
GÜVENLİK VE KURULUM TR
▪	Bu	cihaz	ses	sinyallerinin	çalın-

ması	için	tasarlanmıştır.	Bunun	dı-
şında	bir	amaçla	kullanılmasına	
kesinlikle	izin	verilmez.

▪	Cihazı	 neme	 karşı	 koruyun	 (su	
damlaları	 veya	sıçramalar).	Ci-
hazın	üzerine	vazo	gibi	eşyaları	
koymayın.	Bunlar,	devrilmek	su-
retiyle	elektrik	bileşenleri	üzerine	
sıvı	 dökülmesine	 sebep	 olarak	
güvenlik	riski	doğurabilir.

▪	Cihaz	 üzerine	 mum	 gibi	 her-
hangi	bir	açık	ateş	kaynağı	yer-
leştirmeyin.

▪	Yıldırımlı	havalar	tüm	elektrikli	ci-
hazlar	için	tehlike	arz	eder.	Hi-fi	
sistemi	kapalı	olsa	bile	şebekeye	
ulaşacak	 bir	 yıldırım	 çarpması	
ile	hasar	görebilir.	Yıldırımlı	ha-
valarda	 güç	 kablosunu	 daima	
prizden	çekiniz.

▪	Şebeke	gerilimindeki	kısa	süreli	
artışlar	 veya	 statik	 elektrik	 yü-
künden	 dolayı	 arıza	 meydana	
gelmesi	halinde	cihazı	sıfırlayın.	
Bunun	için	elektrik	fişini	çekin	ve	
birkaç	saniye	bekledikten	sonra	
fişi	tekrar	takın.

▪	Cihazın	 yeterince	 havalandırıl-
dığından	 emin	 olun.	 Havalan-
dırma	kanallarını	gazete,	masa	
örtüsü,	perde	vb.	ile	kapatmayın.

▪	Cihazın	 yerleştirileceği	 yere	
karar	verirken	mobilya	yüzeyle-
rinin	çeşitli	 türde	cila	ve	plastik	
malzemeyle	 kaplı	 olduğuna	ve	
bunların	 çoğunda	 da	 kimyasal	
katkı	 maddeleri	 bulunduğuna	
lütfen	dikkat	edin.	Bu	katkı	mad-
deleri	 cihazın	 ayaklarında	 ko-
rozyona	sebep	olarak	mobilya	
yüzeylerinde	 çıkartılması	 zor	
veya	imkansız	lekelere	sebebiyet	
verebilir.

▪	Cihazı	 yalnızca	 ılıman	 iklimde	
kullanın.

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

▪	Yedek	 pilleri	 doğrudan	 güneş	
ışığı,	ısıtıcı	veya	ateş	gibi	etken-
lerin	 sebep	olabileceği	aşırı	 sı-
caklara	maruz	bırakmayın.

▪	Asla	cihazın	içini	açmayın.	Yan-
lış	kullanım	sonucunda	oluşacak	
hasara	 bağlı	 garanti	 talepleri	
kabul	edilmez.

▪	Tip	plakası	cihazın	altına	yerleş-
tirilmiştir.

▪	Cihazı	 doğrudan	 güneş	 ışığı,	
ısıtıcı	 veya	 ateş	 gibi	 etkenlerin	
sebep	olabileceği	aşırı	sıcaklara	
maruz	bırakmayın.

AEEE Direktifine Uygunluk ve Atık 
Ürünün Elden Çıkarılması:
Bu	ürün,	AB	AEEE	Direktifine	(2012/19/EU)	uygun-
dur.	Bu	üründe,	atık	elektrikli	ve	elektronik	eşyalara	
(AEEE)	ilişkin	bir	sınırlandırma	sembolü	yer	alır.	

Bu	ürün	tekrar	kullanılabilen	ve	geri	dönü-
şüme	 uygun	 yüksek	 kaliteli	 parçalardan	
ve	 malzemelerden	 üretilmiştir.	 Bu	 ürünü,	
kullanım	ömrünün	sonunda	normal	ev	tipi	
atıklarla	 ve	 diğer	 atıklarla	 birlikte	 atma-

yın.	Elektrik	ve	elektronik	cihazların	geri	dönüşümüne	
yönelik	 bir	 geri	 dönüşüm	 toplama	 merkezine	 götü-
rün.	Bu	toplama	merkezleri	hakkında	bilgi	almak	için	
yerel	yetkililere	danışın.

RoHS Direktifine Uygunluk
Satın	almış	olduğunuz	bu	ürün,	AB	RoHS	Direktifine	
(2011/65/EU)	uygundur.	Direktifte	belirtilen	zararlı	
ve	yasak	maddeleri	içermez.

Ambalaj Bilgileri
Ürünün	ambalajı,	Ulusal	Çevre	Tüzüğümüz	
uyarınca	geri	dönüştürülebilir	malzemeler-
den	 üretilmiştir.	 Ürünün	 ambalajını	 evsel	
veya	diğer	atıklarla	birlikte	atmayın.	Yerel	

yetkililerce	belirlenmiş	olan	ambalaj	malzemesi	 top-
lama	noktalarına	götürün.

PCB Uygunluğu:
“PCB	(Poliklorlubifenil	)	içermez.”

Pil İçin Uyarı!
	Bitmiş	 pilleri,	 yerel	 kanun	 ve	 yönetmeliklere	 uygun	
şekilde	atılmasını	sağlayın.		Pil	ve	ambalajın	üzerin-
deki	 sembol,	 ürünle	birlikte	 teslim	edilen	pilin	 evsel	
atık	olarak	değerlendirilmemesi	gerektiğini	belirtmek-
tedir.	Bazı	yerlerde	sembol,	kimyasal	bir	sembol	 ile	
birleştirilerek	kullanılmış	olabilir.		Piller	%	0,0005’den	
fazla	civa	veya	%	0,004’den	fazla	kurşun	içeriyorsa,	
civa	 için	 Hg,	 kurşun	 için	 Pb	 kimyasal	 sembolü	 işa-
retin	altına	eklenir.	 	 Pillerin	doğru	 şekilde	atılmasını	
sağlayarak,	pillerin	uygun	olmayan	şekilde	atılması	
neticesinde	çevre	ve	insan	sağlığında	meydana	gele-
bilecek	potansiyel	zararların	engellenmesine	katkıda	
bulunmuş	olacaksınız.

Taşıma ve nakliye
▪	 Taşıma	 ve	 nakliye	 sırasında	 cihazı	 ori-

j inal	 ambalajı 	 i le	 bir l ikte	 taşıyın.		
Cihazın	ambalajı,	cihazı	 fiziksel	hasarlara	karşı	
koruyacaktır.

▪	 Cihazın	 veya	 ambalajının	 üzerine	 ağır	 cisimler	
koymayın.	Cihaz	zarar	görebilir.

▪	 Cihazın	düşürülmesi	durumunda	cihaz	çalışmaya-
bilir	veya	kalıcı	hasar	oluşabilir.

Enerji tasarrufu için yapılması 
gerekenler
▪	 Cihazı	kullanmadığınız	durumlarda	on/off	düg-

mesinden	cihazı	kapalı	tutun.

▪	 Cihazı	uzun	süre	kullanmayacaksanız	şebeke	fi-
şini	prizden	çekin	ve	 tampon	pilini	çıkartın	böy-
lece	 pillerin	 cihazın	 içine	 akmasını	 engellemiş	
olusunuz.

▪	 Gösterge	parlaklığını	sadece	sizin	belirlediğiniz	
minimum	seviyede	tutun.

TEKNİK VERİLER
Bu	cihaz,	geçerli	AB	yönetmeliklerine	uygun	olarak	
parazitlere	karşı	korunmaktadır.	Bu	ürün,	2014/53/
EU,	 2009/125/EC	 ve	 2011/65/EU	 Avrupa	
Direktiflerine	uygundur.

Cihaza	 ait	 CE	 deklarasyon	 belgesini	 PDF	 dos-
yası	 olarak	 aşağıdaki	 linkten	 indirebilirsiniz:		
www.grundig.com/downloads/doc.

AC-Adaptör	 üretici:	 Dongguan	 Turnmax	 Electronic	
Co.,	Ltd.

Adres:	 Erxiafang	 Industrial	 Zone,	 Xiansha,	 Gabou	
Town,	 Dongguan,	 Guangdong	 Province	 523287,	
P.R.China

Model:	TM-K006VA-00501500PE-02

Güç beslemesi: 
AC	Adaptör	Girişi:	100-240	V~,50/60	Hz	0,25A;	
Çıkış:	5.0	V	  1.5	A		7.5W

Ortalama	Aktif	Verimlilik:	76,65%

Yüksüz	Güç	Tüketimi:	<0.1	W

Maks.	Güç	tüketimi:
<10,5	W	(çalışırken)
<1	W	(bekleme	modundayken)

Çıkış:

Frekans bantları:
FM	87,5	...108,0	MHz
BT	frekansı:	2402-2480	MHz
BT	iletilen	maksimum	güç	4	dBm

Devre özellikleri:
Hoparlör:	2	-	1/4	inç
Çıkış	Gücü:	1,5	W

Boyutlar:
G	x	Y	x	U	117	x	104	x	90	mm
Ağırlık:	300	g

Teknik	değişiklik	ve	 tasarım	değişikliği	yapma	hakkı	
saklıdır!

USB	Host:		
5.0	V	  1.0	A	şarj	çıkışı

Hafıza pilleri:
Hafıza	DC	pil:	2	x	1,5	V	UM4/R03/AAA

GÜÇ BESLEMESİ
Şebeke elektriği ile kullanım
Tip	plakasındaki	(cihazın	altındaki)	şebeke	voltajının	
kendi	 yerel	 şebeke	 beslemenizle	 aynı	 olduğundan	
emin	olun.	Aynı	değilse	yetkili	satıcınıza	danışın.

1  		Güç	 adaptörünü	 prize	 takın	
(100	-	240	V~,	50/60	Hz).

Uyarı:

▪	 Cihaz,	şebekeye	güç	adaptörüyle	bağlanır.	Ciha-
zın	elektrik	bağlantısını	kesmek	için	güç	adaptö-
rünü	çıkarın.

▪	 Güç	adaptörü,	 cihazın	bağlantısını	 kesmek	 için	
kullanılır.	Kullanım	amacı	doğrultusunda	kullanı-
lırken	çalışır	halde	olmalı	ve	engellenmemelidir.

Hafıza pilinin takılması
Hafıza	pili,	kaydedilen	ayarların	elektrik	kesintisi	du-
rumunda	kaybolmamasını	sağlar.	

1  		İşaretlenen	alana	bastırıp	kapağı	aşağı	iterek	pil	
bölmesini	açın.	

2   	Pilleri	takarken	(mikro	piller,	2	adet	1,5	V,	R03/	
UM	4/	AAA),	pil	bölmesinin	tabanında	yer	alan	
kutup	işaretlerine	dikkat	edin	.	

3  Pil	bölmesini	kapatın.

▪	Bu	cihaz	ses	sinyallerinin	çalın-
ması	için	tasarlanmıştır.	Bunun	dı-
şında	bir	amaçla	kullanılmasına	
kesinlikle	izin	verilmez.

▪	Cihazı	 neme	 karşı	 koruyun	 (su	
damlaları	 veya	sıçramalar).	Ci-
hazın	üzerine	vazo	gibi	eşyaları	
koymayın.	Bunlar,	devrilmek	su-
retiyle	elektrik	bileşenleri	üzerine	
sıvı	 dökülmesine	 sebep	 olarak	
güvenlik	riski	doğurabilir.

▪	Cihaz	 üzerine	 mum	 gibi	 her-
hangi	bir	açık	ateş	kaynağı	yer-
leştirmeyin.

Not:
▪	 Hafıza	pili,	bittiğinde	veya	cihazı	uzun	süre	kullan-

mayacağınızda	çıkarın.	

Çevreyle ilgili not:
▪	 Piller,	ağır	metal	içermeseler	dahi	evsel	atıklarla	

birlikte	atılmamalıdır.	Eski	pilleri	daima	yerel	çevre	
kurallarına	uygun	olarak	atın.

RADYO MODU
Anten
En	iyi	FM	(UHF)	için,	kablolu	antenin	doğru	şekilde	
ayarlanması	yeterlidir.

Açma ve kapatma
1  		»ON/OFF«	düğmesine	basarak	cihazı	bekleme	

(standby)	modundan	açabilirsiniz.

2  		»ON/OFF«	düğmesine	basarak	cihazı	bekleme	
(standby)	moduna	alabilirsiniz.

Radyo istasyonlarının otomatik olarak 
aranması ve kaydedilmesi
Ön	ayarlara	10	adet	radyo	istasyonu	kaydedebilir-
siniz.

TUNING+/HR VOL+/AL 2

VOL-/AL 1

TUNING-/MIN ON/OFF

PRESET

PLAY/PAUSE MODE

TIME

SLEEP

SNOOZE

DIMMER

USB

1  Frekans	 ekranı	 hızlı	 geçişe	 geçene	 kadar	
»TUNING+/HR«	 veya	 »TUNING-/MIN«	
düğmesine	basarak	istasyon	arama	fonksiyonunu	
etkinleştirin.

	 İstasyon	bulunduğunda	arama	işlemi	sona	erer.

Not:
▪	 Frekansı	 kademeli	 şekilde	 ileri	 almak	 isterseniz	

»TUNING+/HR«	veya	»TUNING-/MIN«	düğ-
mesine	birkaç	kez	kısa	basın.	

2  Bellek	fonksiyonunu	etkinleştirmek	için	»PRESET«	
düğmesine	basılı	tutun.	

3  Ön	 ayarı	 seçmek	 için	 »TUNING+/HR«	 veya	
»TUNING-/MIN«		düğmesine	basın.

4  İstasyonu	 kaydetmek	 için	 »PRESET«	 düğmesine	
basın.

Not:
▪	 	İstasyonlar	 ön	 ayarlarda	 zaten	 kayıtlıysa,	 yeni	

istasyonlar	kaydedildiğinde	eski	istasyonların	üs-
tüne	yazılır.

5  Daha	fazla	istasyon	kaydetmek	için	1	ila	4.	adım-
ları	tekrarlayın.	

Kaydedilen istasyonların seçilmesi

1  Ön	 ayarlı	 istasyonları	 arka	 arkaya	 seçmek	 için	
»PRESET«	düğmesine	basın.

Ses seviyesinin ayarlanması
1  		»VOLUME -/AL 1«	veya	»VOLUME +/AL 2«	

düğmesine	basarak	ses	seviyesini	ayarlayabilirsi-
niz.

Ekran parlaklığının ayarlanması
1  Parlaklığı	yüksek,	orta	ve	düşük	seviyelerde	ayar-

lamak	 için	»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«	düğ-
mesine	basın.

BLUETOOTH MODU 

Bluetooth ile mobil cihaza bağlanma
1  »ON/OFF«	 düğmesine	 basarak	 cihazı	 bekleme	

(standby)	modundan	açın.

2  »MODE/TIME«	 düğmesine,	 ekranda	 »bt«	 gö-
rüntülenene	kadar	arka	arkaya	basın;

3  LCD’de	»bt«	yanıp	söner;
4  Mobil	cihazınızda,	kullanılabilir	Bluetooth	cihaz-

ları	 listesinden	 “Sonoclock	 SCC	 240”	 cihazını	
bulun.	Buna	basarak	radyoya	bağlanın.

5  SCC	240	mobil	cihaza	bağlandığında	»bt«	ya-
nıp	sönmeyi	durdurur.

Bluetooth ile oynatma kontrolü
1  »ON/OFF«	düğmesine	basarak	radyoyu	açın.
2  SCC	 240’ı,	 Bluetooth	 aracılığıyla	 mobil	 cihaza	

bağlayın.

3  »PRESET«	düğmesine	basarak	müzik	oynatmayı	
“oynat”	veya	“durdur”	durumları	arasında	değiş-
tirebilirsiniz.

4  Önceden	 oynatılan	 şarkılara	 geri	 dönmek	 için	
»TUNING-/MIN«	düğmesine	basın.

5  Sonraki	şarkılara	geçmek	için	»TUNING+/HR«	
düğmesine	basın.

Eşleştirme modu
1  »ON/OFF«	düğmesine	basarak	radyoyu	açın.
2  SCC	240,	Bluetooth	aracılığıyla	herhangi	bir	mo-

bil	 cihaza	 bağlanıyorsa	 »PRESET«	 düğmesine	
basılı	tutarak	Bluetooth	bağlantısını	kesin.

3  SCC	240,	Bluetooth	eşleştirme	modunda	olacak;	
Bluetooth	simgesi	yanıp	sönecektir.

4  Yeni	 bir	 Bluetooth	 bağlantısı	 kurmak	 isterseniz	
“Bluetooth	ile	mobil	cihaza	bağlanma”	bölümün-
deki	adımları	tekrarlayabilirsiniz.

Ses seviyesinin ayarlanması
1  		»VOLUME -/AL 1«	veya	»VOLUME +/AL 2«	

düğmesine	basarak	ses	seviyesini	ayarlayabilirsi-
niz.

Bluetooth’ta güç tasarrufu
Radyodan	 herhangi	 bir	 cihaza	 yapılan	 Bluetooth	
bağlantısı	yoksa	SCC	240,	15	dakika	sonra	bekleme	
(standby)	moduna	geçecektir.

ZAMANLAYICI MODU
Zaman ayarı
1  »ON/OFF«	 düğmesine	 basarak	 cihazı	 bekleme	

(standby)	moduna	alın.

2  »TIME/MODE«	düğmesine	iki	saniye	basılı	tuta-
rak	ayarı	etkinleştirin.	O	günün	adı	LCD’de	yanıp	
söner.	»d1«	pazartesi,	»d7«	ise	pazar	günüdür.	

3  Saat	ayarı	yapmak	için	»TIME/MODE«	düğme-
sine	tekrar	basın.

4  »TUNING-/MIN«	düğmesine	basarak	dakikayı	
ayarlayın;

5  »TUNING+/HR«	 düğmesine	 basarak	 saati	
ayarlayın;

6  »TIME/MODE«	düğmesine	tekrar	basarak	ayar-
ları	doğrulayın.	

Alarm saatinin ayarlanması
1  »ON/OFF«	 düğmesine	 basarak	 cihazı	 bekleme	

(standby)	moduna	alın.

2  Alarm	 1	 için	 »VOLUME -/AL 1«	 düğmesine,	
Alarm	 2	 için	 »VOLUME +/AL 2«	 düğmesine	
basılı	tutun;	

3  Örneğin	 »VOLUME -/AL 1«	 düğmesine	 basılı	
tuttuğunuzda,	alarm	günleri	 LCD’de	yanıp	söner	
(1	-	7,	1	-	5	veya	6	-	7).

▪	 Alarm	günleri	açıklamaları	şunlardır:
1	-	7	(Hafta	boyunca	hergün	alarm	etkin)

1	-	5	(Hafta	içi	alarm	etkin)

6	-	7	(Hafta	sonu	alarm	etkin)

4  »TUNING-/MIN«	veya	»TUNING+/HR«	düğ-
mesine	basarak	alarm	günlerini	ayarlayın.	

5  Onaylamak	için	»VOLUME -/AL 1«	düğmesine	
basın;

6  »TUNING-/MIN«	 düğmesine	 basarak	 alarm	
dakikalarını	ayarlayın;

7  »TUNING+/HR«	düğmesine	basarak	alarm	sa-
atlerini	ayarlayın;

8  Alarm	 1	 ayarlarını	 sonlandırmak	 için		
»VOLUME -/AL 1«	düğmesine	basın.

Not:
▪	 Cihaz,	ayarladığınız	alarm	saatinde	sizi	uyandırır.	

Alarm	süresi	60	dakikadır.

Alarmın durdurulması

▪	 Alarm	çalarken	»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«	
düğmesine	basın.

Not:
▪	 Alarm	sinyali	durur	ve	alarm,	dokuz	dakika	sonra	

tekrar	çalar.

Alarmın iptal edilmesi
1  Alarm	çalıyorken	»ON/OFF«	düğmesine	basın.

Not:
▪	 Alarm,	ayarlanan	bir	sonraki	alarm	saatinde	tek-

rar	çalar.

Alarmın etkinleştirilmesi ve devre dışı 
bırakılması
1  Bekleme	 (standby)	 modunda,		

»VOLUME -/AL 1«	veya	»VOLUME +/AL 2«	
düğmesine	basarak	alarmı	son	kullanılan	ayarlar-
la	etkinleştirin.

2  Örneğin	»VOLUME -/AL 1«	düğmesine	basar-
sanız	kullanılan	son	alarm	görüntülenir;

3  »VOLUME -/AL 1«	düğmesine	arka	arkaya	ba-
sarsanız	radyo	son	kurulan	alarm	saatini,	» «		ve	
» «	simgelerini	görüntüler.	

Uyku zamanlayıcısı
1  Uyku	 zamanlayıcısını	 etkinleştirmek	 için		

»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«	düğmesine	yak-
laşık	2	saniye	basılı	tutun.	

2  Ardından,	 »SLEEP/SNOOZE/DIMMER«	 düğ-
mesine	 arka	 arkaya	 basarak	 90	 dakika	 ile	 10	
dakika	 arasında	 bir	 otomatik	 kapanma	 zamanı	
seçin.

3  	Uyku	zamanlayıcısını,	ayarladığınız	saatten	önce	
kapatmak	 için	 »SLEEP/SNOOZE/DIMMER«	
düğmesine	 yaklaşık	 2	 saniye	 basılı	 tutun,	 ardın-
dan	 »OFF«	 görüntülenene	 kadar	 bu	 düğmeye	
arka	arkaya	basın.

Cep telefonu şarj etme
Arka	tarafta	yer	alan	USB	soketi,	cep	telefonunu	şarj	
etmek	için	5	V	değerinde	DC	güç	sağlayabilir.	Cep	
telefonunu	uygun	bir	kablo	kullanarak	USB	soketine	
bağlayın.	 USB	 gücü,	 bekleme	 (standby)	 modu	 da	
dâhil	olmak	üzere	tüm	işletim	modlarında	kullanılabi-
lir.	Telefonun	USB	gücüyle	şarj	edilmeyi	destekleyip	
desteklemediğini	öğrenmek	için	kullanım	kılavuzuna	
bakın	veya	telefonun	üreticisiyle	iletişime	geçin.	USB	
soketi	sadece	DC	güç	çıkışı	için	uygundur;	USB	bel-
lekten	müzik	çalmak	vb.	amaçlar	için	kullanılamaz.

Arçelik	A.Ş.
Karaağaç	Cad.	No	2-6,	34445
Sütlüce,	İstanbul,	Türkiye
www.grundig.com.tr

Menşei:	P.R.C.
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Hizmet talebinin değerlendirilmesi

444 0 888Web sitesi
Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri
@grundig.com 0216 423 23 53

Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı

Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

Müșteri Bașvurusu1

2

3

4

Bașvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Memnun Memnun
değil

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4

Müșteri memnuniyetinin alınması

5 Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Yetkili Servis Yetkili Satıcı Faks 

Müșteri Memnuniyeti Politikası

• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:

- www.grundig.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:
- https://www.instagram.com/grundigturkiye/

- https://www.facebook.com/grundig.tr/
- https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

* Posta Adresimiz:
- Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,

34445, Sütlüce / İSTANBUL
* Bayilerimiz,

- https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/
* Yetkili Servislerimiz,

- https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig’e ulaștığı bilgisini, müșteri 
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Grundig olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul 
eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.

• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapı geliștirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından

Çağrı Merkezimize bașvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız.

alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.

• Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müșteri Hizmetleri

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888 
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından
alan kodu çevirmeden arayın*) 
* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim 
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için 
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep 
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888
* Faks Numaramız: 0216-423-2353
* Web Adresimiz:

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@grundig.com.tr

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret 
Bakanlığı tarafından olușturulan “Servis Bilgi 
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerim

-

izden temin edilebilir
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