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G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Önemli! Cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu güvenlik talimat›n› ve kullan›m talimat›n›
sonuna kadar dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu sayede cihaz› güvenli ve sa¤l›kl› bir flekilde
kullanabilirsiniz. Cihaz› baflkas›na verdi¤inizde ya da satt›¤›n›zda kullan›m talimat›n› da birlikte
vermeyi unutmay›n›z. Yedek parça ve aksesuar siparifli verirken bu kullan›m talimat›n› kullan›n›z.
Bu kitapç›¤› güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.

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.

Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri

Bu cihaz› kullanmaya bafllamadan önce lütfen tüm aç›klamalar› okuyun.
* Bu ürün, fiziksel, alg›sal veya zihinsel kapasitesi k›s›tl› ya da yeterli tecrübe ve bilgiye
sahip olmayan kiflilerce, korunmalar›ndan sorumlu kiflilerin gözetimi veya talimat› alt›nda
olmaks›z›n (çocuklar dâhil) kullan›lmamal›d›r.
* Cihazla oynamamalar› için çocuklar›n gözetim alt›nda tutulmalar› gerekir.
* Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullan›ma yöneliktir:
- dükkân, ofis ve di¤er çal›flma ortamlar›ndaki personel mutfak alanlar›;
- çiftlik evlerinde;
- otel, motel ve di¤er konaklama tesislerinin müflterileri taraf›ndan;
- oda ve kahvalt› hizmeti veren yerlerde,
* Bu talimatlar› saklay›n›z.
* Bu cihaz, 8 yafl›ndan büyük çocuklar ile fiziksel, alg›sal veya zihinsel becerileri k›s›tl›
kifliler taraf›ndan, ancak gözetim alt›nda bulunmalar› veya cihaz›n güvenli bir flekilde
kullan›m› ile ilgili talimatlar verilmesi ve iliflkili tehlikelerin bilincinde olmalar› durumunda
kullan›labilir. Çocuklar cihazla oynamamal›d›r. 8 yafl›ndan büyük olmad›klar› ve gözetim
alt›nda olmad›klar› takdirde, cihaz›n temizlenmesi ve kullan›c› bak›m› çocuklar taraf›ndan
yap›lmamal›d›r.
* Cihaz› ve kablosunu 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde saklay›n.
* Cihaz, ayr› bir kontrol sistemiyle ya da harici bir zamanlay›c›yla çal›flt›r›lmak üzere
tasarlanmam›flt›r.
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SINBO SHB 3113 BLENDER/ Ö⁄ÜTÜCÜ
KULLANIM KILAVUZU

ÖNEML‹ GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
1. Elektrikli aletler kullan›l›rken afla¤›da belirtilen temel güvenlik önlemlerine her zaman
uyulmal›d›r:
2. Cihaz› kullanmadan önce bütün aç›klamalar› okuyun.
3. Bu cihaz çocuklar taraf›ndan kullan›lmamal›d›r. Lütfen cihaz› ve elektrik kablosunu
çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde saklay›n.
4. Bu cihaz, yanlar›nda güvenliklerinden sorumlu birisi olmad›kça veya kendilerine cihaz›n
güvenli bir flekilde kullan›m› ve ilgili tehlikeler konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe
düflük fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikli¤i
olan kifliler taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
5. Elektrik çarpmas› riskinden korunmak için üniteyi suya veya baflka s›v›lara bat›rmay›n.
6. Cihaz kullan›lmad›¤› zamanlarda veya parçalar› sökülmeden önce ve temizlik yap›lmadan
önce fiflini prizden çekin.
7. Adaptörler, çoklu prizler veya uzatma kablolar› kullan›lmas› tavsiye edilmez. Ekipman
ve cihazlar› güvenlik standartlar›na uygun biçimde kullanman›z önemlidir. Elektrik
çarpmas› riskinden korunmak için evinizdeki elektrik sisteminin güvenli oldu¤undan
emin olun.
8. Konserve kavanozu gibi üretici taraf›ndan önerilmeyen aksesuar kullan›m› yaralanma
riskine neden olabilir.
9. Elektrik kablosunun keskin veya sivri maddeler ile temas etmesine izin vermeyin.
10. Cihaz çal›fl›rken, yaralanma riskini azaltmak veya blenderin hasar görmesini önlemek
için ellerinizi ve mutfak gereçlerini hazneden uzak tutunuz. Spatula kullan›labilir, ancak
yaln›zca blender çal›flm›yorken.
11. B›çaklar keskindir. Dikkatli olun. Blenderi daima kapa¤› kapal› kullan›n.
12. ‹çinde yiyecek veya su olmadan cihaz› çal›flt›rmay›n.
13. Kullan›m s›ras›nda hareket eden aksesuarlar› veya birbirine yaklaflan parçalar›
de¤ifltirmeden önce cihaz› kapat›n›z.
SADECE EVDE KULLANIM ‹Ç‹ND‹R
BU AÇIKLAMALARI SAKLAYIN

C‹HAZIN TANITIMI
1. Sürahi Kapa¤›
2. Cam Sürahi
3. Kesici B›çak
4. Gövde
5. Kademe Dü¤mesi
6. Malzeme Kapa¤›
7. Ö¤ütme Haznesi
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Özellikler
• 1.5 L s›zd›rmaz y›kanabilir cam hazne
• Ç›kar›labilir besleme a¤z› kapa¤›
• Ç›kar›labilir ve y›kanabilir paslanmaz çelik 6’l› kar›flt›r›c› b›ça¤›
• Özel paslanmaz çelik b›çaklar› sayesinde buz k›rma özelli¤i
• Smoothie haz›rlama özelli¤i
• Çorba haz›rlama özelli¤i
• Buzlu kahve haz›rlama özelli¤i
• Paslanmaz çelik gövde
• Anl›k çal›flt›rma ve 5 kademe h›z› ayar›
• Paslanmaz çelik ö¤ütücü aparat›
• Paslanmaz çelik y›kanabilir ö¤ütücü b›ça¤›
• fieffaf ö¤ütücü kapa¤›
• Emniyet sistemi
• Kaymaz taban
• 18000 devir/ dk.
• AC220-240V, 50/60Hz, 600W

D‹KKAT!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dokümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.
Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.

‹lk kullan›mdan önce
- ‹lk kullan›mdan önce, blenderin tüm parçalar›n›n iyice temizlenmesi gereklidir. (Bak›n›z
bölüm: Temizlik).

Kullan›m Talimat›:
Blender Kullan›m›
1. Cam hazneyi gövdenin üzerine yerlefltiriniz, hazne alt›ndaki diflliyi gövde üzerindeki
motor miline do¤ru flekilde hizalayarak tak›n›z.
2. ‹fllenecek sebze ve meyveleri sürahiye doldurunuz, kapa¤›n› kapat›n›z ve dü¤meyi
açarak cihaz› çal›flt›rmaya bafllay›n›z.
3. Ön kar›flt›rma için aral›kl› çal›flt›rma “PULSE” dü¤mesine 3-5 kez bas›n›z ve iflleme
h›z›n› “1” ya da “2” olarak ayarlay›n›z, kullan›c› malzeme miktar› ve türüne göre farkl›
h›z seçeneklerini tercih edebilir, az miktarda ve yumuflak malzemeler için “1-2” h›z
seviyesini, sert malzemeler ve büyük miktarlar için “3-5“ h›z seviyesini kullan›n›z.
4. ‹fllenecek sebze ve meyveler 2 x 2 cm büyüklü¤ünde parçalar halinde kesilmelidir.
Yiyeceklerin ifllenmesini izlemek ya da yeni sebze ya da meyve ilave etmek için malzeme
kapa¤›n› kald›r›n›z.
5. Yiyeceklerin ifllenmesi tamamland›ktan sonra cihaz› kapat›n›z ve güç kablosunu prizden
çekiniz.
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Ö¤ütücü Aparat› Kullan›m›
1. Malzemeleri ö¤ütücü kab›na doldurunuz, ö¤ütücü kab›n› üzerindeki pimler ö¤ütücü
taban›ndaki yuvaya oturacak flekilde afla¤› do¤ru bast›r›n›z ve kab› saat yönünde çevirerek
yerine sabitleyiniz.
2. Cam hazneyi gövdeden ç›kar›n›z ve hazne alt›ndaki difllinin gövde üzerindeki motor
miline düzgün bir flekilde oturmas›n› sa¤layarak ö¤ütücü aparat›n› tak›n›z.
3. Ön ö¤ütme için aral›kl› çal›flt›rma “PULSE” dü¤mesine 3-5 kez bas›n›z ve iflleme h›z›n›
“1” ya da “2” olarak ayarlay›n›z, kullan›c› malzeme miktar› ve türüne göre farkl› h›z
seçeneklerini tercih edebilir, az miktarda ve yumuflak malzemeler için “1” h›z seviyesini,
sert malzemeler ve büyük miktarlar için “2-3“ h›z seviyesini kullan›n›z.
4. Yiyeceklerin ifllenmesi tamamland›ktan sonra cihaz› kapat›n›z ve güç kablosunu prizden
çekiniz.

Devir ayarlar›
“1-2” s›v›larla kullan›m için hafif ayard›r.
“3-5” s›v›lar ile kat› yiyecekleri kar›flt›rmak için daha yo¤un ayard›r
 “P” ayar› buz k›rmak ve k›sa ve güçlü darbeli hareketler içindir. (Lütfen bir seferde
sürahinin içine dört parçadan fazla buz koymay›n.)
Blenderi kulland›ktan sonra, her zaman anahtar› “0” ayar›na al›n ve elektrik fiflini prizden
çekin.
Cam sürahiyi ç›karmak için sadece yukar› do¤ru çekin. Yerinden ç›karmak için cam
sürahiyi döndürmeniz gerekmez.
Motorun ar›zalanmamas› için blenderi 3 dakikadan uzun süreyle sürekli çal›flt›rmay›n.

Faydal› ipuçlar›
- Kat› yiyecekleri püre haline getirilmesi s›ras›nda en iyi sonuçlar› elde etmek için, büyük
miktarda yiyece¤i bir seferde cam sürahiye koymak yerine küçük parçalara ayr›lm›fl
yiyecekleri teker teker koyun.
- E¤er kat› yiyeceklere ifllem yap›yorsan›z, önce bunlar› küçük parçalara (2-3cm) bölün.
- Kat› yiyecekleri kar›flt›r›rken önce az bir miktar s›v› ile cihaz› çal›flt›rmaya bafllay›n.
Daha sonra kapa¤› açarak kademeli olarak daha fazla s›v› dökün.
- Sa¤a sola hareket etmeden çal›flmas›n› sa¤lamak için, çal›fl›rken daima elinizi blenderin
üstüne koyun.
- Güvenlik nedeniyle, lütfen çal›flt›¤› s›rada sürahinin içine 60 dereceden daha s›cak su
koymay›n.
- Kat› ve çok yo¤un s›v› yiyeceklerin ç›rp›lmas› s›ras›nda, blenderi darbeli modda
kullanman›z› tavsiye ederiz.

Motor blokunu asla suya bat›rmay›n. Sadece ›slak bez ile silin ve sonra kuru bezle
kurulay›n.
Parçalar› birlefltirilmifl cam sürahinin basit temizli¤i/durulanmas›
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Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

TEM‹ZL‹K YAPMADAN ÖNCE ELEKTR‹K F‹fi‹N‹N PR‹ZDEN ÇEK‹LD‹⁄‹NDEN EM‹N OLUN
1. Blender sürahisini temizlemek için, bir miktar ›l›k su ile doldurun. Sonra birkaç saniye
boyunca Darbe butonuna bas›n.
Sürahiyi yerinden ç›kar›n ve sonra su ile y›kay›n. B›çak yuvas›n› saat yönünün tersine
ç›kartarak dikkatli bir flekilde temizleyiniz. Y›kad›ktan sonra, lütfen blenderi ›slak bir
bezle silin ve sonra kuru bir bez ile kurulay›n. B›çak yuvas›n› yeniden takarken contay›
takmay› kesinlikle unutmay›n›z.
2. Motordan (tabandan) ay›rmadan önce, sürahinin bofl oldu¤undan emin olun.
3. Motor ünitesini su ile temizlemeyin; sadece kuru bir bezle silin.
4. Uyar›: Temizlik s›ras›nda dikkatli olun, b›çaklar keskindir.

Sabitleme contas›n› sökmeden önce cam sürahinin tamamen bofl oldu¤undan emin olun.
Kesici b›çaklarla ifllem yaparken dikkatli olun. Sökülebilir tüm parçalar bulafl›k makinesinde
y›kanabilir.

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.

TAfiIMA ESNASINDA
* Ürünü düflürmeyiniz,
* Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
* S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
* Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.

ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA
Çevre korunmas›na sizde katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n.
Çal›flmayan elektrikli cihazlar› uygun elden ç›karma merkezlerine götürünüz.
Kullan›m s›ras›nda insan ve çevre sa¤l›¤›na tehlikeli ve zararl› olabilecek bir durum söz
konusu de¤ildir.
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ENGLISH
S‹NBO SHB 3113 BLENDER / GRINDER
USER GUIDE

IMPORTANT SAFETY MEASURES
1. When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including
the following:
2. Read the instructions before using the device.
3. This appliance shouldn't be used by children. Please keep the appliance and the power
cord out of reach of children.
4. Unless accompanied by a person responsible for their safety or has instructed about
the safe use and related risks about it, the appliance should not be used adults with
limited physical, sensory or mental capacity, or without adequate information or experience.
5. To avoid electric shock, do not submerse the unit in water or any other liquids.
6. When the appliance is not in use or before disassembling and cleaning, unplug it.
7. Adapters, multi sockets or extension cords are not recommended. Equipment and
devices are recommended to be used in align with the safety standards. To avoid electric
shock risk, ensure that your electrical system is safe.
8. Utilization of accessories such as canned jars that are not recommended by the
manufacturer may lead to injuries.
9. Do not let the power cord to come in contact with sharp or pointy objects.
10. As the appliance is being operated, to reduce the risk of injury or avoid the blender
from getting damaged, keep your hands and kitchen tools out of the chamber. A spatula
can only be used when the blender is not operational.
11. The blades are sharp. Exercise caution. Always use the blender with the cap closed.
12. Do not operate the appliance without any food or water in it.
13. During usage, turn off the appliance before changing the moving accessories or parts
coming in close proximity with one another.
FOR HOME USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before operating this appliance, please read these instructions completely.
* This appliance should not be used by physically, sensually or mentally handicapped
ones (including children) without supervision or order of someone who can undertake
the responsibility and protection for safety.
* The children should be supervised to avoid them from playing with the appliance.
* This appliance is for use in home and similar environments:
- in personnel kitchen areas in shops, offices or other working areas;
- in farm houses;
- by customers in hotels, motels or other accommodation units;
- in places supplying rooms and breakfast service.
* Save these instructions.
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* * This appliance can be used by physically, sensually or mentally handicapped ones as
well as by children under 8 years old only provided that they are supervised or ordered
by someone who can undertake the responsibility and protection for safety. Children
should not tamper with the appliance. In case they are not older than 8 years old or
unsupervised, children should not clean or maintain the kettle.
* Keep the appliance and its cable from the reach of children aged <8.
* The device is designed for operating with a separate control system or external timer.

OVERVIEW OF THE APPLIANCE
1. Jug Cover
2. Glass Pitcher
3. Cutter Blade
4. Body
5. Staged Button
6. Material Cover
7. Grinding Chamber

Features
• 1.5 L non-leaking washable glass chamber
• Removable feeding mouth cap
• Removable and washable stainless steel 6 piece mixer blade
• Exclusive stainless steel blades for ice breaking
• Smoothie preparation feature
• Soup preparation feature
• Ice coffee preparation feature
• Stainless steel body
• Instantaneous operation and 5 staged speed
• Stainless steel grinding apparatus
• Stainless steel washable grinding blade
• Transparent grinder cover
• Safety system
• Non slip base
• 18000 rpm
• AC220-240V, 50/60Hz, 600W

CAUTION!
The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory
readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending
on the use and ambient conditions.
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Before first use
- Before first use, all parts of the blender shall be cleaned thorougly. (See section:
Cleaning).

Instructions For Use:
Using the Blender
1. Place the glass chamber under the body, snap it on the motor shaft that is on the gear
body under the chamber.
2. Place the vegetables and fruit in the pitcher and close the cap, turn the button on and
start operating the appliance.
3. For pre stirring, press the intermittent operation “PULSE” button 3-5 times and adjust
the process speed to “1” or “2”, different speed options may be used based on the amount
and type of materials, use “1-2” speed level for softer materials with less amount and
“3-5” speed level for harder and more materials.
4. The fruits and the vegetables to be processed shall be cut in 2 x 2 cm parts. Remove
the material cover in order to monitor the food being processed or to add any materials.
5. After the processing is completed, turn the appliance off and unplug it.

Using Grinder Apparatus
1. Place the materials to the grinder chamber, snap the grinder chamber to fit the pins
on it to the grinder base slot and turn the chamber clockwise to lock it.
2. Remove the glass chamber from the body and ensuring that the gear under the chamber
to fit properly on the motor shaft on the body to mount the grinder apparatus.
3. For pre grinding, press the intermittent operation “PULSE” button 3-5 times and adjust
the process speed to “1” or “2”, different speed options may be used based on the amount
and type of materials, use “1-2” speed level for softer materials with less amount and
“2-3” speed level for harder and more materials.
4. After the processing is completed, turn the appliance off and unplug it.

RPM adjusments
“1-2” is light levels to use with liquids.
“3-5” is a more intense level to blend the liquids and the solid food.
 “P” is to break ice and for strong pulse application. (Please do not place more than 4
pieces of ice in the pitcher).
After using the blender, always switch the key to “0” and unplug the appliance.
Pull the pitcher up in order to remove it. Turning the pitcher is not needed for removal.
In order to prevent the motor to malfunction, do not use it for more than 3 minutes.

Useful tips
- In order to get the best results for puréeing the solid food, instead of filling the pitcher
with excessive amount of food, place the finely chopped food one at a time.
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- If you are processing solid food, chop them first to smaller pieces (2-3 cm).
- When you blend solid foods, start processing with a small amount of liquid. Then open
the cap and gradually add more liquid.
- In order to operate without any movement to the left and right, always place your hand
on your blender.
- Due to safety issues, do not fill hot water in the pitcher at most 60 C water.
- During blending the solid and very dense liquid food, using the blender in pulse mode
is recommended.

Do not submerse the motor block in water. Only wipe with a damp cloth and then dry
with a dry cloth.
Simple cleaning/rinsing the assembled glass pitcher

ENSURE THAT THE APPLIANCE IS UNPLUGGED BEFORE CLEANING
1. To clean the blender pitcher, fill the pitcher partially with warm water. Then press the
pulse button for a few seconds.
Remove the pitcher and wash it with water. Remove the blade slot turning it counter-
clockwise and clean carefully. After washing, please clean the blender with a wet cloth
and then dry with a dry cloth. Do not forget to place the washer as mounting the blade
slot.
2. Before removing the motor (from the base), ensure that the pitcher is empty.
3. Do not clean the motor unit with water, only clean with a dry cloth.
4. Warning: Exercise caution during cleaning, the blades are sharp.

Before removing the fixing washer, ensure that the glass pitcher is completely empty.
Exercise caution when processing with sharp blades. All removable parts may be washed
in the dishwasher.

WHILE HANDLING
* Do not drop the product,
* Ensure it does not suffer impact,
* Ensure it doesn't get crushed or squeezed,
* Observe the marks on the packaging.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
You can also contribute to environmental protection!
Please do not forget to adhere to local regulations.
Take the non-operational electrical appliance to the suitable disposal centers.
There is no situation that might harm human health or the environment during use.
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- 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 0850 811 65 65 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 3113
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, 0850 811 65 65 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

(*)



Made in Turkey

EEE  Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE  Yönetmeli¤ine uygundur.

Production in/
‹mal Y›l› : 08-2017

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.tr - info@sinbo.com.tr

TÜRK MALI


