TİKKY
AR 714 LCD
E K R A N L I
Ç A L A R S A AT

KULLANMA KILAVUZU

TİKKY
AR 714 LCD EKRANLI ÇALAR
SAAT

ÖNEMLİ UYARILAR
• Arzum Tikky LCD Ekranlı Çalar Saat’iniz sadece evlerde
kullanım içindir. Ticari veya klinik amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi
takdirde garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
• Çocukların güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi
altında olmadan ürünü tek başlarına kullanmalarına
izin vermeyiniz. Çalar saatinizi ölçerinizi çocuğunuzun
ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
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• Çalar saatinizi ölçerinizi direkt güneş ışığı altında veya çok
sıcak ortamlarda tutmayınız. Soba, ocak gibi direk sıcaklık
kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
• Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
Masa veya tezgâh kenarına yerleştirmeyiniz.
• Eğer çalar saatiniz çalışmıyorsa, pilin yerleştirilip
yerleştirilmediğini veya pilin çok zayıf olup olmadığını kontrol
ediniz, gerektiğinde yeni pil takınız.
• Hiçbir zaman cihazınızın vidalarını sökerek içini açmayınız.
Çözemediğiniz herhangi bir sorunda en yakın Arzum Yetkili
Servisi’ne müracaat ediniz.
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• Cihazınızı kesinlikle musluk altına tutmayınız, nemli ve
yumuşak bir bezle siliniz.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde amacına uygun kullanınız.

1- Geniþ LCD ekran ve rahat okunabilir görüntüleme
2- Ayar düðmeleri
3- Pil bölümü
Arzum marka çalar saati tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
Bu ürünün de diðer ürünlerimiz gibi hayatýnýzý kolaylaþtýrmasýný
diliyoruz.

KULLANIM VE BAKIM
ÖNERİLERİ:
Pilin Takılması:
• Çalar saatinizi arkasındaki pil
bölümü kapağını açınız +/- yönlerine
dikkat ederek pili takınız.

Arzum Tikky LCD Ekranlı Çalar Saat’inizden maksimum
verim alabilmek için kullaným kýlavuzunu MUTLAKA okuyunuz
ve daha sonra gerekli olabileceðinden saklayýnýz.
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Saat Ayarı:
• Cihazınızın saatini ayarlamak için
“Set” tuşuna 2 saniye basınız. “12 h”
yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır.
“Adjust” tuşuna basarak 12 veya 24
saat seçimini yapınız ve tekrar “Set”
tuşuna basınız.
• Saat gös-tergesindeki rakamlar
yanıp sönmeye baş-layınca “Adjust”
tuşuna basarak saati, tekrar “Set” ve
“Adjust” tuşuna basarak da dakikayı
ayarlayınız.
• Saat ayarınız bittiği zaman
“Mode” tuşuna basarak saatinizi
sabitleyin.

Alarm Ayarı:
• Cihazınızın üzerindeki “Mode”
tuşuna basarak çalar saatinizin alarm
göstergesini açınız. Alarm saatini
ayarlamak için “Set” tuşuna 2 saniye
basınız.
• Saat göstergesindeki rakamlar
yanıp sönmeye başlayınca “Adjust”
tuşuna basarak saati, tekrar “Set” ve
“Adjust” tuşuna basarak da dakikayı ayarlayınız.
• Alarm ayarınız bittiği zaman “mode” tuşuna basarak alarm
saatinizi sabitleyiniz.
• “Adjust” tuşuna basıp çan
işaretini çıkardığınız zaman
saatinizin alarmı ayarladığınız saatte
çalacaktır. Adjust tuşuna tekrar
basıp
işaretini çıkardığınız zaman
ise saatiniz her saat başı “Bip” sesi
ile uyarı verecektir.
• Saatinizin alarmı çaldığı zaman
“Snooze” haricinde herhangi bir tuşa
basarak alarmınızı kapatabilirsiniz.
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Hiçbir tuşa basmazsanız saatiniz 1 dakika boyunca çalacak
ve sonra susacaktır. Snooze tuşuna basarsanız veya hiçbir
tuşa basmazsanız alarmınız 5 dakika sonra tekrar çalmaya
başlayacak ve bu işlem 4 defa tekrarlanacaktır.
NOT: Alarmınızın ertesi gün aynı saatte çalmasını
istemiyorsanız, “Adjust” tuşuna basarak çan işaretini kaldırıp
alarmınızı tam olarak kapamanız gerekmektedir.

Tarih Ayarı:
• Cihazınızın üzerindeki “Mode”
tuşuna basarak nem ve sıcaklık
ölçerinizin tarih göstergesini açınız.
Tarihi ayarlamak için “set” tuşuna 2
saniye basınız.
• Tarih göstergesindeki rakamlar yanıp sönmeye başlayınca
“Adjust” tuşuna basarak yılı, tekrar “Set” ve “Adjust” tuşuna
basarak ayı, aynı işlemi tekrarlayarak da günü ayarlayınız.
• Tarih ayarınız bittiği zaman “Mode” tuşuna basarak tarihinizi
sabitleyiniz.
NOT: Cihazınızın tarihini ayarladığınızda haftanın hangi günü
olduğu ve o günkü ayın durumunun nasıl olduğu otomatik
olarak ekranda çıkacaktır.

Yeni ay

İlk dördün

Dolunay

Son dördün

Sıcaklık Ayarı:
• Cihazınızın sıcaklık birimini ayarlamak için, cihazınız saat
konumundayken
“Set” tuşuna 1
saniye
basınız.
0 C veya 0 F
birimlerinden birini
seçiniz.
O

O
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• “Adjust” tuşuna basarak minimum ve maksimum sıcaklık ve
nem ölçümlerini de görebilirsiniz.

Bu ürün 2004/108/EC (Elektromanyetik Cihaza Uygunluk)
koşullarını onaylar.

• Bu ölçümleri sıfırlamak için “Adjust” tuşuna 2 saniye basınız.
Kayıtlar sıfırlanıp otomatik olarak tekrar başlayacaktır.
NOT: Saatinizin pilini ilk taktığınızda ekrandaki hava tahmini
24 saat boyunca sadece güneş şeklinde olacaktır. 24 saatten
sonra normal hava tahminini otomatik olarak göstermeye
başlayacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM
• Cihazınızı nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
• Pil değiştirme dışında saatinizin içini KESİNLİKLE
açmayınız.
• Cihazınızı düşürmeyiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
• Cihazınızı direkt güneş ışığı altında muhafaza etmeyiniz.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ
• Gösterge ekranı yanıp sönmeye başladığında pilin
değiştirilmesi gerekmektedir.
• Çalar saatinizin arka tarafındaki vidayı ufak tornavida
yardımıyla açınız, pili çıkararak yenisiyle değiştiriniz. Pili doğru
pozisyonda yerleştirmeye dikkat ediniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE
SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar
gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı
koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan
arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE
Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan
oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri
dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

UYARI: Pilleri çocuklardan uzak tutunuz, küçük
piller çocuklar için tehlikeli olabilmektedir. Piller şarj
edilmemektedir ve aşırı sıcak patlamalarına neden
olabilmektedir.
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Üretici / İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in P.R.C.
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın
garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20
iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde
giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti
süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa
veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı
sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı
veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında
tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda
bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
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GARANTİ BELGESİ
BELGE NO: 90893

BELGE ONAY TARÝHÝ: 15/09/2010

ÝMALATÇI VEYA ÝTHALATÇI FÝRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESÝ N0: 78 KAT:1 B BLOK NO: B1b  
   
  34050 EYÜP-ÝSTANBUL
TEL
: (0212) 467 80 80  FAKS: (0212) 467 80 00
FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI:
			
ARZUM ELEKTRÝKLÝ
			 EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ
ÜRÜNÜN CÝNSÝ			 : SAAT
MARKASI			 : ARZUM
MODELÝ				 : TİKKY
TYPE NO			 : AR 714
BANDROL VE SERÝ NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
GARANTÝ SÜRESÝ			 : 3 YIL
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 20 ÝÞ GÜNÜ
SATICI FÝRMA
UNVAN				 :
ADRES				 :
TEL - FAKS			 :
FATURA TARÝH VE NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE :
Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda
Kanun ve bu Kanun’a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarýna Dair Teblið uyarýnca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafýndan
izin verilmiþtir.

AR714-120312

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80
Faks: (0212) 467 80 00
www.arzum.com
arzum@arzum.com

