
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM KILAVUZU 

VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 



 

 

 

KUTU İÇERİĞİ 

 

1 adet C100SI Kulak içi Kulaklık 

Farklı Ebatlarda Kulak içi Silikonları (S-M-L) 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

- JBL Ses Kalitesi 
- Kablo üzerinden tek tuş kontrolü 
- Dahili mikrofon sayesinden telefon görüşmesi 

yapabilme 
- Hafif ve dayanıklı tasarımı ile gün boyu kullanıma 

uygundur 
- Bağlantı: 3.5 mm   
- Sürücü Boyutu: 9mm 
- Frekans Aralığı: 20Hz-20kHz 
- Empedans: 16±3.2 ohms 
- Sürücü Hassasiyeti: 100±3dBSPL, 1mW 
- Maximum SPL: 5mW 
- Güç: 3mW 
- Kablo Uzunluğu: 1.2m 

 



 

  

 

 

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIM AMACI 

 

Kulaklık küçük bir hoparlör prensibi ile üretilmiş olup, 

kaynaktan gelen sesi yalnızca bir kişinin duymasını 

sağlar. 

 

ÜRÜNÜN BAĞLANTI VE MONTAJI HAKKINDA BİLGİLER 

Ürün herhangi bir kurulum/montaj gerektirmez. 3.5mm 

bağlantı girişi olan cihazlarınız ile kullanabilirsiniz 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE  

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, 

yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye 

sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti 

kapsamının dışında tutulur. 

 

 

 



 

 

 

 

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI 

AÇISINDAN TEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR  

- Cihazınızı radyatör, fırın vb. ısı kaynaklarından uzak 

tutunuz.  

- Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları esnasında cihazı 

çalıştırmayınız. 

 - Cihazları çocuklardan uzak tutunuz. Kontrolsüz bir ses 

çocukların kulaklarında bozukluklara neden olabilir.  

- Cihazın elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Topraklı 

priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine 

ve yangın tehlikesine neden olabilir. 

- Ekipmanda herhangi bir mekanik veya elektriksel 

modifikasyon yapmayınız. İçini açmayınız. Cihaz 

üzerinde yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler 

garantiyi geçersiz kılar. 

 

 

 



 

 

 

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER  

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda 

kullanmaktan kaçınınız.  

- Ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.  

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, 

nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi 

arayınız:  

• Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,  

• Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa, (suya 

dayanıklı modellerde, su dışında başka bir sıvıya) 

• İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, cihaz 

yine de normal şekilde çalışmıyorsa,  

• Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,  

• Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa. 

 

 

 

 



 

 

 

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR  

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz 

kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda 

cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.  

- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her 

türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu 

değildir.        

- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz. 

İçini açmayınız. 

 

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA 

İLİŞKİN BİLGİLER  

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı 

kapalı tutunuz.  

- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en 

uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.  

 



 

 

PERİYODİK BAKIM  

Ürüne herhangi bir periyodik bakım yapılması 

gerekmemektedir.  

 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI  

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 

inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

 b- Satış bedelinden indirim isteme,  

c-Ücretsiz onarılmasını isteme,  

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile  

değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını 

seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen 

parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 

ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım 

hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. 

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 

kullanmasından müteselsilen sorumludur.  



 

 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını 

kullanması halinde malın;  

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 

istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel 

iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân 

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan 

talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. 

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 

üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile 

ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 

bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 

Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 

başvurabilir. 

 

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde ilan 

edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır. 



 

 


