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1 Başlamadan önce

• Güvenlik kitapçığındaki tüm güvenlik talimatlarını 
dikkatlice okuyup bu talimatlara uyun.

• Bu Sound Bar yalnızca iç mekanda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Kaza eseri az miktarda suyla temas etmesi 
durumunda, derhal fişini çekip kuru bir bezle suyu silin.

• Uzun süre kullanılmayacaksa veya şimşekli fırtınalar 
sırasında Sound Bar’ı fişten çekin.

• En iyi deneyim için Sound Bar’ın sağlam bir yüzeye monte 
edildiğinden veya televizyonunuzun altına duvara sağlam 
bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

• Uzaktan kumandada yalnızca AAA 1.5V şarj edilmeyen 
piller kullanın.

• Kablolardan herhangi birinin gözle görülür biçimde hasar 
görmesi veya kırılması durumunda, Sound Bar’ı fişten 
çekip kabloyu değiştirin.

• Performansı etkileyebileceğinden HDMI veya optik 
kabloyu sertçe bükmemeye dikkat edin.

• Sesi uygun seviyeye ayarlayarak işitme duyunuzu 
koruyun.
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2 Hoş geldiniz

Yeni TCL Sound Bar’ınızı satın aldığınız için tebrik ederiz! 
Sound Bar’ınız kurulup bağlandıktan sonra, ev eğlence 
sisteminize en iyi uyacak şekilde mükemmel bir ses kalitesi 
ve son teknoloji tasarım deneyimini yaşayabilirsiniz. Ürünü 
kolayca ve doğru bir şekilde kurmanıza, bağlamanıza ve 
çalıştırmanıza yardımcı olacak bu kullanım kılavuzunu 
okumanızı tavsiye ederiz.

Haydi başlayalım.

Kutunun içindekiler

Sound Bar ana ünitesi Kablosuz subwoofer

Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil
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2 adet AC güç kablosu 2 adet Dübel

2 adet Duvar montajı 
vidası

2 adet Duvara montaj 
braketi

Güvenlik Kitapçığı Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Duvara montaj şablonu
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Sound Bar ana ünitesine genel bakış

1 
Sound Bar ana ünitesini açmak veya bekleme (standby) 
moduna geçirmek için buna basın.

2 
Ses kaynağını HDMI / Optik / AUX / USB / Bluetooth 
modları arasında değiştirmek için buna basın.

3 
Bluetooth fonksiyonunu seçmek için buna basın. 
Eşleştirme moduna girmek için buna basılı tutun.
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4 
Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bunlara basın.

5 LED gösterger
Kırmızı: bekleme modunda. 
Mor: HDMI ARC modunda. 
Yeşil: AUX modunda.
Mavi:Bluetooth modunda. 
Yellow: Optik modunda. 
Açık mavi: USB modunda.

6 Ses modu LED göstergesi
MÜZİK/FİLM/TELEVİZYON için LED göstergelerinin yanıp 
sönme modu.

7 AC giriş güç konektörü

8 AUX giriş konektörü

9 Optik giriş konektörü

10 HDMI ARC konektörü

11 USB Tip A konektörü
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Kablosuz subwoofer’a genel bakış

1 AC giriş güç konektörü

2 Sarı LED göstergesi 
• Subwoofer bekleme modundayken yavaşça yanıp 

söner.
• Eşleştirme devam ederken hızlıca yanıp söner.
• Eşleştirme başarılı olunca sabit bir biçimde yanık kalır.

3 PAIR
Sound Bar ana ünitesi üzerindeki veya uzaktan 
kumandadaki      tuşunu basılı tutun, 4 LED yanıp 
sönecektir. Subwoofer üzerindeki PAIR tuşunu eşleştirme 
bitene kadar basılı tutun. Daha sonra subwoofer 
üzerindeki sarı LED yanmaya devam eder.
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Uzaktan kumandaya genel bakış

1 
Sound Bar’ı açmak veya bekleme moduna almak için 
buna basın. Sound Bar’ı sıfırlamak için buna uzun basın.

2 
Sesi açıp kapatmak için buna basın.

3 
Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bunlara basın.



10

4 
Bluetooth / USB modunda ses çalmayı  oynatın / 
duraklatın /devam ettirin.
Bluetooth modundayken Bluetooth cihazının bağlantısını 
kesmek ve eşleştirme durumuna girmek için buna 3 
saniye basılı tutun.

5 
Bluetooth / USB modundayken önceki veya sonraki 
parçaya atlamak için buna basın.

6 
Ses kaynağını HDMI / Optik / AUX / USB / Bluetooth 
modları arasında değiştirmek için buna basın.

7 
Ses kaynağını Bluetooth moduna geçirmek için buna 
basın.

8 FİLM/MÜZİK/TELEVİZYON
Televizyon veya film izlerken veya müzik dinlerken 
ekolayzır (EQ) efektini seçmek için buna basın.
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Sound Bar sisteminizi kurun

Notlar

• Sound Bar ana ünitesini duvara monte etmeden önce, 
tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

• Yetkili üreticinin sağladığı veya belirttiği vidaları 
kullandığınızdan emin olun.

• Uygunsuz duvar montajı veya uygunsuz vidaların 
kullanılmasından veya yetersiz duvar mukavemeti gibi 
durumlardan kaynaklanan kaza veya hasarlardan, TCL 
Overseas Marketing Limited sorumlu değildir.

• Kurulum için ek araçlar (tedarik edilmez) gereklidir.

Sound Bar ana ünitesini duvara monte 
edin

Sound Bar ana ünitenizi televizyonunuzun altına ortaya 
yerleştirmeyi veya duvara monte etmeyi tercih edebilirsiniz.
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1 Kutunun içinden çıkan duvara montaj şablonunu duvara 

koyun. Duvara montaj şablonunun televizyonunuzun 
merkezinin en az 5 cm altında olduğundan emin olun.

2 Duvara montaj şablonunun doğru şekilde koyulduğundan 

emin olmak için su terazisi kullanın.

3 Duvara montaj şablonunu duvara yapıştırmak için bant 

kullanın.

4 Şablon üzerindeki her bir işareti kullanarak montaj 

deliklerini duvarda işaretleyin.

5 Duvara montaj şablonunu çıkarın.

6 Her bir montaj deliği işaretini için bir vida deliği açın.
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7 Sound Bar’daki lastik yastıkları tornavidayla çıkarın. (Daha 

sonra kullanmak üzere lastik yastıkları saklayın)

8 Duvar braketlerini Sound Bar’a vidalayın.

9 Kutudan çıkan vidaları dübellere yerleştirin.

10 Vidaları sıkıp duvara sabitleyin, vida başları ile duvar 

arasında 4mm boşluk bırakın.

4mm

513mm
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11 Sound Bar ana ünitesini vidalara asın.

Notlar

• Sound Bar’ı duvara monte etmeden önce kurulum 
konumunu kontrol edin (bkz. sayfa 11, “Sound Bar ana 
ünitenizi duvara monte edin”).

• Sound Bar’ı duvara monte etmeden önce kabloları 
bağlamak isteyebilirsiniz.
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Subwoofer’ınızı yerleştirin

Subwoofer ile Sound Bar ana ünitesi arasındaki mesafe 3 
metreden az olmalıdır. 

Uzaktan kumanda pillerini takın/
değiştirin 

Uyarılar

• Piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca 
aynı ya da eşdeğer türle değiştirin.
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1 Pil yuvasını açın, gerekirse eski pilleri çıkarın.

2 İki yeni AAA pili doğru kutuplara (+/-) göre pil yuvasına 

yerleştirin.

3 Pil yuvasını kapatın.
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3 Sound Bar sisteminizi 
bağlayın

Sound Bar ana ünitesinin konumunu sabitledikten sonra, 
üniteyi televizyonunuza veya diğer cihazlara bağlamaya 
başlayabilir ve sesi Sound Bar'ınızdan dinleyebilirsiniz. 
Televizyonunuzun veya cihazınızın sesini kapattığınızdan emin 
olun. Bilgi için televizyonunuzun veya cihazınızın kullanım 
kılavuzuna bakın.

HDMI kablosuyla bağlayın

Notlar

• Televizyonunuzun veya cihazınızın HDMI ARC özelliğini 
desteklediğinden emin olun. Bilgi için televizyonunuzun 
veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosunun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizdeki 
HDMI ARC giriş konektörüne, diğer ucunu da 
televizyonunuzun veya cihazınızın HDMI ARC çıkış 
konektörüne takın.
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HDMI kablosu kullanarak mümkün olan en iyi ses deneyimini 
elde etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1 Sound Bar’ınızı TCL Televizyonunuzda  (ARC) işaretli 

HDMI girişine takın.

2 TCL Televizyonunuzun kumandasındaki Ayarlar (Settings) 

tuşuna basın.

3 Sistem seçeneklerine gidin.

4 Televizyondaki T-Link’i  Açık On) olarak ayarlayın. (Bu özellik 

Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink veya VIERA 
Link* olarak isimlendirilebilir.)

 · Bahsi geçen tüm teknoloji isimleri, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli 
ticari markalarıdır.
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Optik kabloyla bağlayın

1 Optik kablodaki koruyucu kapakları gerektiğinde çıkarın.

2 Optik kablonun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizin optik 

giriş konektörüne, diğer ucunu da televizyonunuzun veya 
cihazınızın optik çıkış konektörüne takın.

Not

• • HDMI veya optik kablo kullanırken herhangi bir ses 
duymuyorsanız, lütfen televizyonunuzun ayarlar menüsüne 
girip ses çıkışını PCM olarak değiştirin.
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Sound Bar’ınızı bir optik kabloyla kurma talimatı

Hassas olduğu ve kolayca hasar görüp kırılabileceği 
için, optik kabloyu (SPDIF) bükmeyin veya kırmayın.

Optik kabloyu kullanarak mümkün olan en iyi ses deneyimini 
elde etmek için:

1  TCL televizyon kumandanızdaki Home tuşuna basın.

2  Ayarlar altındaki Ses seçeneğine gidin.

3  “Televizyon hoparlörü etkin” option.

4  Under S/PDIF and ARC, select PCM-Stereo.

Notlar
• Farkı cihazlarda farklı menü seçenekleri bulunabilir.
• Blu-ray oynatıcılar, set üstü kutular vb cihazlar da 

uygundur.
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3.5mm-3.5mm ses kablosuyla bağlayın

İster
• 3.5mm-3.5mm ses kablosunun bir ucunu Sound Bar 

ana ünitenizdeki AUX giriş konektörüne, diğer ucunu 
da hoparlöre bağlayın, veya televizyonunuzdaki veya 
cihazınızdaki ses çıkış konektörüne bağlayın. Bu, 
televizyonunuzun yerleşik hoparlörlerinin sesini devre dışı 
bırakacaktır; ister de

• RCA-3.5mm ses kablosunun bir ucunu Sound Bar 
ana ünitenizin AUX giriş konektörüne, diğer uçlarını da 
televizyonunuzun ses çıkışı konektörlerine bağlayın.

Headphone
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Sound Bar’ınızı güç kaynağına bağlayın

1 Sound Bar’ı güç kaynağına bağlamadan önce diğer tüm 

bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

2 Güç kaynağı voltajının ülkenizin güvenlik standartlarına 

uygun olduğundan emin olun (bkz. sayfa 33, “Özellikler”)

3 Başka bir AC güç kablosunun bir ucunu 

subwoofer'ınızdaki AC giriş konektörüne, diğer ucunu da 
duvardaki prize takın.

4 Kutudan çıkan AC güç kablosunun bir ucunu Sound 

Bar ana ünitenizin AC giriş konektörüne, diğer ucunu da 
duvardaki prize takın.
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Sound Bar’ı Bluetooth cihazınıza 
bağlayın 

Notlar

• Kablosuz cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu 
desteklediğinden emin olun.

• Sound Bar ana ünitesi ile Bluetooth cihazınız arasındaki 
çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (Bluetooth cihazı 
ile Sound Bar ana ünitesi arasında herhangi bir engel 
olmadan).

1 Sound Bar’ı açmak için Sound Bar ana ünitenizin üst 

panelindeki veya uzaktan kumandadaki   tuşuna basın.

2 Sound Bar ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan 

kumandadaki   tuşunu basılı tutun.
 Mavi LED hızlı yanıp söner. Sound Bar eşleşmeye 

hazırdır.

3 Bluetooth cihazınızı açıp Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

4 Bluetooth cihazınızın eşleşme listesinden TCL 6110’u 

seçin.
 Belirgin bir çift bip sesi duyacaksınız.
 Eşleştirme başarılı olunca mavi LED sabit bir biçimde 

yanık kalır.
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İpucu

• Bluetooth cihazınızda TCL 6110 model ismini 
bulamazsanız, uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı 
tutun. Mavi LED’in hızlı bir şekilde yanıp söndüğünü 
göreceksiniz. Sound Bar ana ünitesi eşleştirme moduna 
giriyor.

Artık Sound Bar sisteminiz kuruldu, ve kullanılmaya hazır.

5 Bluetooth fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

•  başka bir kaynağa geçmek için Sound Bar ana 
ünitesindeki veya kumandadaki   tuşuna 
basabilirsiniz; veya

•  cihazınızdaki Bluetooth fonksiyonunu devre dışı 
bırakabilirsiniz; veya

• kumandadaki  tuşunu 3 saniye basılı tutabilirsiniz.
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Kablosuz subwoofer’ınızı Sound Bar’a 
bağlayın

Kablosuz subwoofer bağlandığında, güçlü derin bas 
seslerinin ve gerçekten sürükleyici bir ses deneyiminin keyfini 
çıkarabilirsiniz.

Otomatik eşleştirme

Hem Sound Bar’ın hem de kablosuz subwoofer’ın güç 
kaynağına bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun.

 Sound Bar, subwoofer ile otomatik olarak 
eşleşecektir.

 Eşleşme devam ederken sarı LED yanıp söner.
 Eşleşme başarılı olduğunda sarı LED sürekli yanar.
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Not

• Otomatik eşleştirme sırasında kablosuz subwoofer'ın 
arkasındaki PAIR tuşuna basmayın.

Manuel eşleştirme

1 Sound Bar’ın ve kablosuz subwoofer'ın güç kaynağına 

doğru şekilde bağlandığından emin olun.

2 Sound Bar ana ünitesi üzerindeki veya uzaktan 

kumandadaki   tuşunu basılı tutun,
 4 LED yanıp sönecektir.

3 Subwoofer üzerindeki sarı LED hızla yanıp sönene kadar 

kablosuz subwoofer'ın arkasındaki PAIR tuşunu basılı 
tutun.
 Kablosuz subwoofer eşleşmeye hazırdır.
 Eşleştirme başarılı. Sarı LED sürekli yanar.

Not

• Eşleştirmenin ardından subwoofer’ın arkasındaki sarı 
LED hala yanıp sönüyorsa, bu eşleştirmenin başarılı 
olmadığı anlamına gelir. AC güç kablosunu kablosuz 
subwoofer'dan çıkarın ve 3 dakika sonra tekrar takın. 
Daha sonra 1 ile 3 arasındaki adımları tekrarlayın.
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4 Sound Bar sisteminizi 
kullanın

Sound Bar’ınızı üst panel ile veya 
uzaktan kumandayla kullanın

1 Sound Bar’ın güç kaynağına ve kaynaklara doğru şekilde 

bağlandığından emin olun.

2 Doğru kaynağa geçmek için Sound Bar ana ünitenizin üst 

panelindeki veya uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Farklı kaynak modlarında LED hareketleri

LED göstergeler Kaynak modu
Kırmızı Bekleme (standby) modunda
Mor HDMI ARC modunda
Yeşil AUX modunda
Mavi Bluetooth modunda
Mavi LED yavaşça yanıp 
sönüyor

eşleşmiş cihazları ara

Mavi LED hızlı yanıp sönüyor eşleştirme devam ediyor
Sarı Optik modunda
Açık mavi USB modunda
Sarı LED 3 kere yanıp sönüyor Sound Bar’ın Dolby Ses 

aldığını gösterir
* Ekranda PCM ses formatı gösterilmez
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Not

• Sound Bar’ınızı açtıktan sonra 10 saniye içinde Sound 
Bar ana ünitesinde veya uzaktan kumandada herhangi bir 
işlem yapılmazsa, Sound Bar ana ünitesindeki tüm LED 
göstergeler söner, işlem yapıldığında tekrar yanar.

İpucu

• Uzaktan kumandadaki daha gelişmiş işlevleri 
kullanabilirsiniz (bkz. sayfa 9, “Uzaktan kumandaya genel 
bakış”.) 
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Ses ayarları

Filmlerinizin veya müziğinizin keyfini ideal sesinizle 
çıkarabilirsiniz.
• Sesi ayarlamak içi +/- tuşuna basın.
• Sesi kapatmak için kumandadaki   tuşuna basın.  Sesi 

açmak için bu tuşa tekrar basın.
• Televizyon veya film izlerken veya müzik dinlerken 

ekolayzır (EQ) efektini seçmek için uzaktan kumandadaki 
EQ tuşlarına (FİLM/MÜZİK/TELEVİZYON) basın.

Sembol İşlem LED göstergeler
Sesi açma Dört beyaz LED sırayla

soldan sağa doğru yanar

Sesi kısma Dört beyaz LED sırayla
soldan sağa doğru söner

Son Ses Açık Dört beyaz LED
iki kere yanıp söner

Son Ses Kısık Sol beyaz LED
iki kere yanıp söner

Sesi Kapat Beyaz LED yanıp söner

Sesi Aç Mevcut ses seviyesini gösterir

Ekolayzır (EQ) seç MÜZİK

FİLM

TV
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Bluetooth cihazınızdan müzik dinleyin

1 Cihazınızın A2DP ve / veya AVRCP'yi desteklediğinden 

emin olun Bilgi için cihazınızın özelliklerine bakın.

2 Bluetooth cihazınızı Sound Bar ana ünitesiyle eşleştirin 

(bkz. sayfa 23 “Sound Bar’ı Bluetooth cihazınıza 
bağlayın”).

3 Bluetooth cihazınızda depolanan müziği Sound Bar 

aracılığıyla dinlemeye başlayın.
• Bluetooth cihazınız A2DP'yi destekliyorsa, müzik 

dinleyebilir, ancak ses çalmayı kontrol edemezsiniz.
• Bluetooth cihazınız AVRCP'yi destekliyorsa, müzik 

dinleyebilir ve uzaktan kumandayla müzik çalmasını 
kontrol edebilirsiniz. Müzik çalmasını durdurmak veya 
devam ettirmek için  tuşuna basın. Bir sonraki/
önceki parçaya geçmek için   tuşlarına basın

Not

• Sound Bar ana ünitesi ile Bluetooth cihazınız arasındaki 
çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (Bluetooth cihazı 
ile Sound Bar ana ünitesi arasında herhangi bir engel 
olmadan).
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USB kablosunu veya cihazı kullanın

1 USB cihazı, Sound Bar ana ünitenizdeki USB Tip A 

konektörüne bağlayın.

2 Açık mavi LED yanana kadar Sound Bar ana ünitesindeki 

veya kumandadaki   tuşuna basın.

3 Artın Sound Bar aracılığıyla müzik dinleyebilirsiniz..

• • Müziği durdurmak veya devam ettirmek için, 
kumandadaki  tuşuna basın.

• • Bir önceki veya sonraki parçaya geçmek için, 
kumandadaki   /   tuşlarına basın.
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İşlem LED ekran

Müzik dinle. Açık mavi LED yanar.

Müziği durdurmak için   
tuşuna basın.

Açık mavi LED yanıp sönmeye 
devam eder.

İpucu

• Bu Sound Bar 32GB belleğe kadar USB cihazlarını 
destekleyebilir, desteklenen dosya formatı MP3'tür.
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5 Özellikler

Sound Bar ana ünitesi
• Güç adaptörü: AC~100-240V, 50/60Hz
• Enerji tüketimi: 20W
• Bekleme modunda enerji tüketimi: ≤0.5W
• İmpedans: 6Ω
• Frekans yanıtı: 150 HZ-20 kHZ
•  Boyutlar (G x Y x D): 800×62×107mm
• Ağırlık: 1.8 kg
• Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Kablosuz subwoofer
• Güç adaptörü: AC~100-240V, 50/60HZ
• Enerji tüketimi: 25W
• Bekleme modunda enerji tüketimi: ≤0.5W
• Frekans yanıtı: 40 Hz-120 HZ
• Frekans aralığı: 2402 MHZ-2480 MHZ
• Maksimum iletim gücü: 13dBm
• Boyutlar (G×Y×D): 200×326×200mm
• Ağırlık: 3.3 kg

Bluetooth
• Bluetooth versiyonu: 4.2, Bluetooth profili - Bluetooth 

stereo destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses 
Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)

• Frekans aralığı: 2402 Mhz - 2480 Mhz
• Maksimum iletim gücü: 13dBm

Uzaktan kumanda
• Mesafe / Açı: 6m/ 30°
• Pil türü: 2 adet 1.5V AAA pil, kullanıcı değiştirebilir.
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6 Bildirim

      Uygunluk beyanı

TCL Overseas Marketing Limited, bu ürünün 2014/53 / EU 
Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle 
uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.
com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pillerin bertaraf 
edilmesi

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak 
tasarlanıp üretilmiştir, bu malzeme ve bileşenler geri 
dönüştürülüp tekrar kullanılabilir.

Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19 / EU sayılı 
Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.
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Bu sembol, ürünün 2013/56 / EU Avrupa Direktifi kapsamında 
olan ve normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyen pil 
içerdiği anlamına gelir. Elektrik ve elektronik ürünler ve piller 
için yerel ayrı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel 
kurallara uyun, ürünü ve pilleri normal evsel atıklarla birlikte 
çöpe atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde bertaraf 
edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların 
önlenmesine yardımcı olur.

UYARI:

Önlemler
Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. İleride 
kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

Uyarı
Ses Sistemi setini asla sağlam olmayan yerlere kurmayın.
Bir Ses Sistemi seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların yaralanabileceği 
birçok durum, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak 
önlenebilir:
- Ses Sistemi seti üreticisi tarafından önerilen dolapları veya 
standları kullanın.
- Yalnızca, Ses Sistemi setini güvenli bir şekilde 
destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Ses Sistemi setinin destekleyici mobilyaların kenarından 
sarkmadığından emin olun.
- Ses Sistemi setini, hem mobilyaları hem de Ses Sistemi 
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setinin kendisini uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek 
mobilyalar üzerine (örneğin dolaplar veya kitaplıklara) 
yerleştirmeyin.
- Ses Sistemi setini, Ses Sistemi seti ile destekleyici 
mobilyalar arasına yerleştirilebilecek bir kumaşın veya diğer 
malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Ses Sistemi setine veya kontrollerine ulaşmak için 
mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında çocuklarınızı 
eğitin.
Mevcut Ses Sistemi setiniz depoya koyulacaksa veya 
yeri değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar dikkate 
alınmalıdır.

Ürün
• Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üzerini 
kapatmayın.
• Dolap gözlerinden içeriye doğru herhangi bir eşya veya 
cisim itmeyin. İçeri soktuğunuz cisim, akım taşıyan parçalara 
veya kısa devre parçalarına değebilir, bu da yangına, elektrik 
çarpmasına veya cihazda hasar meydana gelmesine neden 
olabilir.
• Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. 
İçinde bakımını kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir parça 
bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemleri yetkili ve kalifiye 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu SES 
SİSTEMİ ekranını çizebilir veya şeklini bozabilir. ^ SES 
SİSTEMİ üzerine aşırı güç uygulayarak bastırmayın, bu SES 
SİSTEMİ’ne ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi
• Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:
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- Set uzun bir süre kullanılmayacaksa.
- Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasar görmüşse.
- Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini 
mutlaka çekin.
- Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları takip edin. 
Diğer kumandaların yanlış ayarlanması hasara neden 
olabileceğinden, bu kullanım talimatları kapsamındaki 
kontrolleri ayarlayın. Belirtilen durum meydana gelirse, seti 
fişten çekin ve servis personeli ile iletişime geçin.
- Set darbeye maruz kalırsa veya yere düşürse ve dolap hasar 
görmüşse.
• Elektrik fişinin veya cihaz bağlaştırıcısının bağlantı kesme 
cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı 
kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır.
("Bağlantı kesme cihazı olarak bir tüm kutuplu şebeke şalteri 
kullanıldığında, şalter kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.)

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu
• Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir 
eşya koymayın veya üzerine basarak geçmeyin.
• Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmemesine dikkat 
edin.
• Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
• Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz 
bırakmayın.

Çevre Kullanımı
• Seti sağlam olmayan bir tekerlekli sehpa, sehpa veya masa 
üzerine yerleştirmeyin.
• Seti iyi şekilde havalandırılan bir odaya yerleştirin.
• Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
• Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının aşırı 
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olduğu ortamlara maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan 
mum gibi açık alev kaynakları koymayın.
• Seti, üzerine herhangi damlama veya sıçrama olabilecek 
durumlara maruz bırakmayın ve cihaz üzerine vazo gibi sıvı 
dolu nesneler koymayın.
• Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
• Çalışma Ortamı Sıcaklığı 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F) 
Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, yoğuşma olmadan 
Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C (5 °F ila 113 °F) 
Depolama Ortamı Nem Oranı: %10 ila %90, yoğuşmasız.

Bakım
UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında
ürünün fişini prizden çıkarın.
• Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir 
bezle temizleyin. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici 
detarjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) 
kullanmayın.
• Temizlerken ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
• Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler 
kullanmayın.

SES SİSTEMİ Setinin Duvara Asılması
Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:
• Duvarın SES SİSTEMİ seti ve duvar montaj düzeneğinin 
ağırlığını taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
• Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
• SES SİSTEMİ seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
• Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan 
emin olun.
• SES SİSTEMİ seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi 
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yaratmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• SES SİSTEMİ setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları 
bu ürünümüz için de geçerlidir. (Not: Bazı SES SİSTEMİ 
modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)
 
Yangın Tehlikesi
Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev 
kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.
Mumları ya da diğer açık alevleri ses sisteminizden uzak 
tutun.
Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına 
maruz bırakmayın.
Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Z&\ 
Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü tema £—* 
tehlikelidir.
Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu 
ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü temas tehlikelidir.
Bu sembol, sigortanın nötr durumda olabileceğini ve faz 
iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi 
gerektiğini gösterir.

Çevre ile ilgili bilgiler
Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, 
perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına 
teslim edilmelidir.
Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev 
atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların 
geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi
Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli 
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bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin 
talimatlarına göre ayrı olarak atın.

Çocuk güvenliği
• Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj 
malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde 
muhafaza edin.
• Çocuklarınızı ses sistemimnin üzerine konulduğu sehpa/ 
mobilya ya tırmanma ve ses sisteminize ulaşma tehlikeleri 
konusunda uyarınız.
• Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına ulaştırınız.

Ürünün taşınması
• Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
• Ses kabloları ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
• Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile 
değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya 
sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler
• Eğer ses sisteminizi bir süre kullanmayacaksanız, bekleme 
moduna alın. Bekleme modunda, ses sisteminiz çok az enerji 
kullanır.
• Eğer ses sisteminizi uzun bir süre boyunca 
kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya 
da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da 
elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve 
programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
• Ses sisteminiz için, güneş ışığının ekrana yansımayacağı bir 
yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji 
tasarrufu sağlanır. Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha 
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az enerji harcayacaktır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
Ürününüzü aldığınızla Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza 
onaylattırınız.
Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. 
Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda servis listesinde 
bulunan size en yakın servis ile iletişime geçin. Hizmet için 
gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı”nı sorun.
İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi 
unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde 
meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar 
sağlayacaktır.
Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş
Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya 
yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken veya SES 
SİSTEMİ uzun bir sure boyunca kullanılmayacaksa, güç 
kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu SES SİSTEMİ 
setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için 
kullanılır, dolayısı ile ali hazırda işleyebilir kalacaktır. Güç 
kablosu üzerine SES SİSTEMİ, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz 
veya kabloyu bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, 
kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/fişe 
asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye 
veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla 
düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. 
Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden 
geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç 
kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 
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Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından 
değiştirilmelidir.

Nem ve Su
Bu SES SİSTEMİ'ni nemli veya ıslak yerlerde 
kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi 
yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). SES SİSTEMİ'ni 
yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli olabilir. Vazo gibi 
su ile dolu nesneleri SES SİSTEMİ'nin üzerine koymayınız. 
Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. Eğer kabinin 
üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek 
olursa, SES SİSTEMİ'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan 
önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma
SES SİSTEMİ seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma 
ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan 
kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya 
kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş
SES SİSTEMİ'ni doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı 
kaynaklarına maruz bırakmayınız. SES SİSTEMİ, çıplak 
alevlerin veya
elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına 
yerleştirilmemelidir. SES SİSTEMİ'nin üzerine, yanan mumlar 
gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin 
olunuz.

Kulaklık Sesi
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol 
açabilir; lütfen dikkatli olunuz.
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Duvara Montaj (Opsiyonel)
Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun 
olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır.

Enerji Tüketimi
Kullanılmadığında SES SİSTEMİ'yi kapatınız ve fişini prizden 
çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre 
uzakta kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi 
azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirmeniz önemle 
tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için 
SES SİSTEMİ'nin fişinin prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu 
adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında 
yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 

1-  Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın 
tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. 
sırasında oluşan hasar ve arızalar,

2- Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama 
vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet 
vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) 
kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve 
yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve 
arızalar,

3- Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
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4- Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla 
kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5- Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka 
bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, 
satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
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Ticari markalar

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG A.Ş.’nin 
tescilli markalarıdır, ve bu markaların TTE Corporation 
tarafından her türlü kullanımı lisansa bağlıdır. Diğer ticari 
markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Dolby 
Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing 
Corporation'ın ticari markalarıdır.

Kullanılan HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface 
ticari markaları ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri 
ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator A.Ş.’nin 
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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7 SSS
Cihazda elektrik yok
• AC güç kablosunun ve AC giriş konektörünün düzgün 

bağlandığından emin olun.
• Güç kaynağı bulunduğundan emin olun.
• Sound Bar’ın açık olduğundan emin olun.

Ses yok
• Ses kablosunun Sound Bar'a ve cihazınıza bağlı 

olduğundan emin olun.

• Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.

• Ses seviyesini arttırmak için +’ya basın.

• Sound Bar’ın sesinin kapatılmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.
• Uzaktan kumanda ile Sound Bar ana ünitesinin 

mesafesinin çalışma menzili içinde olduğundan emin olun.
• Pillerin doğru yerleştirildiğinden ve çalıştığından emin 

olun.
• Uzaktan kumandanın Sound Bar ana ünitesinin uzaktan 

kumanda sensörüne yakın olduğundan emin olun. 
Bozuk ses duyuyorum..
• Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun.
• Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.
• Sesi televizyondan çalıyorsanız, televizyonun sesinin 

kapalı olduğundan emin olun
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Bu Sound Bar'ın Bluetooth adını Bluetooth cihazımda 
bulamıyorum.
• Bluetooth cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkin 

olduğundan emin olun.

• Sound Bar’ın Bluetooth cihazınızla eşleştiğinden emin 
olun.

Subwoofer'ın LED göstergesi kapalı.
• Güç kaynağının bağlantısını kesip 2 dakika sonra tekrar 

bağlayarak subwoofer'ı sıfırlayın.
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8 Uygunluk Beyanı



49

 

TCL OVERSEAS MARKETING LTD 
 
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park Shatin Hong Kong 

 
  
 

AB Uygunluk Beyanı1 
 
Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğundadır.2 
 

Üreticinin adı ve adresi:3 TCL OVERSEAS MARKETING LTD 
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park 
Shatin Hong Kong               

 
   
 
 
 
 
 

Yukarıda açıklanan bildirgenin amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:5   

Ürün, aşağıdaki standart (lar) veya normatif doküman (lar) a uygundur:6 

RED Directifi: 2014/53/EU 

 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  

ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2019-03) 
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)  

 
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  

ETSI EN300 440 V2.1.1 (2017-03) 
EN 62368-1:2014 + A11:2017 
EN55032:2015 

EN IEC 61000-3-2: 2019  
 

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019  
EN55035:2017 

EN 62479: 2010 
EN50564:2011  

 

 

 

RoHS Directifi: 2011/65/EU; (EU) 2015/865 

  
EN IEC 63000:2018 
 
                                                  

Date ：： 
2021.04.21  

 
Hanson Han, Proxy Holder 

(Signature, Name , department) 
 

 

 

Model:4 TS6110, TDS6110, Alto 6+, ***6110 (*pazarlama farklılıkları için boşluk da dahil olmak üzere 

herhangi bir alfasayısal karakter olabilir), TS6100,TDS6100, Alto 6, ***6100  

(*pazarlama farklılıkları için boşluk da dahil olmak üzere herhangi bir alfasayısal karakter 

olabilir), TS6110-SW,TDS6110-SW, Alto 6+ SW, ***6110-SW (*pazarlama farklılıkları için 

boşluk da dahil olmak üzere herhangi bir alfasayısal karakter olabilir) 

 



Tüketicinin Seçimlilik Hakları
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, hakla-
rından 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 etmek-
sizin 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, sa-
tıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile de-
ğiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin tale-
bini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumun-
da satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem 
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



Üretici veya İthalatçı Firma Satıcı Firma

Ünvan: Bilkom Bilişim Hizmetleri 
A.Ş.
Adres: Mahir İz Cad. No: 26 
Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0216 554 90 00
Fax: 0216 651 89 00
e-Posta: destek@bilkom.com.tr

Ünvan: 
Adres: 
Telefon:
e-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi

GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN

Cinsi: Soundbar
Markası: TCL
Ürün Serisi: 
Modeli: TS6100

Garanti Süresi:  2 Yıl
Azami Tamir: 20 İş Günü
Süresi: 
Bandrol ve Seri No:
Kurulum Seri No:
Kurulum Tarihi: 
Kurulumu Yapan:
Servis Bilgisi:

Garanti Belgesi



GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Kullanma kılavuzunu ve Garanti Hüküm ve Koşullarını dikkat-
lice okumanızı tavsiye ederiz. 

Değerli Müşterimiz, 

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünü-
nüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için 
TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi  +90 850 2099 TCL(825) ile 
iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün 
/ 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saat-
leri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında 
aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan 
kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata ge-
çilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın 
Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti 
talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili ser-
vis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: 
www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün 
Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen 
süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. 
Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından 
alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkez-
leri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve 
koşullar altında onarır:

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 
yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti 
kapsamındadır.

3) 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.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi 
durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya 
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmek-
sizin 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.

5) 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 belir-
lenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini 
veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satı-
cıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. 
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kam-
yonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti sü-
resi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna 
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise 
malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren 
başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanınca-



ya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 
kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi 
içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre ga-
ranti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile 
yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş 
günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kul-
lanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışın-
dadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem 
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi du-
rumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

Tüketicinin Seçimlilik Hakları
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 etmek-
sizin 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 belir-
lenmesi 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 getiril-
memesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsi-
len sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem 
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Ge-
reken Hususlar
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında 
yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, ma-
lın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma 
vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

2) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama 
vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, inter-
net vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) 
kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve 
yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arı-
zalar,

3) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan husus-
lara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,



4) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Ka-
nununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla 
kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka 
bir nedenle müdahale edilmesi, 

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti sü-
resi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA 
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üskü-
dar İstanbul,Türkiye 
Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00 

ÜRETİCİ FİRMA 
TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. Adres: 
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries 
Development Zone Huizhou Guangdong China 
Tel: +86 752 2601 888 

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve 
yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duy-
duğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.
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Yetkili Servisler
TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825
Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı 
tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.
servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili 
servislerimizden temin edilebilir.
Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile 
aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. https://www.tcl.com/
tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html internet 
adresimizden güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. TS 
10956-40 Kullanma kılavuzlarını https://www.tcl.com/tr/
tr/support-centre/downloads.html internet adresimizden 
indirebilirsiniz.
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SİZLERE 
YARDIM 
ETMEK İÇİN 
BURADAYIZ.

Herhangi bir 
sorunuz varsa 
önce bizimle 
iletişime geçin

TCL desteği:
www.tcl.com adresini ziyaret edin.

SOUND BAR’I SÖKERKEN 
DİKKATLİ OLUN


