kontrol etmek  

için »SLEEP« düğmesine kısaca basın.

Uykuzamanlayıcısınınerkenkapa-
tılması
1 Uyku zamanlayıcısını erken kapatmak için 

»SLEEP« düğmesine ekranda »SLEEP 00« 
ibaresi kısaca gözükene kadar basın.
– Ekran: »≤« ekrandan kaybolur.
– Cihaz kapanır;

 ya da

 »ON/OFF« düğmesine basın.

ALARMMODU _____________________________________________________



Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, aşınabilir Radyo’nuzun normalin dışında 
kullanılmasından 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 volta-

jdan 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 kaynak-

lanan arızalar.
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 satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. 
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası 
kaldırıldığı 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
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 ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı 
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 unutmayınız. 

Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir so-
runda 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

Garanti Konusunda
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



GARANTİ BELGESİ

Grundig Taşınabilir Radyo’nun, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması 
ve Grundig’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 
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 süres-
ine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atö-
lyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza 
veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içer-
isinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, ben-
zer 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 yetkilisi-
yle 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 ka-
nuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönet-
melik 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, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 97748 no’lu ve 23.02.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 

Bubölümü,ürünüaldığınızYetkiliSatıcıimzalayacakvekaşeleyecektir
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