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1 Başlamadan önce

• Güvenlik broşüründeki tüm güvenlik talimatlarını dikkatlice 
okuyun ve gözetin.

• Bu Ses Sistemi yalnızca iç mekân kullanımı için 
tasarlanmıştır. Yanlışlıkla az miktarda suyla temas etmesi 
durumunda hemen fişini çekin ve suyu gidermek için kuru 
bir bez kullanın.

•  Uzun süre kullanılmayacaksa veya şimşekli fırtınalar 
sırasında Ses Sisteminin fişini çekin.

• En iyi deneyim için Ses Sisteminin sağlam bir yüzeye 
kurulduğundan veya TV'nizin altına sağlam bir şekilde 
duvara monte edildiğinden emin olun.

• Uzaktan kumanda için yalnızca AAA 1,5 V şarj edilemeyen 
piller kullanın.

• Kablolardan herhangi birinin gözle görülür şekilde hasar 
görmesi veya sıkışması durumunda Ses Sisteminin fişini 
çekin ve kabloyu değiştirin.

• Performansı etkileyebileceğinden dolayı HDMI ve optik 
kabloyu sert bir şekilde bükmemeye dikkat edin.

• Sesi uygun bir seviyeye ayarlayarak işitme duyunuzu 
koruyun. Dinleme konforunuz için önceden tanımlanmış 
ve özelleştirilebilir ses ayarları bulunmaktadır.
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2 Hoş geldiniz

Yeni TCL Ses Sisteminizi aldığınız için tebrikler! Kurulduktan 
ve bağlandıktan sonra ev eğlence sisteminize en iyi şekilde 
uyum sağlayacak üstün bir ses kalitesi ve son teknoloji ürünü 
tasarımı deneyimleyebilirsiniz. Ürünü kolay ve düzgün bir 
şekilde kurmanıza, bağlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı 
olan bu kullanım kılavuzunu okumanız önerilir.

Başlayalım.

Kutu içeriği

Ses Sistemi Kablosuz Derin Bas 
Hoparlör

Uydu Hoparlör x 2 Uzaktan kumanda
AAA pil x 2
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AC güç kablosu x 2

HDMI kablosu

Duvara montaj kiti
(Uydu Hoparlör için)

Duvara montaj şablonu

AC güç adaptörü x 2

Duvara montaj kiti
(Ses Sistemi için)

Kullanım Kılavuzu
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1 
Uyku moduna geçmek için kısa basın.
Bekleme moduna geçmek için uzun basın.

2 
Ses kaynağını HDMI ARC / HDMI IN / OPT / BT / USB
modları arasında değiştirmek için basın.

3 
Bluetooth işlevini seçmek için basın. Eşleştirme moduna 
geçmek için basılı tutun.

Ses Sisteminin Genel Görünümü
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4 
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın.

5 LED gösterge 
Ses Sistemi durumunu (ses seviyesi, Ses Sistemi durumu 
gibi) gösterir.

6 Beyaz LED: 
Wi-Fi bağlantısını gösterir.

7 AC giriş güç konnektörü

8 USB Tip A konnektörü (yalnızca müzik çalmak için)

9 Optik giriş konnektörü

10 Wi-Fi kurulum düğmesi

11 HDMI OUT (eARC/ARC) konnektörü

12 HDMI 1 IN konnektörü

13 HDMI 2 IN konnektörü
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Kablosuz derin bas hoparlörün genel 
görünümü

1 AC giriş güç konnektörü

2 Sarı LED göstergesi
 ● Derin bas hoparlörü bekleme modundayken yavaşça 

yanıp söner.
 ● Eşleştirme devam ederken hızlıca yanıp söner.
 ● Eşleştirme başarılı olduğunda sürekli yanar.

3 EŞLEŞTİRME 
Ses Sistemi ana ünitesindeki  düğmesini 5 saniye basılı 
tutun. Derin bas hoparlörü üzerindeki PAIR [EŞLEŞTİRME] 
düğmesini eşleştirme tamamlanana kadar basılı tutun. 
Ardından derin bas hoparlörün üzerindeki sarı LED ışık 
sürekli yanacaktır.

Not
 ● Manuel eşleştirme yalnızca sorun giderme durumunda 

gereklidir.
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Uydu hoparlörlerin genel görünümü

1 DC giriş güç konnektörü

2 Değiştirme anahtarı: Sesi Sol veya Sağ Çevreleme 
Hoparlörü olarak ayarlayın.

3 Vida deliği: Duvara montaj vidalarını buraya takın.

4 Eşleştirme düğmesi: Uydu hoparlörü ve Ses Sistemi 
ana ünitesi arasındaki eşleştirmeyi etkinleştirin.

5 Eşleştirme Gösterimi
 ● Yavaşça yanıp sönüyor: Eşleşmedi / eşleştirilecek
 ● • Hızlıca yanıp sönüyor: Eşleştiriliyor
 ● • Sabit yanıyor: Bağlı / Eşleştirildi
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Ses Sistemi sisteminizin kurulumu

Ses Sisteminiz ve Derin Bas 
Hoparlörünüzün Konumlandırılması

Notlar
● Ses Sistemi ana ünitesini duvara monte etmeden

önce tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin
olun.

● Yetkili üretici tarafından sağlanan veya belirtilen
vidaları kullandığınızdan emin olun.

● TCL Overseas Marketing Ltd., uygunsuz duvara
montaj ve vida montajından veya yetersiz duvar
dayanımından vs. kaynaklanan kazalar veya
hasarlardan sorumlu değildir.

● Kurulum için ek araçlar (birlikte verilmez) gereklidir.
● Ses Sisteminizi TV'nizin ortasının altına yerleştirmeyi

veya duvara monte etmeyi seçebilirsiniz.

Ses Sistemi ana ünitesini konumlandırmak için ideal konum, 
TV'nizin altına ortalamaktır.

Ses Sistemi ana ünitesini kabinin üstüne ve TV'nizin tam 
ortasının altına yerleştirmeniz önerilir.

Derin bas hoparlörü ile Ses Sistemi ana ünitesi arasındaki 
mesafe 3 metreden az olmalıdır.
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AI Sonic-Adaptation

AI Sonic-Adaptation, TCL Audio Lab tarafından geliştirilen 
bir Oda Kalibrasyon Teknolojisidir. Bu işlevi kullanmak için 
TCL Home uygulamasını indirmeniz ve yönergeleri izlemeniz 
gerekir.

Bu Ses Sistemi, TCL-HOME uygulaması ile tamamen kontrol 
edilebilir. Güç, ses seviyesi, giriş, efekt, seviye, mod, AI 
Sonic-Adaptation vs. dâhil olmak üzere özellikler sınırlı 
değildir. Ayrıca TCL Home uygulaması, yalnızca bir Ses 
Sistemi olmadan daha akıllı özellikleri keşfetmenize yardımcı 
olabilir. Uygulama mağazalarından indiriniz.
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Kalibrasyon
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Ses Sisteminizin duvara montajı
1 Birlikte verilen duvara montaj şablonunu duvarın üzerine 

yerleştirin. Duvara montaj şablonunun TV'nin ortasının en 
az 5 cm altında olduğundan emin olun.

2 Duvara montaj şablonunun doğru yerleştirildiğinden emin 
olmak için bir su terazisi kullanın.

3 Duvara montaj şablonunu sıkıca duvara yapıştırmak için 
bant kullanın.

4 Şablonun üstündeki her işareti kullanarak montaj 
deliklerinden duvarı işaretleyin.

5 Duvara montaj şablonunu alın.

6 Duvardaki her işarete bir vida deliği açın.
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7 Birlikte verilen vidaları duvar dübellerinin deliğine 
yerleştirin.

8 Manşonları duvar dübellerinin deliğine yerleştirin.

9 Duvar braketi vidalarını duvara sabitleyin ve sıkın.

10 Ses Sisteminden kauçuk yastıkları çıkarın. 
(Kauçuk yastıkları ileride kullanmak üzere saklayın) 
* Ses Sistemini masaya koyduğunuzda kauçuk yastıklar, 
Ses Sistemi matları olarak kullanılabilir. 
Duvara montaj braketlerini Ses Sistemine vidalayın.

11 Ses Sistemini vidalara asın.

12 Ses Sisteminin sabit ve güvenli bir şekilde duvara asılı 
olduğundan emin olun.
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Notlar
 ● Ses Sistemini duvara monte etmeden önce 

kurulum konumunu kontrol edin (sayfa 13'teki "Ses 
Sisteminizin montajı" bölümüne bakınız).

 ●  Ses Sistemini duvara monte etmeden önce kabloları 
bağlamayı düşünebilirsiniz.

Uydu hoparlörlerin duvara montajı
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Uzaktan kumanda pillerinin takılması/
değiştirilmesi
Uyarılar

 ● Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi söz konusudur.
Yalnızca aynı veya muadil tiple değiştirin.

Dikkat
 ● Pil, perklorat malzeme içerir; dikkatli kullanın. 

Bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate

1. 1 Pil bölmesini açın, gerekirse eski pilleri çıkarın.

2. 2 İki yeni AAA pili (Çinko Manganez piller) kutupları 
doğru (+/-) olacak şekilde pil bölmesine yerleştirin.

3. 3 Pil bölmesini kapatın.

Kurulum tamamlanmıştır. Ses Sisteminiz kullanıma hazırdır. 
Ses Sisteminizdeki farklı bağlantı seçeneklerine nasıl 
erişeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme 
bakın.
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Uzaktan Kumandanın genel görünümü

1 Ekran görüntüsü.

2 Kısa basış: sesi kapatır / açar

3 Kısa basış: güç açık / uyku Uzun basış: beklemede

4 Yukarı/Aşağı: sesi artırır / azaltır  
Sol/Sağ: Önceki/sonraki müziğe geçer (Bluetooth veya 
USB modunda)

5 Kısa basış: Oynatma / Duraklatma

6 Uzun basış: Bluetooth Eşlemesi 
Kısa basış: Bluetooth moduna geçer

7 Giriş kaynağı menüsüne girmek için kısa basın. 
Şunlar arasında geçiş yapmak için kısa basın veya Yukarı/
Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanın: 
HDMI-eARC / Optik / USB / Bluetooth / HDMI 1 / HDMI 2.
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8 Level [Seviye] menüsüne girmek için kısa basın. Sol/Sağ 
ile farklı Level[1] [Seviye] seçenekleri arasında geçiş yapın. 
Değerini ayarlamak için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın.

9 Effect [Efekt] menüsüne girmek için kısa basın. 
Farklı Effect[2] [Efekt] seçenekleri arasında geçiş yapmak 
için Sol/Sağ düğmelerini kullanın. 
Effect ON/OFF [Efekt Açık/Kapalı] veya 1/2/3 Efekti 
ayarlamak için Yukarı/Aşağı düğmesini kullanın.

10 Sound Modes [Ses Modları] menüsüne girmek için kısa 
basın. 
Ses modları arasında geçiş yapmak için kısa basın veya 
Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanın: Standart, Ses, 
Müzik, Film, Oyun, Spor.

11 AI Sonic-Adaptation[3] menüsüne girmek için kısa basın 
Farklı AI Sonic Adaptation seçenekleri arasında geçiş 
yapmak için Yukarı/Aşağı düğmesine kısa basın: Default 
[Varsayılan] / Sonic 1 / Sonic 2 / Sonic 3.

[1] Level [Seviye] Seçenekleri: Bass [Bas], Treble [Tiz], 
Dialogue [Diyalog], SurrVol [Çevreleme Sesi], Av Sync [Ses 
Senkronizasyonu]. 

[2] Effect [Efekt] Seçenekleri: Bass Boost [Bas Yükseltme], 
Surround Enhance [Çevrelemeyi İyileştirme], Pass through 
[Düz Geçiş], Night [Gece], NEURALX, DRC, LED Dim 
[Karartma]. 

[3] AI-Sonic Adaptation: Sayfa 11'de daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

Not:

Fabrika Modu: Mode [Mod] + Mute [Sessiz] düğmelerine 
birlikte 5 saniye boyunca uzun basın.
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3 Ses Sisteminizin 
bağlanması

Ses Sisteminin konumunu sabitledikten sonra onu TV'nize 
veya diğer cihazlarınıza bağlamaya başlayabilir ve Ses 
Sisteminiz üzerinden sesi dinleyebilirsiniz. TV'nizin veya 
cihazınızın sesini kapattığınızdan emin olun. Bilgi için TV'nizin 
veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Ses Sisteminizin güç kaynağına 
bağlanması

1. Ses Sistemini güç kaynağına bağlamadan önce diğer 
tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

2. Güç kaynağı geriliminin ülkenizin güvenlik standartlarına 
uygun olduğundan emin olun (sayfa 39'daki "Teknik 
Özellikler" bölümüne bakınız).

3. Birlikte verilen AC güç kablosunun bir ucunu Ses 
Sisteminizdeki AC giriş konnektörüne ve diğer ucunu 
duvar prizine bağlayın.
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Kablosuz derin bas hoparlörünüzün / 
uydu hoparlörlerinizin Ses Sistemine 
bağlanması
Kablosuz derin bas hoparlörü / uydu hoparlörlerin 
bağlandığında güçlü derin bas seslerinin ve gerçekten 
çevreleyen bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.
DERİN BAS HOPARLÖRÜ VE UYDU HOPARLÖRLER 
İLK KULLANIMDA SES SİSTEMİ ANA ÜNİTE İLE 
EŞLEŞTİRİLMİŞTİR. Bir sorun olması durumunda manuel 
olarak eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
Hem Ses Sisteminin hem de kablosuz derin bas hoparlörünün 
/ uydu hoparlörlerinin güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan 
emin olun.

 Gösterge ışığı hızla yanıp sönene kadar derin bas 
hoparlörü / uydu hoparlörlerindeki  düğmeye 3 saniye 
boyunca uzun basın.

 Ses Sisteminde  yazısı görüntülenene kadar 
5 saniye boyunca Ses Sisteminde  düğmesine uzun basın.

 Derin bas hoparlörü veya uydu hoparlörlerinde gösterge 
ışığı sabit yandığında eşleştirme başarılıdır.
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HDMI kablosu bağlantısı
Not

 ● TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC özelliğini 
desteklediğinden emin olun. Bilgi için TV'nizin veya 
cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosunun bir ucunu Ses Sisteminizdeki HDMI ARC 
giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın 
HDMI ARC çıkış konnektörüne bağlayın.
HDMI kablosunu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde 
etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

TCL TV için:
1. Ses Sistemindeki HDMI (ARC) arabiriminden gelen 

HDMI kablosunu TV'deki HDMI (ARC/eARC) arabirimine 
bağlayın. Güç kablosunu bağlayın.

2. TCL TV'nin ayarlarında CEC işlevini etkinleştirin.

AC~IN USB OPTICAL HDMI OUT
eARC/ARC

HDMI 1 HDMI 2
5V 500mA

HDMI OUT
eARC/ARC

2

2 1
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Diğer TV markaları için:
1. Ses Sistemindeki HDMI (ARC) arabiriminden gelen 

HDMI kablosunu TV'deki HDMI (ARC/eARC) arabirimine 
bağlayın. Güç kablosunu bağlayın.

2.  TV'nin ayarlarında CEC işlevini etkinleştirin.

 · CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) işlevinin adlandırılması 
TV üreticisine göre farklılık gösterebilir. Bu özellik CEC, 
Anynet +, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink veya VIERA 
Link olarak adlandırılmış olabilir. Daha fazla bilgi için 
lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
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Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın 
bağlanması
Kullanım kolaylığı için TV'ye bir Blu-ray oynatıcı bağlamanız 
ve HDMI-ARC üzerinden Ses Sisteminin keyfini çıkarmanız 
önerilir. Ancak tüm TV'lerin HDMI-ARC özelliğini 
desteklemediği Dolby TrueHD tabanlı Atmos içeriğinin keyfini 
çıkarmak için isteğe bağlı olarak Blu-ray oynatıcınızı HDMI 
girişi bağlantı noktasını kullanarak doğrudan Ses Sistemine 
bağlayabilirsiniz. 

Notlar
 ● Ses Sistemi, video sinyalini TV'ye iletecektir. Başarılı 

olmazsa Ses Sistemini açın ve tekrar deneyin.
 ● HDMI girişi, UHD (4K) özelliğini destekler ve Dolby 

Atmos sesin keyfini çıkarmak için oyun konsolunda da 
kullanılabilir.
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Optik kablo bağlantısı
1. Gerektiğinde optik kablonun koruyucu kapaklarını çıkarın.
2. Optik kablonun bir ucunu Ses Sisteminizdeki optik giriş 

konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın 
optik çıkış konnektörüne bağlayın.

Not
 ● Ses Sisteminden ses çıkışı yoksa TV'nizde veya 

cihazınızda PCM sinyal çıkışını etkinleştirmeyi deneyin. 
Çoğu cihazda analog ses sinyallerini dijital ses 
sinyallerine dönüştürmek için PCM kullanılır. PCM sinyal 
çıkışının nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi 
için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
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Optik kablo ile Ses Sisteminizi kurma 
yönergesi

Optik kabloyu (SPDIF) bükmeyin veya kıvırmayın 
çünkü hassastır ve kolayca hasar görüp kırılabilir.

Optik kabloyu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde 
etmek için:
1. TCL TV Uzaktan Kumandanızdaki Home düğmesine 

basın.
2. Settings [Ayarlar] altındaki Audio [Ses] seçeneği gidin.
3. "TV speaker enabled" ["TV hoparlörü etkin"] seçeneğinin 

işaretini kaldırın.
4. S/PDIF ve ARC bölümünün altında PCM-Stereo 

seçeneğini seçin.

Notlar
 ● Farklı cihazlarda farklı menü seçenekleri olabilir.
 ● Blu-ray oynatıcılar, set üstü kutular vs. gibi cihazlar da 

uygulanabilir.
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Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza 
bağlanması
Notlar

 ● Kablosuz cihazınızın Bluetooth işlevini desteklediğinden 
emin olun.

 ● Ses Sistemi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma 
mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi arasında 
herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.

1. Ses Sisteminizi açmak için Ses Sisteminizin üst 
panelindeki veya uzaktan kumandadaki   düğmesine 
basın.

2. Ses Sisteminizin üst panelindeki veya uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın. 

 LED ekranda  yazısı görünür. Ses Sistemi 
eşleşmeye hazırdır.

3. Bluetooth cihazınızı açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin.
4. Bluetooth cihazınızın eşleştirme listesinden TCL X937U 

Sound Bar seçeneğini seçin. 
 Belirgin bir çift bip sesi duyarsınız. 
 Ekranda "Connected" ["Bağlandı"] yazısını 

göreceksiniz.

İpucu
 ● Bluetooth cihazınızda TCL X937U Sound Bar model 

adını bulamıyorsanız uzaktan kumandadaki  düğmesini 
basılı tutun.  simgesini göreceksiniz. Şimdi Ses 
Sistemi eşleştirme moduna girecektir.
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Ses Sistemi sisteminiz artık kurulmuş olup kullanıma hazırdır. 
5. Bluetooth işlevinin bağlantısını kesmek için aşağıdakileri 

yapabilirsiniz:
 ● Başka bir kaynağa geçmek için Ses Sistemi veya 

uzaktan kumandada  düğmesine basabilir veya
 ● Cihazınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Home eklentisi
1. Ses Sistemini açın.
2. Android telefonda Google Home uygulamasını açın ve 3. 

adıma geçin.
3. Google Home uygulamasında oturum açtığınızdan emin 

olun ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin.

4. 3. adımda kurulum tamamlandığında artık ağınıza 
ve Wi-Fi'nize bağlanmış olursunuz. Artık aynı ağdaki 
herhangi bir cihazdan yerleşik Chromecast'in keyfini 
çıkarabilirsiniz.
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AirPlay 2 eklentisi
1. Ses Sistemini açın.
2. Bir iOS cihazında Setting [Ayarlar] > Wi-Fi'ye gidin ve 3. 

adıma geçin.
3. Airplay 2 için Settings [Ayarlar] > Wi-Fi altında "SETUP 

AS NEW AIRPLAY SPEAKER" ["YENİ AIRPLAY 
HOPARLÖRÜ OLARAK KURULUM"] bölümü altında 
"TCL X937U Soundbar" seçeneğini arayın ve kurulum 
işlemini tamamlayın.

4. 3. adımda kurulum tamamlandığında artık ağınıza ve Wi-
Fi'nize bağlanmış olursunuz. Artık aynı ağdaki herhangi 
bir cihazdan yerleşik AirPlay'in keyfini çıkarabilirsiniz.

2

1

Android
3 4 5

Home

Choose a home
You’ll be able to control the devices and services

in this home.

Create another home

Home

7:23

Set up 1 device

MediaS ettings

7:23
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Spotify Connect'in kullanılması
Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı 
uzaktan kumanda olarak kullanın. Nasıl yapılacağını 
öğrenmek için spotify.com/connect adresine gidin. Spotify'ı 
kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Spotify uygulamasını indirmek için kare kodu okutun ya 

da App Store'da arama yapın.
2. Ses Sisteminin arkasındaki düğmeye 8 saniyeden 
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fazla basın. İki bip sesi duyacaksınız ve LED'in yanıp 
sönmeden sabit bir şekilde yanma moduna geçtiğini 
göreceksiniz.Telefonunuzda Play-Fi cihazını seçin.

3. Play-Fi uygulamasını açın, Wi-Fi ağına bağlanın.
4. Bir Wi-Fi ağı ile Wi-Fi cihazı kurun.
5. Play-Fi uygulamasını indirin ve güncelleyin. Ardından yeni 

sürüm uygulamanın işlevlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
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Amazon Alexa eklentisi
1. Play-Fi uygulamasını ve Wi-Fi Ağını sabitleyin ve tüm 

güncelleme prosedürlerini uygulayın.
2. Uygulama, otomatik olarak sizden onu Amazon 

hesabınıza bağlamanızı istemelidir. Ya da Play-
Fi uygulamasında Settings [Ayarlar] bölümüne gidip 
Amazon Alexa seçeneğini seçebilirsiniz.

3. Bulunduğunuz yere bağlı olarak Alexa için varsayılan 
dilinizi seçmeniz istenebilir. 
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Devam etmeye hazır olduğunuzda Alexa sizden Amazon 
hesabınızı isteyecektir ancak daha önce cihazınızda 
bir Amazon oturum açma veya kimlik doğrulaması 
kullandıysanız kimlik bilgilerini sizin için otomatik olarak 
uygulamalıdır.

4. Amazon hesabınızı mikrofonsuz bir Play-Fi ürünlerine 
bağlıyorsanız yeni ürününüzün tanımlanabilmesi için bir 
Echo, Dot veya benzeri bir ürünü "Discover Devices" 
["Cihazları Keşfet"] bölümüne sormanız gerekir.
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Çevrim İçi Donanım Yazılımı 
Güncellemesi
Ses Sistemi yazılımının otomatik olarak algılanması ve 
yükseltilmesi:
1. Ses Sistemi, derin bas hoparlörü ve uydu hoparlörlerinizin 

açık olduğundan emin olun.
2. Ses Sistemi, derin bas hoparlörü ve uydu hoparlörlerinizin 

başarıyla eşleştirildiğinden emin olun.
3. Ses Sisteminizin Wi-Fi ağına başarıyla bağlandığından 

emin olun (Sayfa 28/29/30/32'deki Wi-Fi bağlantı 
adımlarına bakın).

4. Aşağıdaki LED göstergelerini göreceksiniz: 
DOWNLOADING >> CHECK > UPGRADE > UPG00~99 
> U OK > START

Not: Yükseltme sırasında Ses Sistemi ve derin bas 
hoparlörünü kesmeyin.
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4 Ses Sisteminizin 
kullanılması

Ses Sisteminizin üst panel veya 
uzaktan kumanda ile kullanılması

1. Ses Sisteminin güç kaynağına ve kaynaklara doğru 
şekilde bağlandığından emin olun.

2. Doğru kaynağa geçmek için Ses Sistemi ana ünitenizin 
üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  
düğmesine basın.

Ses Sistemindeki LED ekranda Ses Sisteminin durumu 
hakkında bilgi verilir.
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Ses Sistemi Durumu Led Göstergeleri

Açık

Kapalı

HDMI eARC/ARC

Optik

USB

Bluetooth

HDMI1

HDMI2

Arama modu (yanıp sönüyor)

Eşleştirme modu

Ses seviyesi

Minimum ses seviyesine ulaşıldı

Maksimum ses seviyesine ulaşıldı

Sessiz

Bas (+/-)

Tiz (+/-)

Çevreleme Seviyesi (+/-)

Diyalog

Ses Senkronizasyonu

Standart / Ses / Müzik / Film / 

Oyun / Spor

BassBoost [Bas Yükseltme]

SurrEnhan [Çevreleme İyileştirme]

Pass Throu [Düz Geçiş]

Gece

NEURALX

DRC

LED DIM

Güç

Kaynak

Bluetooth

Ses seviyesi kontrolü

Seviye

Ses modları

Ses Efekti
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Not
 ● Ses Sisteminizi açtıktan sonra 10 saniye içinde Ses 

Sisteminde ya da uzaktan kumandada herhangi bir 
işlem yapılmazsa işlem devam ettirildiğinde Ses 
Sistemindeki tüm LED göstergeler sönecek ve tekrar 
yanacaktır.

İpucu
 ● Uzaktan kumandada daha gelişmiş işlevleri 

kullanabilirsiniz (sayfa 18'deki "Uzaktan Kumandanın 
genel görünümü" bölümüne bakınız).

Bluetooth cihazınızdan müzik 
dinlenilmesi
1. Cihazınızın A2DP ve/veya AVRCP'yi desteklediğinden 

emin olun. Bilgi için cihazınızın teknik özelliklerine bakın.
2. Bluetooth cihazınızı Ses Sistemi ile eşleştirin (sayfa 

27'deki "Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması" 
bölümüne bakınız).

3. Ses Sistemi aracılığıyla Bluetooth cihazınızda kayıtlı 
müzikleri dinlemeye başlayın.
• Bluetooth cihazınız A2DP'yi destekliyorsa müzik 

dinleyebilirsiniz ancak oynatmayı kontrol edemezsiniz.
• Bluetooth cihazınız AVRCP'yi destekliyorsa uzaktan 

kumanda ile müzik dinleyebilir ve müzik çalmayı kontrol 
edebilirsiniz. Müzik çalmayı duraklatmak veya devam 
ettirmek için ortadaki düğmeye basın. Önceki/sonraki 
parçaya atlamak için sol/sağ düğmelerine basın.

Not
 ● Ses Sistemi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma 

mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi arasında 
herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.



38

Müzik çalmak için USB kablosu veya 
cihazının kullanılması
• Müziği dinlemek / duraklatmak / devam ettirmek için 

uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
• Önceki veya sonraki parçaya atlamak için uzaktan 

kumandadaki sol/sağ düğmelerine basın.
• Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı 

düğmelerine basın.

İpucu
 ● Bu Ses Sistemi, 64 GB belleğe kadar olan USB 

cihazlarını destekleyebilir ve desteklenen dosya formatı 
MP3'tür.

 ● USB cihazının klasörlerindeki müzik dosyaları, 5 (5 dâhil) 
dizin düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde Ses Sistemi 
müzik dosyalarını algılayamaz.
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5 Teknik Özellikler
Ürün Adı

 ● 7.1.4 Kanallı Ses Sistemi + Play-Fi / Dolby Atmos / DTS:X
Ses Sistemi

 ● Güç Kaynağı: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
 ● Güç tüketimi: 58 W
 ● Bekleme modunda güç tüketimi: ≤0,5 W Empedans: 8Ω x 7
 ● Frekans yanıtı: 160 Hz - 20 KHz
 ● Boyutlar (GxYxD): 1050 x 65 x 120 (mm)
 ● Ağırlık: 4,1 kg
 ● Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C

Kablosuz derin bas hoparlör
 ● Güç Kaynağı: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
 ● Güç tüketimi: 40 W
 ● Bekleme modunda güç tüketimi: ≤0,5 W Empedans: 3Ω 
 ● Frekans yanıtı: 40 Hz - 120 Hz
 ● Frekans aralığı: 5732 MHz - 5848 MHz
 ● Maksimum iletim gücü: 13 dBm
 ● Boyutlar (GxYxD): 240 x 400 x 365 mm
 ● Ağırlık: 7,8 kg

Uydu hoparlörler
 ● Güç Kaynağı: DC 24 V  1,5 A
 ● Güç tüketimi: 20 W
 ● Bekleme modunda güç tüketimi: ≤0,5 W Empedans: 8Ω x 4 (2*2)
 ● Frekans yanıtı: 40 Hz - 120 Hz
 ● Frekans aralığı: 5732 MHz - 5848 MHz
 ● Maksimum iletim gücü: 13 dBm
 ● Boyutlar (GxYxD): 96 x 120 x 160 (mm)
 ● Ağırlık: 0,96 kg

Bluetooth
 ● Bluetooth versiyonu: 5.0, Bluetooth profili - Bluetooth stereo 

destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video 
Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
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6 Uyarı
Uygunluk beyanı
TCL Overseas Marketing Ltd., bu telsiz ekipmanının 2014/53/
EU sayılı Direktif ve ilgili Avrupa Birliği yasal gerekliliklerine 
uygun olduğunu işbu belgeyle beyan eder. AB uygunluk 
beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: 
http://www.tcl.com Support [Destek] bölümüne gidin ve 
model adını girin. Bu ekipman tüm AB ülkelerinde 
çalıştırılabilir.

AB uygunluk beyanı, www.tcl.com adresindeki yerel 
bölgedeki ilgili ürün indirme sayfasından doğrudan indirilebilir.

5 GHz bandındaki kısıtlamalar:

5150 ila 5350 MHz frekans aralığı, yalnızca şu ülkelerde iç 

● Frekans aralığı: 2402 MHz - 2480 MHz
● Maksimum iletim gücü: 15 dBm

Uzaktan kumanda
● Mesafe / Açı: 6 m / 30°
● Pil tipi: 1,5 V AAA pil x 2, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Wi-Fi
● WLAN Standardı IEEE802.11a/b/g/n/ac
● Güvenlik WPA2TM/WPATM
● Frekans aralığı 2,4 GHz bant (1-13 kanallı) / 5 GHz  

bant
● AB için

2412 MHz ila 2472 MHz 
5180 MHz ila 5320 MHz 
5500 MHz ila 5700 MHz 
5745 MHz ila 5850 MHz

● Maksimum güç (EIRP) 20 dBm
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Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf 
edilmesi

Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU 
sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu ifade 
eder.

Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa 
Direktifi kapsamında bir pil içerdiğini ifade eder.

dolayısıyla ev atıkları birlikte bertaraf edilemez. Elektrikli ve 
elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi 
hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri 
asla normal ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin. Eski 
ürünlerin ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve 
insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı 
olur.

Kullandıktan sonra atılabilir pilin çıkarılması

Kullandıktan sonra atılabilir pilleri çıkarmak için "Uzaktan 
kumanda pillerinin takılması/değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik

Gereksiz tüm ambalajları çıkardık ve çevre dostu ve 
sürdürülebilir olduğundan emin olduk.

mekân kullanımıyla sınırlıdır: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
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Ticari Markalar

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. 
şirketine ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL 
tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve 
ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Spotify Yazılımı, https://www.spotify.com/connect/third-
party-licenses adresinde bulunan üçüncü taraf lisanslarına 
tabidir.

Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 
veya üstü gereklidir. Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro 
ve iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli 
ticari markalarıdır.

Apple AirPlay ile çalışır

DTS patentleri için http://patents.dts.com adresine bakınız. 
DTS, Inc. şirketinin (merkezi ABD/Japonya/Tayvan'da bulunan 
şirketler için) veya DTS Licensing Limited şirketinin (tüm 
diğer şirketler için) lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS:X, the 
DTS:X logosu, DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ve DTS Play-Fi ve 
Play-Fi logoları, DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri 
ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır ya da ticari 
markalarıdır. © 2022 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
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Yerleşik Chromecast

Google ve yerleşik Chromecast, Google LLC şirketinin ticari 
markalarıdır.

Uyumlu

Alexa ile çalışır

Kullanılan HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çoklu 
Ortam Arabirimi markaları ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik 
Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, 
Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, 
Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari 
markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında 
üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı © 
2012–2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar, Amazon.com, Inc. şirketi 
ve bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
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7 Sık Sorulan Sorular
Güç yok
● AC güç kablosunun ve AC giriş konnektörünün doğru 

şekilde bağlandığından emin olun.
● Güç kaynağı olduğundan emin olun.
● Ses Sisteminin açık olduğundan emin olun.

Ses yok
● Ses Sistemine ve cihazınıza ses kablosunun bağlı 

olduğundan emin olun.
● Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
● Ses seviyesini artırmak için yukarı düğmesine basın.
● Ses Sisteminin sesinin kapatılmadığından emin olun.

Düşük ses
● Sesi ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın.
● Gece modu açılmış olabilir, Gece modundan çıkmak için

düğmesine basın yukarı/aşağı düğmelerini kullanın.
· Gece Modunda diğer ekolayzer seçenekleri seçilemez.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.
● Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
● Uzaktan kumanda ile Ses Sistemi arasındaki mesafenin 

çalışma aralığında olduğundan emin olun.
● Pilin doğru takıldığından ve çalıştığından emin olun.
● Uzaktan kumandanın Ses Sisteminin uzaktan kumanda 

sensörüne yakın olduğundan emin olun.
Bozuk ses duyuyorum.
● Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
● Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
 ● TV'den ses çalıyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth cihazımda bu Ses Sisteminin Bluetooth adını 
bulamıyorum.
● Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden 

emin olun.
● Ses Sisteminin Bluetooth cihazınızla eşleştiğinden emin olun.
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8 Uygunluk Beyanı
TTCCLL OOVVEERRSSEEAASS MMAARRKKEETTIINNGG LLTTDD 
7/F, building 22E ,22s cience park easta venue, Hong Kong science park,S HATIN, N.T.,
Hong Kong

EU Declaration of Conformity1

This declaration of conformity is issued under thes ole responsibility of the manufacturer.2

Name and address of the 
Manufacturer:3

TCL OVERSEAS MARKETING LTD
7 Fl, Bldg 22E, 22 ScienceP ark East Avenue HK Science Park
Shatin HongK ong

Theo bjecto f the declarationd escribed abovei si nc onformity with ther elevantU nion h armonization
legislation:7

The product is in compliance with the followings tandard(s) or normative document(s):8

Radio EquipmentD irective: 2014/53/EU

EN IEC 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 62311:2020
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1: 2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

EN 55032:2015/A1: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013/A1:2 019
EN 55035:2 017/A11: 2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017
ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation( EC)N o 1275/2008 of 17 December 2008 
Commission regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 

EN 50564:2011 IEC 62087-1:2015 IEC 62087-6:2015

RoHS Directive: 2011/65/EU & 2015/863

EN IEC 63000:2018

Model:4 TCL X937U

Productt ype:5 7.1.4 Channel Soundbar with Wireless Subwoofera nd
SatelliteS peakers

Additional Information:6 Wireless Subwoofer: X937U-SW
SatelliteS peakers: X937U-RS 

2022.08.12
Hanson Han
ProxyH older 
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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, 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 ge-
len hasar ve arızalar

3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hu-
suslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve
arızalar

4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Ka-
nununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaç-
larla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arıza-
lar

5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya baş-
ka 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.

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
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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.
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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: X937U

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

9 Garanti Belgesi
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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 
saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dı-
şında 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. 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; 
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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 
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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 
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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 
Gereken 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 
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vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet 
vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kay-
naklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yan-
gın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
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 Overseas Marketing Ltd. Adres: 7 Fl, Bldg 22E, 22 
Science Park East Avenue HK Science Park Shatin Hong 
Kong 

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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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.

10 Yetkili Servisler
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