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UYARI
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ŞOKU
RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ
KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ)
ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI
TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK
PARÇA BULUNMAMAKTADIR.
BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS
ELEMANLARINA BAŞ VURUN.
Bu bir eşkenar üçgen
içerisinde bulunan ve
ucu ok ile gösterilen
yıldırım işareti,
kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü
miktarda elektrik şokuna neden
olabilecek yalıtımsız tehlikeli
elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen
içerisinde bulunan
ünlem işareti
kullanıcıyı ürün ile
birlikte verilen kullanım kılavuzu
içerisinde önemli işletim ve bakım
(servis) yönergelerinin
bulunduğunu konusunda
uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK
ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ
YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane
rafı veya benzeri dar alanlar
içerisine yerleştirmeyin.
DİKKAT: Bu ürünün yakınında
yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik
sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik
şoku nedeniyle arızalanabilir.
UYARI: Cihaz, su ile temas
etmemeli (damla veya sıçrama)
ve içerisinde su bulunan herhangi
bir cisim (vazo gibi) cihazınızın
üzerine yerleştirilmemelidir.
UYARI: Havalandırma açıklıklarını
kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin
talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan
havalandırma amaçlı yarık ve
açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve ısınmasını engellemek için
yapılmıştır. Bu havalandırma
açıklıkları hiçbir zaman ürünü
yatak, divan, halı veya benzeri
zeminlerin üzerine koyarak bloke
edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir
hava akışı sağlanamadığı ve
üreticinin koşullarını karşılamayan
kütüphane veya raf gibi yapılı
yerlere yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Bu
cihaz bir Lazer
Sistemi kullanır.
Bu ürünün
doğru kullanımı için lütfen
kullanım kılavuzunu dikkatlice
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okuyun ve ilerde referans amacı ile
kullanmak için saklayın. Cihazınızın
bakıma gereksinimi olduğunda
lütfen yetkili servisinizi arayın.
Bu kılavuz içerisinde
tanımlananların dışında kontrol
ünitelerinin kullanılması,
ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine
getirilmesi tehlikeli şekilde
radyasyona maruz kalmanıza
neden olabilir.
Güç kablosu hakkında UYARI
Güç Elektrik fişi bağlantı kesme
aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik
Fişinin erişilir olması gerekir.
Bu cihaz taşınabilir pil veya
akümülatör ile donatılmıştır.
Pil veya akümülatörün güvenlik
içerisinde cihazdan çıkarılması
için: Eski pili veya pil grubunu
çıkarın, kurulum için izlediğiniz
adımları ters sırada yerine getirin.
Çevrenin kirlenmesini ve insan
ile hayvan sağlığına gelebilecek
tehlikeleri önlemek amacıyla, eski
pil veya pil gruplarını belirlenmiş
noktalarda bulunan toplama
kutularına atın. Pil veya pil
gruplarını diğer atık maddelerle
beraber atmayın. Geri dönüşümlü
pil ve akülerin kullanılması
önerilmektedir. Piller güneş
ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.

BİLDİRİ: Ürün açıklaması ve
besleme değerleri dahil güvenlik
işaretleri bilgileri için, lütfen cihazın
altında bulunan ana etikete
bakınız.
UYARI: Sadece bu cihaz ile verilen
AC adaptörü kullanın. Başka bir
aygıtın veya başka bir üreticinin
güç adaptörünü kullanmayın.
Başka bir güç kablosunun ve
güç adaptörünün kullanılması
cihazınıza zarar verebilir ve
garantinizi sonlandırır.
Eski cihazınızın atılması

1 Tüm elektrikli ve elektronik
ükünler hükümetin ya da
mahalli yetkililerin gösterdiği
toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Eski cihazınızın uygun biçimde
atılması çevreye ve insan
sağlığına zararlı potansiyel
negatif sonuçlari önler.
3. Eski cihazınızın atılmasıyla
ilgili daha detaylı bilgi almak
için lütfen mahalli yetkililerle,
katı atık servisiyle ya da ürünü
aldığınız mağaza ile irtibata
geçiniz.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Kullanılmış pil ve
akümülatörlerin elden
çıkarılması

Pb
1. Bu sembol pillerin %0.0005
oranında civa, %0,002
oranında kadmiyum veya
%0.004 oranında kurşun
içermesi durumunda cıva (Hg),
kadmiyum (Cd) veya kurşun
(Pb) kimyasal sembolleri ile bir
arada bulunabilir.
2. Tüm piller ve akümülatörler,
normal atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya yerel
idareler tarafından belirlenmiş
olan toplama merkezlerinde
atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pil/
akümlatörlerin doğru olarak
atılması hem çevreye hem
de hayvan ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel
olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin atılması
ile ilgili olarak, bulunduğunuz
yerdeki belediyeye, çöp atım
hizmeti veren kuruluşlara veya
ürünü satın aldığınız yerlere
başvurabilirsiniz.

Uygunluk Belgesi

LG Electronics European Shared
Service Center B.V., işbu belgeyle
bu MİNİ HI-FI SİSTEMİ’nin
1999/5/EC yönetmeliğinin
temel gereklilikleri ve diğer ilgili
hükümleriyle uyumlu olduğunu
beyan eder. Aşağıda verilen posta
adresi ile temasa geçerek tam
bir Uygunluk Belgesi talebinde
bulunabilirsiniz.
LG Electronics European Shared
Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
veya özel Uygunluk Belgesi
internet sitemizden talep edilebilir:
http://www.lg.com/global/
support/cedoc/cedoc#
Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile
EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant
aktarım sistemidir.
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Hoparlör Bağlantısı

, Hoparlör fişlerini kendi karşılık gelen renkli hoparlör konektörlerine
bağladığınızdan emin olun.
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Harici Cihaz Kullanımı ( veya )
a

AUX IN Bağlantısı
AUDIO OUT

PORT. IN Bağlantısı

<

b

c

AUX veya PORTABLE seçin.

z

Bağlı bir harici cihazdan müzik oynatın.
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X-BOOM PLUS
Müziği birlikte çalmak için iki ünite bağlayabilirsiniz.

a

b

X-BOOM PLUS/DEMO
düğmesine basın.

c

Gecikme ayarını ayarlamak için
SCRATCH & CONTROL seçeneğini
sırasıyla çalıştırın.

d

Gecikme ayarını kaydetmek için X-BOOM PLUS/
DEMO tuşuna basın.

, Bu işlev, CD, USB 1, USB 2, BT, PORTABLE İşlevlerinde geçerlidir.
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Disk & Veri Oynatma
a

b
CD

USB 2
USB 1

CD, USB 1 veya USB 2 'yi seçin.
c

İstenilen bir şarkıyı seçmek için C
/ V tuşuna basın ve oynatmak için
d/M tuşuna basın.

Klasör Arama
Bir klasör seçmek için FOLDER W/S) tuşuna
basın ve seçili klasörün ilk dosyasını çalmak için
d/M tuşuna basın.

, Boş klasörlerde arama yapılmaz.
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Dosya Silme
a

Durma modundayken silmek istediğiniz dosyayı
seçin.

Silmek istediğiniz klasörü seçin.

b

DEL FILE

Dosyayı, klasörü silmek veya USB'ye
format atmak için seçin.

DEL DIR
FORMAT
DELETE

,

Seçimi iptal et.

c

Seçimi yapın.

, Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece
USB)
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BLUETOOTH® kullanımı
a

BT READY

BT seçeneğini
seçin.

b

PAIRED

, • Eğer NFC bağlantısı düzgün şekilde çalışmazsa,

telefonunuzdaki NFC etiketi konumunu kontrol ettikten
sonra tekrar deneyin.
• Android O/S : Ver 4.1.2 (veya üzeri)

LG CM8350 (XX)
LG CM8350 (XX)

PAIRED

Bluetooth'u açın ve Bluetooth cihazınızda “LG CM8350 (XX)”
seçin.

, Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.

c

Bluetooth cihazınızda müzik
oynatın.
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, yyBu ünite Bluetooth aygıtınıza başarıyla bağlandığında görüntü

penceresinde, “PAIRED” yazısı görünür. Görüntü bir müddet sonra
Bluetooth cihazının ismi ile değişir.
yy Eğer cihaz ismi ünite üzerinde görüntülenemezse, “_” ibaresi
görünür.
yy Bu ünite Bluetooth modunda 3 Bluetooth cihazı ile bağlandığı
zaman bile, bağlı olan cihazların yalnızca birini kullanarak müzik
çalabilir ve kontrol edebilirsiniz.
yy Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda
desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine
göre desteklenmeyebilir.)
yy Çıkarılabilir/sökülebilir Bluetooth cihazı (Ör: Dongle vb.) çoklu
eşleşmeyi desteklemez.
yy Bu ünite birden fazla Bluetooth cihazı ile bağlandığı zaman bile,
diğer cihazların işlevini dahi değiştirseniz, yalnızca çalmakta olan
tek bir cihaz Bluetooth bağlantısını sağlar.
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Music Flow Bluetooth Uygulamasını
Kullanmak
Bu cihazı daha rahat bir şekilde kullanmak için, "Music Flow Bluetooth"
uygulamasını Bluetooth aygıtlarınıza yükleyin. Bir yükleme şekli seçin (
veya ).

Music
Flow
Bluetooth
Music
Flow
Bluetooth

Google Play Store'da "Music Flow
Bluetooth" 'u aramak.

QR kodunu taratın.

, • Android O/S : Ver 4.0.3 (veya üzeri)
• Akıllı cihazınızda "Music Flow Bluetooth" Uygulaması kılavuzuna
bakın.
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USER EQ
USER EQ düğmesine basın.

a
USER EQ

b
TREBLE

BASS

Ses seviyesini ayarlamak için BASS veya
TREBLE seçeneklerini sırasıyla çalıştırın.

Ayarı kaydedin.

c
USER EQ

AUTO DJ
Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek
aralıksız müzik dinleme imkanı tanır.
AUTO DJ RANDOM
AUTO DJ SEQUENTIAL
AUTO DJ OFF
İstenilen bir AUTO DJ modu seçin.

, Programlanmış liste çalınırken, AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.
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DJ EFFECT
a
DJ EFFECT

İstenilen bir DJ efektini seçmek için DJ EFFECT
düğmesine basın (FLANGER, PHASER, CHORUS,
DELAY, DJ OFF).

Efekt seviyesini ayarlamak için
SCRATCH & CONTROL seçeneklerini
sırasıyla çalıştırın.

b

, DJ EFFECT ses düzeyini 0 ile 15 arasında ayarlayabilirsiniz. Başlangıç
seviyesi 7'dir.
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Ek Özellik

180

150

120 . . . 10

OFF

FILE-XXX_001

a
b
AM 12:00
c

10:20

d
10:20

0:00
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Programlanmış Oynatma
Programlı Oynatma kullanarak bir disk veya USB cihazından sevdiğiniz
parçalar/dosyalar ile bir çalma listesi oluşturabilirsiniz.

, Bu işlev sadece durdurma durumunda desteklenir.
Programlı Oynatma listesi yapmak için
a

CD, USB 1 veya USB 2 'yi
seçin.

b

PROGRAM tuşuna basın.

c

d

Bir parça/dosya seçmek için C / V
tuşuna basın ve PROGRAM tuşuna basın.
Daha fazla dosya depolamak için bu adımı
tekrarlayın.
Programlı Oynatma listesindeki müziğin keyfini
yaşayın.

, yyProgramlanmış Oynatma listesinin tümünü silmek için, CD veya

USB cihazı üniteden çıkartın.
yy Her medya için en fazla 20 parçadan/dosyadan oluşan bir oynatma
listesi girilebilir.
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Programlı Oynatma'nın keyfini yaşamak için
Durma modunda PROGRAM tuşuna basın.

a

Programlanmış Oynatma listesini çalın.

b

,

Programlı Oynatma modundan çıkmak için iki defa
Z ENTER tuşuna basın.

Programlı Oynatma Listesini silmek için
a

Durma modunda PROGRAM tuşuna basın.

b

Bir parçayı/dosyayı silmek için tuşuna basın.

c

Seçilen şarkıyı silin.
DELETE

19

USB Kopyalama

a

USB 1

USB cihazlarını USB soketlerine bağlayın ve USB 1'i seçin.

b
USB REC

Kaydetmeye başlamak için USB REC tuşuna basın.
USB 1'deki ses dosyaları, USB 2'e kopyalanır.

, Kaydetmeyi durdurmak için Z ENTER tuşuna basın.

,

Durum

Kayıt

Yeniden oynatma

Bir parça/dosya

Programlı oynatma

Programlanmış parça(lar)/dosya(lar)

Tam durdurma

Tüm parça(lar)/dosya(lar)
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USB Kaydetme
a

Bir USB cihaz bağlayın ve kaydetmek için işlevi seçin (CD, AUX,
PORTABLE).

b
USB REC

,

Kaydetmeye başlamak için USB REC tuşuna basın.
Kaydetmeyi durdurmak için Z ENTER tuşuna basın.

Durum

Kayıt (Sadece CD işlevi)

Yeniden oynatma

Bir parça/dosya

Programlı oynatma

Programlanmış parça(lar)/dosya(lar)

Tam durdurma

Tüm parça(lar)/dosya(lar)
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, • Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512
•
•
•
•
•

Mbyte tutmaktadır.
Oynatma esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar
kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/WMA dosyaları hariç)
Kaydetme, BT veya LG TV modunda desteklenmez.
Kaydetme sırasında ses seviyesi MIN ile 30 arasında değişecektir.
(Sadece CD işlevi)
Kaydı duraklatmak için d/M tuşuna basın. (Yalnızca AUX,
PORTABLE)
Aşağıdaki şekilde saklanacaktır. * Diğer kaynak : AUX ve benzeri.
AUDIO CD
MP3/WMA Diğer kaynak*

Bit oranı ve kayıt hızını seçmek için
Kayıttan önce bit oranını ve kayıt hızını seçebilirsiniz.

3 saniye boyunca USB REC tuşuna basılı tutun.

a
USB REC

b
USB REC

c
USB REC

Bir bit oranı seçmek için C / V tuşuna
basın ve USB REC tuşuna basın.

Bir kayıt hızı seçmek için C / V tuşuna
basın ve USB REC tuşuna basın. (Sadece CD
işlevi)
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Otomatik Güç Açık

HELLO

Bu ünite otomatik olarak bir girdi aygıtı tarafından açılır: LG TV veya
Bluetooth
Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi
aygıtı tarafından otomatik olarak açılabilir.

Otomatik İşlev Değişikliği
Bu ünite, Bluetooth ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun
işlevi otomatik olarak değiştirir.
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LG Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte LG TV'nizin uzaktan
kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilen işlevler: ses
yükseltme/alçaltma ve sessize alma. TV'nizin üzerinde yukarıdaki gibi LG
Sound Sync logosu olması gerekir.
a

LG TV

LG TV işlevini seçin.
b

TV Hoparlörü
Harici Hoparlör
LG Sound Sync (Optik)
LG Sound Sync (Kablosuz)

PAIRED

LG TV

TV'nizin ses çıkışını kurun : TV ayarı menüsü -> [Sound] -> [TV Sound
output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]

, •
•
•

Çalıştırma ile ilgili özel bilgi için, TV'nizin kullanım el kitabına
bakın.
Bağlantı kurulamadığında, bu ünite ve TV'nizin şu
durumlarından emin olun: güç, işlev.
Bu üniteyi kapatmak için geçen süre TV'nize bağlı olarak değişir.
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Ferrit Çekirdeği Takma
Her ülkenin yönetmeliklerine bağlı olarak, ferrit çekirdeği sağlanmayabilir.

a Ferrit çekirdek kapağını [a] çekerek açın.

b Güç kablosunu ferrit çekirdeğin etrafında iki defa dolayın (110 V kablo

için bir defa).
SPEAKERS kablosunu ferrit çekirrdek etrafında bir defa dolayın.

c Ferrit çekirdeği yerine oturana kadar kapatın.
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Ek Bilgi
Müzik Dosyası Gereksinimi
Frekans örnekleme

yy MP3 : 32 kHz - 48 kHz
yy WMA : 32 kHz - 48 kHz

Bit oranı

yy MP3 : 32 - 320 kbps
yy WMA : 40 - 192 kbps

Maksimum dosya
Maksimum klasör sayısı

Veri CD'si: 999 / USB : 2000
Veri CD'si : 99 / USB : 200

Dosya uzantıları

yy “.mp3”
yy “.wma”

CD-ROM dosya formatı

ISO9660+JOLIET

USB Flash Sürücü

USB2.0 veya USB1.1'i destekleyen cihazlar.

Bluetooth Kodek

SBC

, • Bu cihazın USB işlevi tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.
• NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya
sistemi desteklenmektedir.)
• Harici HDD, kart okuyucular, kilitli aygıtlar veya sabit USB aygıtları
desteklenmez.
• DTS desteklenmemektedir. DTS sesformatında ses duyulmaz.
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Özellikler
Güç Gereksinimleri

Ünitedeki ana etikete bakın.
Ünitedeki ana etikete bakın.
Ağ bekleme : 0.4 W (Tüm ağ soketleri etkinse).

Güç Tüketimi
Veri yolu Güç
Kaynağı (USB)
Yükseltici Toplam
çıkışı

5 V 0 500 mA
2000 W

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihazın sökülmesi
Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

3)

(R0
(R03)

27

Sorun bulma
Genel
Sorun

Ünite doğru
çalışmıyor.

Güç Yok.

Ses yok.

Ünite
oynatmaya
başlamıyor.

Sebep ve Çözüm
yy Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans
Hoparlörü, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü
kapatın ve sonra tekrar açın.
yy Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans
Hoparlörü, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik
kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın.
yy Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı
olmayabilir.
yy Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize
takın.
yy Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin.
Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol
edin.
yy Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin.
FUNCTION tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
yy Hoparlörlerin doğru şekilde bağlandığını görmek
için kontrol edin. Hoparlör kabloları düzgün olarak
bağlandı.
yy Oynatılamayan bir disk konulmuş. Oynatılabilir diski
kontrol edin.
yy Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin.
yy Disk kirli. Diski temizleyin.
yy Disk ters takılmış.
Diski, etiket ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde
yerleştirin.
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Genel
Sorun
Uzaktan
kumanda
düzgün
çalışmıyor.

Sebep ve Çözüm
yy Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde
kullanın.
yy Ünite ile uzaktan kumanda arasında bir engel var.
Engeli kaldırın.
yy Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş.
Pilleri yenileri ile değiştirin.

yy LG TV'nin LG Sound Sync'i destekleyip
desteklemediğini kontrol edin.
LG Sound Sync
çalışmıyor.
yy LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin.
yy TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
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GARANTİ ŞARTLARI

bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.

1. Garanti süresi,malın teslim
tarihinden itibaren başlar ve 2
Yıldır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak
çıkabilecek sorunlar için T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetim Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.

2. Malın bütün parçaları dahil
olmak üzere tamamı firmamızın
garantisi 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, ithalatcısı
veya imalatçısından-üreticisinden
birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının
arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçıüretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malını
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

6. Malın ayıplı olduğunun
anlaşılması durumunda tüketici;
Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
-

Satılanı alıkoyup ayıp
oranında satış bedelinden
indirim isteme,

-

Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,

-

İmkân varsa, satılanın ayıpsız
bir misli ile değiştirilmesini
isteme, seçimlik haklarından
birini kullanabilir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle
yükümlüdür. Ücretsiz onarım
veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir.
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Bu hakların yerine getirilmesi
bedelden indirim hakkını seçtiği
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı durumlarda, ödemiş olduğu bedelin
müteselsilen sorumludur.
tümü veya bedelden yapılan
indirim tutarı derhâl tüketiciye iade
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
edilir.Seçimlik hakların kullanılması
tarafından piyasaya sürülmesinden nedeniyle ortaya çıkan tüm
sonra ayıbın doğduğunu ispat
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
yerine getiren tarafça karşılanır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
orantısız güçlükleri beraberinde
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
getirecek olması hâlinde tüketici,
uyarınca tazminat da talep edebilir.
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinın malı tanıtma ve
Orantısızlığın tayininde malın
kullanma kılavuzunda yer
ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve
alan hususlara aykırı olarak
diğer seçimlik haklara başvurmanın
kullanmasından kaynaklanan
tüketici açısından sorun teşkil
arızalar garanti kapsamı
edip etmeyeceği gibi hususlar
dışındadır. Arızalarda
dikkate alınır. Ücretsiz onarım
kullanım hatasının bulunup
veya malın ayıpsız misli ile
bulunmadığının, yetkili
değiştirilmesi haklarından birinin
servis istasyonları, yetkili
seçilmesi durumunda bu talebin
servis istasyonunun mevcut
satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
olmaması halinde sırasıyla;
yöneltilmesinden itibaren azami
malın satıcısı, ithalatçısı veya
yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun
üreticisinden birisi tarafından
58 inci maddesi uyarınca çıkarılan
mala ilişkin azami tamir süresi
yönetmelik eki listede yer alan
ferisinde düzenlenen raporla
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
belirlenmesi ve bu raporun bir
onarım talebi, yönetmelikte
nüshasının tüketiciye verilmesi
belirlenen azami tamir süresi içinde
zorunludur.
yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici
diğer seçimlik haklarını kullanmakta 8 - Arızalarda kullanım hatasının
serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden
bulunup bulunmadığının, yetkili
dönme veya ayıp oranında
servis istasyonları, yetkili servis
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istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla; malın satıcısı,
ithalatçısı veya üreticisinden
birisi tarafından mala ilişkin
azami tamir süresi içerisinde
düzenlenen rapora ilişkin olarak
bilirkişi tarafından tespit yapılması
talebiyle uyuşmazlığın parasal
değerini dikkate alarak tüketici
hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine başvurabilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri
yy Eger uzun bir süre ürünü
kullanmazsanız fişini çekiniz.
yy Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli
bir süre boyunca herhangi bir
düğmeye girişi yoksa, otomatik
olarak yedek moduna geçer
(eger ürün oto güç kapama’yı
desteklerse, ‘on’ olarak ayarla.
yy Ürünü kullanmadıgınız
zamanlarda kapalı tutunuz.

Ürünün kurulumunun yetkili
servis tarafından yapılması
önerilir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya
yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi
İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

fabrika

Factory Address
PT. LG Electronics Indonesia.
Block G, MM2100 Industrial
Indonesia
Town, Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat 17520, Indonesia.
LG Electronics(Huizhou) Inc.
Huitai Factory
No.13 Hui Feng Dong Yi
ÜRETİCİ FİRMA
China Road, Huitai Industrial Park
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
of ZhongKai Development
Yeoi-do-dong, Yeongdeungpo-gu,
Zone, Huizhou city,
Seoul, Korea 150-721
GuangDong, 516006 China
Tel: 82-2-3777-1114
LG Electronics Inc.
222 LG-ro Jinwi-myeon,
Korea
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
451-713, Korea

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7
gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında
otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı
ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle
irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis
telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
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