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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

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz
ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler
tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına
uygun de¤ildir.

• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması
amaçlanır.(IEC 60335-2-15/A2):
• 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, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve
karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aklî yetenekleri azalmıfl veya tecrübe
ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Temizleme ve kullanıcı bakımı
8 yasından büyük olmadıkça çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır. 
Cihazı ve kablosunu çocukların eriflimeyece¤i yerde muhafaza ediniz.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
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S‹NBO SCM 2948
ELEKTR‹KL‹ CEZVE
KULLANIM KILAVUZU

ÖZELL‹KLER
• Paslanmaz çelik gizli rezistans
• Yer tasarrufu sa¤layan ç›kar›labilir sap
• Afl›r› ›s›nma korumas›
• Gösterge ›fl›kl› açma/kapama dü¤mesi
• 360 derece dönebilen kablosuz taban
• Azami kapasite:400ml
• AC220-240V, 50/60Hz, 1000W

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.

C‹HAZIN TANITIMI

1. S›v› ç›k›fl a¤z›

2. Tutma sap›

3. 400ml hazne

4. Güç besleme altl›¤›

5. Konnektör

6. Açma/Kapama anahtar›

ÖNEML‹ GÜVENL‹K KURALLARI
Kahve makinenizi kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde
bulundurman›z gerekmektedir.
1. Cihaz› tan›yor olsan›z bile talimat›n tamam›n› dikkatle okuyunuz.
2. Bu cihaz ev içi kullan›m ya da afla¤›da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm›flt›r:
- ma¤azalar, ofisler ve di¤er iflyerlerindeki personel dinlenme odalar›;
- otel, motel ve di¤er konaklama tesislerinde konuklar›n kendileri taraf›ndan;
3. Kahve makinesini güç kayna¤›na ba¤lamadan önce cihaz›n etiketinde (kahve makinesi
ve altl›k ünitesinin alt k›sm›nda bulunmaktad›r) belirtilen voltaj düzeyinin evinizdeki voltaj
düzeyiyle ayn› oldu¤undan emin olunuz. Bu durum sa¤lanm›yorsa sat›c›n›zla ba¤lant›ya
geçiniz ve kahve makinesini kullanmay›n›z.
4. Kahve makinesini doldurmadan, boflaltmadan, temizlemeden ya da kald›rmadan önce
kapal› konuma getiriniz.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K KURALLARI
5. Kaynayan su d›flar› s›çrayabilece¤i için cihaz› afl›r› miktarda doldurmay›n›z. Azami su
seviyesi, hazne içinde iflaretlenmifltir.
6. Bu cihaz›n hiçbir parças›n› s›cak yüzeyler üzerine koymay›n›z.(gaz ya da elektrikli ocak
ya da s›cak durumdaki f›r›n).
7. Kablonun masa ya da tezgah kenar›ndan sarkmas›na izin vermeyiniz. Kablolar›n s›cak
yüzeylerle temas etmesine izin vermeyiniz.
8. Kahve makinesinin s›cak yüzeyleriyle temas etmeyiniz - yaln›zca gövde üzerinde
bulunan sap›n› tutunuz.
9. S›cak su içeren kahve makinesini tafl›rken çok dikkatli olunuz. Mutlaka gövde üzerinde
bulunan sap›ndan tutarak kald›r›n›z.
10. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kahve makinesi, elektrikli altl›k ya da kablo
kesinlikle suya sokulmamal›d›r.
11.Kahve makinesini yaln›zca birlikte verilen ünitesiyle birlikte kullan›n›z. Altl›k ünitesini
baflka amaçlarla kullanmay›n›z.
12. Yang›n tehlikesini önlemek için cihaz› patlay›c› ve/ya da yan›c› gazlar›n yak›n›nda
çal›flt›rmay›n›z.
13. Kahve makinesini su ›s›tmaktan baflka amaçlarla kullanmay›n›z.
14. Bu ürün bu k›lavuzda aç›klanm›fl olan kullan›m amac› d›fl›ndaki amaçlara yönelik
olarak tasarlanmam›flt›r.
D‹KKAT: Elektrikli cezveyi, içinde su yokken çal›flt›rmay›n›z.
BU TAL‹MATI MUHAFAZA ED‹N‹Z.

KULLANIM TAL‹MATI
1. ‹lk kullan›mdan önce kahve makinesini azami seviyeye kadar temiz suyla doldurup
suyu kaynat›n›z. Kaynayan suyu döküp ifllemi tekrarlay›n›z.
2. Kahve makinesi, su doldururken daima fiflten çekili olmal›d›r.
3. Saç›lma ya da s›çrama tehlikesine neden olmamak için cihaz› afl›r› flekilde doldurmay›n›z.
Su seviyesi göstergesi size do¤ru miktar› ölçmenizde yard›mc› olacakt›r.
4.  Kahve makinesine azami maksimum seviyeye kadar so¤uk su doldurunuz.
5. Cihaz› elektrikli altl›¤›n üzerine yerlefltiriniz ve açma/kapama dü¤mesine basarak
cihaz› çal›flt›r›n›z.
6. Bu s›rada bir kar›flt›r›c› yard›m›yla kahvenizi kar›flt›r›n›z.
7. Kahve kabarmaya bafllad›¤›nda cihaz› kapat›n›z ve fincanlar›n içine kahvenin köpüklü
k›sm›ndan bir miktar dökünüz.
8. Cihaz› yeniden güç altl›¤›n› üzerine yerlefltiriniz ve yeniden çal›flt›r›n›z, kahve bir tafl›m
daha kaynad›ktan sonra fincanlara doldurunuz.
9. Kahve miktar›n› kiflisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
10. Cihaz, içi boflken çal›flmas›n›n önlenmesi için bir devre kesici güvenlik sistemiyle
donat›lm›flt›r. Cihaz›n içine yeterli miktarda su konulmad›¤›nda ya da cihaz boflken
çal›flt›r›lmaya kalk›fl›ld›¤›nda devre kesici güvenlik sistemi cihaz› otomatik olarak
kapatacakt›r. Bu durumda ›s›t›c› eleman›n so¤umas› için birkaç dakika bekleyiniz, daha
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KULLANIM TAL‹MATI
sonra cihaz› yeniden doldurup normal flekilde kullan›n›z.
11. Güç altl›¤›n› kuru ve düz bir yüzeye yerlefltiriniz. Kahve makinesini güç altl›¤›n›n
üstüne yerlefltiriniz.Kahve makinesi güç altl›¤›n›n üstüne rahatl›kla oturacak ve bu sayede
güç ba¤lant›s› sa¤lanacakt›r.
12. Kabloyu topraklanm›fl bir prize tak›n›z ve kahve makinesinin üstündeki dü¤meyi ‘I’
(AÇIK)" konumuna getirerek cihaz› çal›flt›r›n›z.
13.  Kahve makinesi 15-20 saniye boyunca so¤umaya b›rak›ld›ktan sonra dü¤me yeniden
“AÇIK” konumuna getirtilerek cihazda yeniden su kaynat›labilir. So¤uma süresi s›ras›nda
açma/kapama dü¤mesini zorlayarak “AÇIK” konuma getirmeyiniz, aksi takdirde çal›flma
mekanizmas› ar›zalanabilir.
14.  Kahve makinesini dü¤meyi kapal› konuma getirmeden önce güç altl›¤›n›n üstünden
kald›rmay›n›z.
15. Kahveyi yeniden kaynatmak istemiyorsan›z cihaz› kapal› konuma getirmeyi unutmay›n›z.
16. Kahve makinesi açma/kapama dü¤mesi ‘0’ (KAPALI)” konuma getirilerek istenilen
zamanda kapat›labilir.
17. Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici,
servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
18. Bu cihaz, cihazlar›n kullan›lmas›nda güvenlik aç›s›ndan sorumluluk üstlenebilecek
bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim
yap›lmal›d›r.

KAHVE MAK‹NEN‹Z‹N BAKIMI
Kahve makinesinin d›fl yüzeyini k›sm›n› yumuflak nemli bir bez ya da süngerle silerek
temizleyiniz. Zorlu kirleri y›prat›c› olmayan s›v› bir deterjanla hafifçe nemlendirilmifl bir
bez yard›m›yla ç›kar›n›z. Ovma teli ve afl›nd›r›c› toz temizleyiciler kullanmay›n›z.
Kahve makinesini kesinlikle suya ya da herhangi bir baflka s›v›ya sokmay›n›z.
Kulland›¤›n›z suyun niteli¤ine ba¤l› olarak cihaz içerisinde özellikle ›s›tma eleman›n›n
üzerini kaplayan bir kireç birikmesi meydana gelerek ›s›tma kapasitesinin düflmesine
neden olabilir.
Biriken kireç miktar› (temizlenmesi ve söktürülmesi gereken) a¤›rl›kl› olarak bölgenizdeki
suyun sertli¤ine ve kahve makinesinin ne s›kl›kla kullan›ld›¤›na ba¤l›d›r.
Kireç birikmesi sa¤l›k aç›s›ndan zararl› de¤ildir. Ancak içeceklerinizde kulland›¤›n›zda
içti¤iniz fleyde toz gibi bir tada neden olur. Bu nedenle kahve makinesinin kireci afla¤›da
aç›klanan flekilde düzenli olarak söktürülmelidir:

K‹REÇ SÖKTÜRME
Kahve makinesinin kirecini düzenli olarak söktürünüz. Normal kullan›mda bu ifllem y›lda
en az iki kez yap›lmal›d›r.
1. Kahve makinesini “MAX” iflaretli seviyeye kadar bir ölçek sirke ve iki ölçek so¤uk suyla
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K‹REÇ SÖKTÜRME
doldurunuz. Cihaz› çal›flt›r›n›z ve otomatik olarak kapanmas›n› bekleyiniz.
2. Kar›fl›m› kahve makinesinin içerisinde bir gece bekletiniz.
3. Bu süreden sonra kar›fl›m› dökünüz.
4. Kahve makinesini “MAX” iflaretli seviyeye temiz suyla doldurup yeniden kaynat›n›z.
5. Bu kaynat›lm›fl suyu da dökerek geri kalan kireç ve sirkeyi temizleyiniz.
6. Kahve makinesinin iç k›sm›n› suyla durulay›n›z.

BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yapılmasında fayda vardır.

* 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 dahil) kullan›lmamal›d›r.
* Cihazla oynamamalar› için çocuklar›n gözetim alt›nda tutulmalar› gerekir.
* Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullan›ma yöneliktir:
* - dükkan, 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.

TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
Cihaz› kullanmad›¤›n›z zaman besleme fiflini prizden çekiniz.
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KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

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.

ÇEVREYLE DOST BERTARAF
Çevrenin korunmas›na yard›mda bulunabilirsiniz!
Bölgesel yönetmeliklere uymay› lütfen unutmay›n: Çal›fl›r vaziyette olmayan elektrikli
ekipmanlar› uygun bir atik tasfiye merkezine teslim edin.

Made in Turkey
TÜRK MALI-Türkiye’de üretilmifltir.

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

‹mal Y›l› : 11-2017

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 - info@sinbo.com.tr
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ENGLISH
S‹NBO SCM 2948 ELECTRIC COFFEE POT
USER MANUAL

SPECIFICATIONS
• Stainless steel hidden resistance
• Removable handle for conserving space
• Overheating protection
• Indicator light on / off button
• 360 degrees rotatable cordless base
• Maximum capacity: 400ml
• AC220-240V, 50/60Hz, 1000W

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.

OVERVIEW OF THE APPLIANCE
1. Juice spout
2. Handle
3. 400ml tank
4. Power supply base
5. Connector
6. ON/OFF Switch

IMPORTANT SAFETY REMARKS
When using this electrical appliance, you must observe following fundamental safety
precautions:
1. Read the complete instructions even if you are familiar with the device.
2. This appliance is intended for domestic use or similar uses specified as follows:
- shops, offices or personnel lounges in such workplaces;
- by customers in hotels, motels or other accommodation units;
3. Before connecting the coffee machine to the mains, ensure that the voltage level
indicated on the appliance label (located under the coffee machine and the base unit) is
at the same level of your home’s mains supply. If this cannot be achieved, contact your
vendor and do not use the coffee machine.
4. Turn your coffee machine off before filling, emptying, cleaning or storing.
5. Do not overfill the appliance to avoid spillage. The maximum water level is marked in
the tank.
6. Do not place any part of this appliance on hot surfaces (gas or electrical furnace or
hot oven).
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IMPORTANT SAFETY REMARKS
7. Do not allow the cord to dangle from table or counter edges. Do not allow the cord to
come in contact with hot surfaces.
8. Do not touch the hot surfaces of the coffee machine - only use the handle on the body.
9. Exercise caution when carrying the coffee machine containing hot water.  To lift the
appliance, always use the handle on the body.
10. To avoid electric shocks, the electrical base or the cord shall not be submerged in
water.
11. Use the coffee machine only with the provided base. Do not use the base unit for
other purposes.
12. To avoid fire hazard, do not operate the appliance near explosive and/or flammable
gases.
13. Do not use the coffee machine for any purpose other than heating water.
14. This appliance is not designed for any other purpose that is specified in this manual.
CAUTION: Do not operate the coffee machine without any water in it.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Before the first operation, fill the coffee machine to the maximum level with fresh
water and boil it. Remove the water and repeat.
2. The coffee machine shall always be unplugged when filling water.
3. To avoid spillage hazard, do not overfill the appliance. The water level indicator will
assist you in measuring the correct amount.
4. Fill the coffee machine with cold water up to the maximum water level.
5. Place the appliance on the electrical base and start it by pressing turn on/off button.
6. Meanwhile use a stirrer to stir the coffee.
7. As the coffee boils and foam start to foam, turn off the device and pour a portion of
the coffee foam in the cups.
8. Place the appliance on the power base once again and turn it on; when the coffee boils
once again, fill the cups.
9. You can adjust the amount of coffee based on your preference.
10. The appliance is equipped with a circuit breaker safety system to prevent empty
operation. When the appliance is not filled with sufficient amount of water or attempted
to operate empty, the circuit breaker safety system will shut the appliance automatically.
If this is the case, wait for the heater element to cool down for a few minutes, then fill
the appliance and use as intended.
11. Place the power base on a dry and level surface.  Place the coffee machine on the
power base. The coffee machine will fit on the power base and the power connection will
be established.
12. Plug the cable to a grounded outlet and operate the device by switching the button
‘I’ (ON)”.
13. After the coffee machine is left for cooling for 15 to 20 seconds, the appliance may
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INSTRUCTIONS FOR USE
be used for boiling water by switching the button to “ON”. During cooling period, do not
force the turn on/off button to “ON” position, otherwise the operating mechanism may
malfunction.
14. Before switching the coffee machine to off position, do not lift the appliance from the
power base.
15. If you don’t want to re-boil the coffee, do not forget to switch the appliance to off
position.
16. The coffee machine may be turned at any time by switching the on/off button to ‘0’
(OFF)” position.
17. To avoid any risk hazards, a damaged power cable must be changed by the
manufacturer, service organization or a likewise qualified technician.
18. This appliance should not be used by physically, sensually or mentally handicapped
ones (including children) without supervision and guidance of someone who can undertake
the responsibility for safety but by the ones who are sufficiently informed and experienced
about the use. Close supervision is required to ensure that children don't play with the
appliance.

MAINTAINING YOUR COFFEE MACHINE
Wipe the exterior of your coffee machine with a soft and damp cloth or sponge.  The
residues shall be removed by a cloth that is damped with a non-abrasive liquid detergent.
Do not use scrubbing wire or abrasive powder cleaners. Do not submerse your coffee
machine to water or any other liquid.
Based on the quality of the water that you are using, calcification may occur in the
appliance, especially on the heating element and cause reduced heating capacity. The
accumulated calcification (that shall be cleaned and removed) vary based on the hardness
of the water at your region and the frequency of the appliance operation.
Calcification is not harmful to health.   However when consumed with your drinks, causes
a dust-like taste. Therefore the calcification in your coffee machine shall be removed
regularly as specified below:

DECALCIFICATION
Remove the calcification from your appliance regularly. This shall be completed twice
a year in normal use.
1. Fill the coffee machine to the “MAX” level with one dose of vinegar and two doses of
cold water. Operate the appliance and wait for it to turn off automatically.
2. Keep the mix in the appliance for one day.
3. Then remove the mix.
4. Fill the coffee machine to the “MAX” level with fresh water and boil it.
5. Remove this boiled water and clean the remaining scales and the vinegar.
6. Rinse the interior of the coffee machine.
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• 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.
• 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 product.
• 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.

DURING TRANSPORTATION AND 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.
Unplug the power cord when you don't use the appliance.

DISPOSE ENVIRONMENT FRIENDLY
You can help the environment be protected!
Please follow the local regulations: Deliver the electrical equipment not running to a
suitable waste collection centre.
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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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- ELEKTR‹KL‹ CEZVE -

- 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 : ELEKTR‹KL‹ CEZVE
Markası : S‹NBO
Modeli : SCM 2948
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

(*)


