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• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve
benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır.
• Dükkânlarda, bürolarda ve di¤er çalıflma
ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
• Çiftlik evleri
• Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde
kullanılan yerler ve di¤er mesken tipi çevreler,
• Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
* Bu cihaz, güvenli bir flekilde kullan›lmas›yla ilgili
kendilerine gözetim veya talimat verilmiflse ve içermifl
oldu¤u tehlikeler kendileri taraf›ndan anlafl›lm›flsa 8
yafl ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikli¤i bulunan veya tecrübe ve bilgi
eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan kullan›labilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamal›d›r. Temizleme ve kullan›c›
bak ›m› ,  gözet imsiz  çocuklar  taraf ›ndan
yap›lmamal›d›r.
Bu cihaz afla¤›daki talimat› içermelidir.
- 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n cihaz› kullanmalar›
uygun de¤ildir. 8 yafl›ndan büyük çocuklar ancak bir
gözetmen eflli¤inde cihaz› kullanmal› ve temizli¤ini
yapmal›d›r.
- Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
- Gözetimsiz olarak cihaz› kullanabilecek fiziksel,
duyusal yada akli yönden eksik olanlar›n cihaz› bir
gözetmen eflli¤inde kullanmalar›na iliflkin talimat
yada e¤itilmelerine iliflkin bilgiler verilmelidir.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
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De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle
güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z›
tavsiye ederiz.

Sayg›lar›m›zla
Sinbo Küçük Ev Aletleri

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
•Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken
Kurallar
Güvenlik ve yang›n, yaralanma ya da elektrik floku
riskini azaltmak için lütfen afla¤›da listelenmifl
uyar›lar› takip edin.
1) Blend›r›n›z› kullanmadan önce bütün talimatlar›
dikkatlice okuyun ve gelecekte kullan›m için saklay›n.
2) Kullan›lmad›¤›nda, aksesuarlar› ç›karmadan ya
da takmadan önce ya da cihaz›n herhangi bir
parças›n› temizlemeden önce, cihaz› ana güç kayna¤›
ba¤lant›s›n› kesin.
3) Bu cihaz, sadece nadiren ev kullan›m› içindir.
4) Motor Birimini ya da elektrik kablosunu ya da
prizini herhangi bir s›v›n›n içine bat›rmay›n.
5) D›flar›da ya da nemli ortamlarda kullanmay›n.
6) Bir ›s› kayna¤›n›n yak›n›nda ya da düzgün olmayan
bir yüzeyde kullanmay›n. Güç kablosunun herhangi
s›cak bir yüzeye de¤memesini ve çal›flma alan›n›z›n
kenar›ndan sarkmamas›n› sa¤lay›n.
7) Güç kablosunu ç›kar›rken, prizin tepesini tutun,
güç kablosunu de¤il.



8) Hasarl› priz ya da kabloyu cihaz› çal›flt›rmak için
kullanmay›n ya da cihaz bozuksa ya da herhangi bir
flekilde hasarl› ise yada düflmüflse kullanmay›n.
‹nceleme, tamir ya da elektrik ya da mekanik ayar
için cihaz›, en yak›n yetkili servis merkezine götürün.
9) ‹malatç›n›n tavsiye etmedi¤i ba¤lant›lar› ya da
aksesuarlar› kullanmay›n. Ar›za ya da yaralanmaya
sebep olabilirler.
10)  Bu cihaz üzerindeki güç kablosunu de¤ifltirmeye
çal›flmay›n. Bu sadece uzmanl›k aletleri olan yetkili
hizmet personeli taraf›ndan yürütülmelidir.
11)  Cihaz›, do¤rudan günefl ›fl›¤›ndan ve çocuklar›n
eriflebilece¤i yerlerden uzak tutun.
12)  Cihaz›n›zda kullan›c› taraf›ndan bak›m› yap›labilir
parçalar yoktur. ‹zinsiz sökme yada servis, ürün
garantisini geçersiz k›lar.
13) Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kifli
taraf›ndan cihaz›n kullan›m› ile ilgili denetim ve
talimat verilmedi¤i sürece, az fiziksel, alg›sal yada
akli becerilere sahip kifliler (çocuklar dahil) yada
deneyimsiz ve bilgisiz kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
14) Çocuklar›n cihazla oynamamalar›n› temin etmek
için denetlenmelidirler.
Çok yüksek ısıya karflı bir koruma vardır. Isı çok
yüksek oldu¤unda güç kayna¤ı otomatik olarak
kapanacaktır ve motor so¤udu¤unda tekrar
çalıflmaya bafllayacaktır. (Bu ifllem 15 dakika sürer).
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Blenderinizi çal›flt›r›rken:
1) Blender kullan›lmad›¤› zaman, ana güç kayna¤›ndan güvenli flekilde ç›kar›ld›¤›ndan emin olun.
2) B›çak, uygun flekilde yerlefltirilmifl muhafazas› içinde s›v›ya bat›r›lmad›¤› sürece, yaralanma riskini
azaltmak için asla blend›r› çal›flt›rmay›n.
3) Blend›r› kullan›rken, içeri¤in s›çramas›n› önlemek için kapta yeterli alan olmas›n› sa¤lay›n.
4) Her çal›flt›rmadan sonra, tekrar kullanmadan önce blenderin 3 dakika so¤umas›n› sa¤lay›n.
5) Bu blend›rdaki b›çak keskindir. Her zaman dikkatli kullan›lmal›d›r ve asla parmaklar›n, saç›n ya da
giysinin b›çak ile temas etmesine asla izin verilmemelidir.
6) E¤er içerikleri spatula ile bir kâseye s›y›rmak isterseniz, ilk önce blend›r› ç›kar›n.
7) Blend›r›, s›cak s›v›lar ile kullanmay›n.
8) E¤er b›çak t›kan›rsa, cihaz› kapat›n, ana ba¤lant› prizinden ç›kar›n ve t›kanmay› temizlemek için
cihaz›n durmas›n› sa¤lay›n.
9) Kâsenin, sa¤lam bir yüzey üzerinde oldu¤undan emin olun. E¤er kâse, yeterince a¤›r de¤ilse, onu
uygun flekilde tutun ya da destekleyin.
10) Hasar görebilece¤inden ve sonunda elektrik floku riskine neden olabilece¤inden kabloyu aniden
çekmeyin.
11) Yang›na karfl› koruma için, cihaz› patlay›c› ve/veya parlay›c› dumanlar›n bulundu¤u yerlerde
çal›flt›rmay›n.
12) Blenderi çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde saklay›n.
NOT: Asla çok s›cak s›v›lar ile ifllem yapmay›n Bu tehlikelidir. HAfiLANMA R‹SK‹!

ELEKTR‹K B‹LG‹S‹
Cihaz› kullanmadan önce, elektrik kayna¤› voltaj›n›z›n, cihaz›n anma de¤eri plakas›nda belirtilen ile
ayn› olmas›n› sa¤lay›n.
UYARI: E¤er ana güç kablosu, herhangi bir flekilde hasar gördü ise, uzman bir teknisyen taraf›ndan
de¤ifltirilmelidir.

ÖZELL‹KLER
Model: SHB3107 (El Blend›r› Seti)
Güç: AC230V, 50Hz, 1000W
Tavsiye Edilen Görev Döngüsü:
Çubuk Kar›flt›r›c› ve Ç›rpma ‹fllevleri için 1 Dakika AÇIK; 1 dakika KAPALI.
Mikser Kab› ile ilgili ifllemler için 15 saniye AÇIK; 15 saniye KAPALI.

EL BLENDER‹N‹Z‹ TANIYIN
Bu El Blend›r›, s›v›s› olan sebze ve meyveleri kar›flt›rmak ve eti do¤ramak ve havuç, vb’yi
dilimlemek/parçalamak, yumurtan›n beyaz›n› ç›rpmak için tasarlanm›flt›r ve seçim için ayarlanabilir
h›z ve turbo hız özelli¤ine sahiptir.

C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın Kimin Tarafından
Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler

EL BLENDER‹N‹Z‹ NASIL KULLANIRSINIZ
1. Çubuk Blenderiniz Nas›l Kullan›l›r:
- Sebze ya da meyveyi küp fleklinde kesin (yaklafl›k 2x2x2 cm maksimum) ve bu küpleri mikserin içindeki
uygun miktardaki s›v›ya (su, meyve suyu, süt, vb) ekleyin
- Çubuk Blend›r› uygun flekilde, iflaretlere göre, Ana-birim üzerine monte edin.
- Cihaz› güç kayna¤›na ba¤lay›n.
- Çubuk-Blend›r›, yiyece¤in içine yerlefltirin ve AÇMA/KAPAMA dü¤mesine yada Turbo dü¤mesine bas›n,



- 5 -

cihaz çal›flmaya bafllayacakt›r. H›zlar, “H›z-Kontrol” modu alt›ndaki Ayarlanabilir Dü¤meye bas›larak
ayarlanabilir ve bir kez Turbo Dü¤mesine bas›ld›¤›nda maksimum h›za ulafl›r.
Uyar›: Çubuk blenderi çal›flt›r›rken, bu cihaz›, devir bafl›na 1 dakikadan fazla sürekli çal›flt›rmay›n.
Çal›fl›rken, mikser kab›n›n içine saplanm›fl b›çak, metal kafl›klar, çatal vb’yi koymay›n.

2. Rendeleme/dilimleme b›ça¤› nas›l kullan›l›r.
- Rendeleme/Dilimleme b›ça¤›n› Disk-diliminin üzerine monte edin.
- Disk-dilimini, Kab›n içine koyun ve sonra kab›n kapa¤›n› monte edin.
- Ana birimi, uygun flekilde, iflaretlere göre monte edin.
- Cihaz›, güç kayna¤›na ba¤lay›n.
- H›z-kontrol yada Turbo-dü¤mesine bas›n, cihaz çal›flmaya bafllar.
- Yiyece¤i (havuç, vb) sa¤lanan itici ile birlikte besleme hunisi yoluyla itin.
Uyar›: Rendeleme ya da dilimleme b›ça¤› çal›fl›rken, bu cihaz›, devir bafl›na sürekli olarak 15 saniyeden
fazla çal›flt›rmay›n.

3. Do¤rama b›ça¤› nas›l kullan›l›r:
- Do¤rama b›ça¤›n› kasenin içine koyun.
- Eti, küçük küpler fleklinde kesin (yaklafl›k 3x3x3cm maksimum) ve eti, kasenin içine koyun ve kapa¤›
monte edin.
- Ana birimi, uygun flekilde, iflaretlere göre monte edin.
- Cihaz› güç kayna¤›na ba¤lay›n.
- H›z-kontrol yada Turbo-dü¤mesine bas›n, cihaz çal›flmaya bafllayacakt›r.
Uyar›: Do¤rama b›ça¤›n› çal›flt›r›rken, bu cihaz›, devir bafl›na 15 saniyeden fazla sürekli çal›flt›rmay›n.

4. Ç›rp›c› Nas›l Kullan›l›r
- Yumurtan›n beyaz›n› Mikser kab›na koyun.
- Ç›rp›c›y›, bast›rarak Ana birimin içine monte edin, t›k sesi duyuldu¤unda uygun flekilde monte edilmifltir.
- Cihaz›, güç kayna¤›na ba¤lay›n.
- H›z dü¤mesine yada Turbo dü¤mesine bas›n, cihaz çal›flmaya bafllayacakt›r.
Uyar›: Ç›rp›c›y› çal›flt›r›rken, cihaz›, devir bafl›na 1 dakikadan fazla sürekli çal›flt›rmay›n.

NOT: Cihaz› çal›flt›r›rken, güç kablosunun gevflek oldu¤undan emin olun. Güç kablosunun mutfak
ünitelerinde ya da cihazlarda ya da kap-kacak ile engellendi¤i bir yerde asla cihaz› çal›flt›rmay›n. Güç
kablosu, çal›flt›rd›¤›n›z taraf›n d›fl›nda olmal›d›r.

KULLANIMDAN SONRA
Ana birimi KAPATIN, ana birimi kar›fl›m›n içinden ç›kar›n ve cihaz› fiflten çekmeden önce ana flebekeyi
kapat›n. H›z›, güvenlik önlemi olarak en düflü¤e getirin. Ekli aksesuarlar› ç›kart›n.

KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya
da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›kendiniz sökmeye
kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle sorumlu
de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
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TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz,
• S›k›flmamas›na, ezilmemesine özen gösteriniz,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan elektrikli cihazlar›, uygun 
elden ç›karma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu
de¤ildir.

BAKIM ve TEM‹ZL‹K
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
1. Motor birimini temizlerken, e¤er motor s›caksa, ilk önce so¤umas›n› sa¤lay›n. Motor biriminin d›fl
yüzeyini nemli bir bez ile silin. Afl›nd›r›c› temizleyicileri ya da kremleri asla kullanmay›n. Motor birimini
asla suya bat›rmay›n. Fazla yiyecek parçac›klar›n› güç kablosu üzerinden silin. Bütün bileflenleri dikkatlice
kurutun.
2. Blend›r›n alt›n›, afl›nd›r›c› temizleyiciler ya da deterjanlar kullanmadan akan suyun alt›nda y›kay›n.
3. B›ça¤›n üzerinde kalan yiyecek maddelerini ç›karmak ya da herhangi bir kal›nt›y› ç›karmak için f›rça
ya da keskin yada sivri uçlu nesneler kullanmay›n.
4. Kab›n alt›n› suya bat›rmay›n çünkü zamanla millerdeki ya¤lama bozulur.
5. Blenderin alt›n› temizledikten sonra, süzülmesi için bafl afla¤› koyun.
6. B›çaklar çok keskindir, dikkatli tutun. Bütün bileflenler kurudu¤unda, blend›r› tekrar monte edin.
7. Temizledikten sonra, kabloyu gevflek flekilde motor biriminin etraf›na sar›n ve blend›r›, direk günefl
›fl›¤›ndan ya da çocuklar›n eriflebilece¤i yerlerden uzak tutun.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları ile Kimin
Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
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ENGLISH
SINBO SHB 3107 HAND BLENDER
INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual thoroughly before operating this unit!
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION:
Please follow all the precautions listed below for safety and to reduce the risk of fire, injury or electrical
shock.
1) Read all instructions carefully before using your blender and keep them for future reference.
2) Unplug the appliance from the mains supply when not in use, when removing or attaching accessories,
or before cleaning any part of the appliance.
3) This appliance is for occasional household use only.
4) Do not immerse the Motor Unit or the electrical cord or plug in any liquids.
5) Do not use outdoors or in damp conditions.
6) Do not use near a source of heat or on an unstable surface. Ensure that the power cord does not
touch any hot surface and that it does not overhang the edge of your work surface.
7) When unplugging the power cord, hold the plug top, not the power cord.
8) Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or
is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility
for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
9) Do not use attachments or accessories which are not recommended by the manufacture. They may
cause malfunction or injury.
10)  Do not attempt to replace the power cord on this appliance. This should only be carried out by
authorized service personnel with specialist tools.
11) Store the appliance away from direct sunlight and out of the reach of children.
12) There are no user serviceable parts in your appliance Unauthorized dismantling or servicing will
void the product warranty.
13) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
14) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
There is a protective device against super high temperature, when the temperature is too high, the
power will be shut down automatically, and will run again automatically when the motor is cool. (It
takes about 15 minutes).

WHEN OPERATING YOUR BLENDER:
1) When the blender is not in use make sure that it is safely unplugged from the mains supply.
2) To reduce the risk of injury, never operate the blender unless the blade is immersed in liquid within
a properly sited receptacle.
3) When using the blender ensure there is adequate room in the vessel to avoid splashing the contents.
4) After each operation, allow the blender to cool for 3 minutes before using it again.
5) The blade on this blender is sharp. Treat it with care a all times and never allow fingers, hair, or
clothing to come into contact with the blade.
6) If you wish to scrape the contents of a bowl with a spatula, remove the blender first.
7) Do not use the blender with hot liquids.
8) If the blade gets clogged, switch off, unplug from the mains and allow the unit to stop before clearing
the obstruction.
9) Make sure the blow is on a sturdy work surface. If the bowl is not heavy enough, hold it or support
it properly.
10) Do not yank or pull the cord as this may damage it and eventually cause a risk of electric shock.
11) To protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and / or flammable
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fumes.
12) Keep the blender out of the reach of children.
NOTE: Never process very hot liquids. This is dangerous. DANGER OF SCALDING!

ELECTRICAL INFORMATION
Before using this appliance ensure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated
on the rating plate of the appliance.
WARNING: If the mains power cord is damaged in any way it must be replaced by a qualified technician.

SPECIFICTIONS
Model: SHB3107 (Hand blender Set)
Power: AC230V, 50Hz, 1000W
Recommended Duty Cycle:
1 minute ON; 1 minute OFF for Stick Blender & Whisk functions.
15 seconds ON; 15 seconds OFF for Processor Bowl related functions.

KNOW YOUR HAND BLENDER
This Hand Blender is designed to blend the vegetable or fruit with liquid, and to chop the meat, and to
slice /shred the carrot etc. and to beating the egg white. and have adjustable speed and turbo speed
for selecting.

HOW TO USE YOUR HAND BLENDER
1. How to use the Stick Blender:
- Cut the vegetable or fruit into smaller cubes (about 2x2x2cm max), and add these cubes with suitable
amount of liquid (water, juice, milk etc.) into blending cup.
- Assemble the Stick Blender onto Main-unit according to the marks properly.

- Connect the appliance into power source.
- Place the Stick-Blender into the food, and press the ON/OFF-button or Turbo-button, the appliance
will start working. Speeds could be adjusted by dialing the Adjustable-Knob under “Speed-Control”
mode, and will reach the maximum speed once Turbo-Button is pressed.
Warning: While operating sticker blender, do not run this appliance continuously more than 1min per
cycle. Do not put stick knife, metal spoons, fork etc. into blending-cup when operating.

2. How to use the shredding/slicing blade.
- Assemble the Shredding/Slicing blade onto The Disc-bracket.
- Put the Disc-bracket in the Cup, and then assemble the cup-cover.
- Assemble the Main unit according to marks properly.
- Connect the appliance into power source.
- Press the Speed-control or Turbo-button, the appliance will start working.
- Push the food (carrot etc.) through feeding chute with the provided pusher
Warning: While operating shredding or slicing blade, do not run this appliance continuously more than
15secs per cycle.

3. How to use the Chopping blade:
- Put the chopping blade into the bowl.
- Cut the meat into smaller cubes (about 3x3x3cm max), and put the meat into bowl and assemble the
cover.
- Assemble the Main unit according to marks properly.
- Connect the appliance into power source.
- Press the Speed- control or Turbo-button, the appliance will start working.
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Warning: While operating chopping blade, do not run this appliance continuously more than 15secs per
cycle.

4. How to use the Whisk.
- Place the egg white into the Blending cup.
- Assemble whisk into Main-unit by pressing, it is installed properly by hearing a click sound.
- Connect the appliance into power source.
- Press the Speed-button or Turbo-button, the appliance will start working.

Warning: While operating Whisk, do not run this appliance continuously more than 1 min per cycle.
NOTE: When operating the appliance, make sure that there is slack in the power cord. Never operate
the appliance in a location where the power cord can get snagged on kitchen units, or appliances or
utensils. The power cord should lie outside your operating hand.

AFTER USE
Switch the main unit OFF, lift the main unit out of the mixture and switch off at the mains before
unplugging the unit. Change speed to lowest as a safety measure. Unplug the appliance. Remove the
attached accessories.
Cleaning and Maintenance
1. When cleaning the motor unit, if the motor is warm, allow it to cool down first. Wipe the outer surface
of the motor unit with a damp cloth. Never use abrasive cleaner or scouting creams. Never immerse
the motor unit in water. Wipe any excess food particles from the power cord. Dry all components
thoroughly.
2. Wash the blender stem under running water, without the use of abrasive cleaners or detergents.
3. Do not use a pointed or sharp object to remove items of food lodged in the blade bush any debris out
with a plastic brush.
4. Do not immerse the stem in water because over time the lubrication on the bearings will deteriorate.
5. After cleaning the blender stem, place it upright to drain.
6. Blades are very sharp, handle with care. When all components are dry, reassemble the blender.
7. After cleaning, coil the cable loosely around the motor unit, and stow the blender out of direct sunlight
and out of the reach of children.

Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal center

Made in China









- 12 -



- 13 -
04-2017



- 15 -



- 16 -

SHB 3107
1000



- 17 -



- 18 -

- G A R A N T ‹  fi A R T L A R I  -

ÜRET‹C‹ F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› garanti kapsam›ndad›r.
3. Mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda tüketici,6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a. Sözleflmeden dönme, b. Sat›fl bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onar›lmas›n› isteme, d. Sat›lan›n ay›ps›z bir misli
ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar›m hakk›n› seçmesi durumunda sat›c›; iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya
da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal›n onar›m›n› yapmak veya yapt›rmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onar›m hakk›n› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullanabilir. Sat›c›, üretici ve ithalatç› tüketicinin bu hakk›n›
kullanmas›ndan müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onar›m hakk›n› kullanmas› halinde mal›n;
* Garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas›,
* Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
* Tamirinin mümkün olmad›¤›n›n, yetkili servis istasyonu, sat›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan bir raporla belirlenmesi
durumlar›nda, Tüketici mal›n bedel iadesini, ay›p oran›nda bedel indirimini veya imkân varsa mal›n ay›ps›z misli ile
de¤ifltirilmesini sat›c›dan talep edebilir. Sat›c›, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
sat›c›, üretici ve ithalatç› müteselsilen sorumludur.
6. Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliflkin ar›zan›n yetkili servis istasyonuna
veya sat›c›ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d›fl›nda ise mal›n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bafllar.
Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar,
benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r. Mal›n garanti süresi içerisinde
ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
8. Yetkili servis istasyonlar›n›n adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye’nin her yerinden 444 66 86 no’lu telefonumuzdan ulaflabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klara yerleflim yerinin bulundu¤u
veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
10. Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin
Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤üne baflvurabilir.

GARANT‹ KAPSAMINA G‹RMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)
1. Yasal garanti süresinin dolmas›ndan sonra meydana gelen ar›zalar,
2. Cihaz›n kullan›c› taraf›ndan usulüne uygun olmayan biçimde kullan›lmas› nedeniyle meydana gelen ar›zalar, (cihaz›n
kullan›m k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmamas› durumunda).
3. Di¤er cihazlarla iliflkili kullan›mda yol açt›¤› ar›zalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan de¤ifliklikler veya hasarlar, örne¤in cihaz›n yetkisine sahip olmayan tamirhaneler
taraf›ndan aç›lmas› durumunda,
5. Elektrik ve telefon flebekesinden do¤an tüm ar›zalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanmas› v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis d›fl›nda herhangi bir müdahalenin yap›lmas›,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün d›fl yüzeyinde oluflan k›r›k, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düflme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen ar›zalar,
10. Tozlu, rutubetli, afl›r› s›cak ya da so¤uk ortamlarda oluflan ar›zalar,
11. Sel, yang›n, deprem, y›ld›r›m düflmesi v.b. gibi do¤al afetlerin sebep oldu¤u ar›zalar,
12. Ürünlerde oluflacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatal› paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim s›ras›nda oluflabilen ar›zalar, garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

‹flbu sözleflme ile taraflar, 6502 say›l› tüketicinin korunmas› hakk›nda kanun ve bu kanun kapsam›nda yürürlü¤e konulan
Sanayi Mallar›n›n Sat›fl Sonras› Hizmetleri Yönetmeli¤inden do¤an sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi
ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karfl› müfltereken ve müteselsilsen sorumlu olduklar›n› kabul ederler.
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- BLENDER SET‹ -

- G A R A N T ‹  B E L G E S ‹  -

Yönetim Kurulu Baflkan›

ÜRET‹C‹/‹THALATÇI F‹RMANIN,
Ünvanı : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.

 ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii

Avc›lar / ‹STANBUL
Telefonu : Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65
E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin ‹mzası :

ÜRET‹LEN/‹THAL ED‹LEN MALIN,
Cinsi : BLENDER SET‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SHB 3107
Garanti Süresi : 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 ‹fl Günü
Bandrol ve Seri No: :
Kullanım Ömrü : Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI F‹RMANIN,
Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin ‹mzası :
Firmanın Kaflesi :

‹flbu sözleflme ile taraflar, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda kanun ve bu kanun kapsam›nda yürürlü¤e konulan
Sanayi Mallar›n›n Sat›fl Sonras› Hizmetleri Yönetmeli¤inden do¤an sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi
ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karfl› müfltereken ve müteselsilsen sorumlu olduklar›n› kabul ederler. Bu belgenin
kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlü¤ü konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Teblig uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlü¤ü tarafınca izin verilmifltir.
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MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli
oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet
adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hattımızı da hizmetinize
açm›fl durumday›z.

Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün  08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına  baflvurunuz.
Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.
Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.

www.sinbo.com

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(•)
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EEE  Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE  Yönetmeli¤ine uygundur.
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