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S‹NBO SCO 5038 ELEKTR‹KL‹ OCAK
KULLANIM KILAVUZU

S‹NBO Elektrikli Ocak ürünümüzü kullanmay› tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Bu ocak, ev içi toprakl› AC230V güç kayna¤› ile çal›flt›r›lmak üzere tasarlanm›flt›r.
Bu k›lavuzdaki talimatlar›n okunmas› ve izlenmesi çok önemlidir. Lütfen daha sonra da
baflvurmak üzere bu k›lavuzu saklay›n›z.

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.

Children being supervised not to play with the
appliance.
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 appliances by
a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
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ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar kullan›l›rken, afla¤›dakiler de dahil olmak üzere, temel güvenlik
önlemlerine uyulmas› gerekir:
Tüm talimatlar› okuyunuz.
1. Sadece ev içi kullan›m›na uygundur. Ev d›fl› mekanlarda kullanmay›n.
2. Kullanmaya bafllamadan önce; oca¤›n üzerinde belirtilen voltaj ile evinizdeki güç
kayna¤›n›n voltaj›n›n birbirine uygun oldu¤undan emin olun (örn; ~230V).
3. Siyah koruyucu kaplaman›n, ilk kullan›mdan önce yak›lmas› gerekir.
Oca¤›n üzerine herhangi bir piflirme kab› koymadan, oca¤› en yüksek s›cakl›k ayar›nda
3-5 dakika çal›flt›r›n. Bu esnada Odan›n iyi havaland›¤›ndan emin olun.
4. Oca¤›n en yüksek etkinlikte kullan›m› için; düz tabanl› ve oca¤›n çap›na uygun çapl›
piflirme kaplar› kullan›lmal›d›r. ‹çbükey, d›flbükey veya taban› düz olmayan piflirme kaplar›
kullan›lmamal›d›r. Dengesiz ve kolayca e¤ilebilen tavalar KULLANMAYIN.
5. Uzun ömürlü performans için, ›s›tma plakalar›n›n üzerine herhangi birey düflürmemeye
dikkat edin.
6. Kullanmad›¤›n›z zaman dü¤meyi “OFF” konumuna getirin veya oca¤›n fiflini prizden
ç›kar›n.
7. Çocuklar›n ocakla oynamad›klar›ndan emin olmak için yak›n gözetim gereklidir.
8. Ocak; fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri düflük veya deneyim ya da bilgi eksikli¤i
olan kifliler (çocuklar da dahil) taraf›ndan, gözetimleri veya oca¤›n kullan›m›n› içeren
talimatlar verilmifl, güvenlikleri aç›s›ndan sorumlu bir kifli olmadan kullan›lmak üzere
tasarlanmam›flt›r.
9. Oca¤›, sabit bir platform üzerine koyun. Herhangi bir ahflap mobilyadan en az 20cm
mesafe b›rak›n. Oca¤›n üstünde minimum 1 metre boflluk b›rak›lmas› zorunludur.
10. Oca¤› s›cak yüzeylerin yan›na veya üstüne koymay›n veya buralarda çal›flt›rmay›n.
11. Ocak levhalar›na ve metal yüzeylere, kullan›m s›ras›nda ›s›nacaklar› için dokunmay›n.
12. Elektriksel tehlikeleri önlemek için cihaz› veya kablosunun asla suya ya da baflka bir
s›v›ya sokmay›n.
13. Oca¤›; harici bir zamanlay›c› veya ayr› bir uzaktan kumanda sistemi ile ba¤lamay›n
veya çal›flt›rmay›n
14. Kullanmad›¤›n›z zamanlarda ve temizlemeden önce, oca¤›n fiflini prizden ç›kar›n.
15. S›cak yüzeylere dokunmay›n. Oca¤›n yüzeyi kullan›m esnas›nda çok fazla ›s›nabilir.
Tutacaklar› ya da dü¤meleri kullan›n.
16. Kablolar›n masa veya tezgah›n kenarlar›na tak›lmamas›na ve s›cak yüzeylere temas
etmemesine dikkat edin.
17. Cihaz› asla, s›cak gazl› veya elektrikli oca¤›n üzerine/yan›na ya da ›s›t›lm›fl f›r›n›n içine
koymay›n.
18. Cihazın üzerine koyaca¤ınız mutfak aspiratörüyle arasında 70cm mesafe olmalıdır.



• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Cihaz›n›zla birlikte gelen aksesuarları kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz.
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
1. Ürünü düz, kuru ve ›s›ya dayan›kl› bir zemine koyun
2. S›cakl›k kontrol dü¤mesini ‘’OFF’’ konumuna getirin
3. Cihaz›n fiflini pirize tak›n
4. S›cakl›k kontrol dü¤mesini ‘’OFF’’ konumundan herhangi bir ayara çevirin. Cihaz
seçilen s›cakl›¤a geçmeye bafllayacakt›r.

Afla¤›daki bilgiler sadece referans olarak verilmifltir
Seviye 1: Yemekleri a¤›r ateflte piflirmek ve sos haz›rlamak için
Seviye 2: Yavafl yavafl piflirmek için
Seviye 3: Büyük miktarlarda yiyece¤i kaynatmak için
Seviye 4: Et k›zartmak ve güveç çanaklar› için
Seviye 5: H›zl› ›s›tmak ve kaynatmak için
Is›tma elementleri, derhal ›s›nmaya bafllayacakt›r. Kullan›m esnas›nda, metal yüzeyler
›s›naca¤› için, buralara asla DOKUNMAYIN.
5. Ocak, istenilen s›cakl›¤a ulaflt›¤›nda oca¤›n gösterge lambas› sönecek ve s›cakl›¤›
korumak için aç›k ve kapal› konuma gelmeye devam edecektir.
6. Kullanmad›¤›n›z zamanlarda, cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n ve cihaz so¤umadan önce
yerini de¤ifltirmeyin.

ÖZELL‹KLER
• Paslanmaz gövde
• Termostatl› güç kontrolü
• Yüksek verimlilikte h›zl› ›s›nma
• Ayarlanabilir s›cakl›k kontrolü
• Çal›flma bilgi ›fl›¤›
• Kaymaz ayaklar
• AC230V, 50Hz, 1500W

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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C‹HAZIN KULLANIMI
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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,
• Tafl›nma esnas›nda cihaz› ambalaj›nda muhafaza ediniz.
• C‹HAZI KULLANMADI⁄INIZ ZAMAN F‹fi‹N‹ ÇEK‹N‹Z.

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.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Bu cihaz yaln›zca evde kullan›ma yöneliktir.
1. Temizlemeden önce, oca¤›n fiflini prizden ç›kard›¤›n›zdan emin olun. Parçalar›n› takmak
veya ç›karmak için ya da cihaz› temizlemeden önce mutlaka so¤umas›n› bekleyin.
2. Tüm yüzeyler, yumuflak ve nemli bir bez ile silinebilir. Sert lekeler için, yüzeyi çizmeyen
krem temizleyici kullanman›z önerilir.
SERT AfiINDIRICI TEM‹ZLEY‹C‹LER KULLANMAYIN.
3. Oca¤›n veya güç kablosunun hasar görmesi durumunda; herhangi bir tehlike oluflumuna
karfl› üretici firma, servis merkezi veya eflde¤erinde yetkili bir personel taraf›ndan
de¤ifltirilmesi gerekir.

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.

SORUN G‹DERME
Güç kablosunun fiflinde ar›za varsa tehlikeye maruz kalmamak için bunu kesinlikle
kendiniz de¤ifltirmeye kalk›flmay›n›z. Cihaz› yetkili Teknik Destek Merkezine götürünüz.
Ayn› durum di¤er sorunlar için de geçerlidir.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.

Made in Turkey / TÜRK MALI
‹mal Y›l› : 09-2017

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

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
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ENGLISH
SINBO SCO 5038
PORTABLE STOVE
INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing S‹NBO Stove.
This stove is designed for domestic use with earthed ~230V power supply.
Please read and follow the important instructions contained in this manual. Please keep
this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
While operating electrical appliances basic safety precautions including the following
should always be observed.
Read all instructions.
1. Only intended for domestic usage. Do not use the appliance outdoors.
2. Please ensure that the voltage value indicated on the stove corresponds to the mains
voltage at your house (e.g. ~230V).
3. Black protective coating shall be burnt off prior to first use.
Operate the stove at the highest temperature setting before placing any cookware on it.
 Ensure that the room is adequately ventilated during this process.
4. To ensure utmost efficiency while using the stove flat based cookware adequate for
the diameter of the stove shall be used. Don’t prefer cookware with convex, concave or
irregular bases. DO NOT USE unstable pans which can tip over easily.
5. For lasting performance, be careful not to drop anything on heating plates.
6. Bring the switch to “OFF” position or unplug the stove from the mains when the
appliance is not in use.
7. Close supervision shall be provided to ensure that they do not play with the appliance.
8. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge (including children), unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
9. Place the stove on a fixed platform. Ensure minimum 20cm distance between any
wooden furniture and the appliance. Minimum 1 meter space shall be left on top of the
stove.
10.  Do not place or operate the stove near or on hot surfaces.
11.  Do not contact stove plate or metal surfaces since they get hot during operation.
12.  Do not immerse the appliance or its power cable in water or any liquid.
13. Do not connect the stove to an external timer or a separate remote control system
or operate the appliance in such manner.
14. Always unplug when the stove will not be used for extended periods and before
cleaning the unit.
15. Do not contact hot surfaces. Surface of the stove may get very hot during operation.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Use handles or switches.
16. Make sure that the power cable does not get pinched by table or sharp edges and
contact with hot surfaces.
17. Do not place the device on or near a gas or electric stove; or in a hot oven.
18. Must have 70 cm distance between device and kitchen aspirator

HOW TO USE
1. Place the unit on a flat, dry and heat resistant surface
2. Adjust temperature control switch to “OFF” position
3. Plug the device to the mains.
4. Adjust temperature control switch to another position from “OFF” position. The unit
will start to warm up to the selected level.

Following information is only for reference
1 For slow cooking and sauce preparation
2 For slow cooking
3 For boiling greater amounts of food
4 For frying meat and casseroles
5 For quick warming and boiling

Heating elements will immediately start to warm up. DO NOT TOUCH metal surfaces
during operation since they get hot during operation.
5. When the stove reaches to the desired temperature indicator lamp of the stove will
go off and consequently will go on and off to maintain the adjusted temperature.
6. Plug off the unit when not in use and do not move the unit before it cools down.

FEATURES
• Stainless Body
• Thermostat power control
• Highly efficient quick heating up
• Adjustable temperature control
• Operation indicator light
• Non-slip feet
• AC230V, 50Hz, 1500W
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MAINTENANCE
1. Always disconnect the plug of the stove before cleaning the unit. Let the appliance to
cool down completely for installing or removing parts or before cleaning the appliance.
2. You can use a soft and damp cloth to clean all surfaces. Use creamy cleaning agents
to remove difficult stains.
DO NOT USE HARSH ABRASIVE CLEANING AGENTS.
3. If the stove or power cable of the appliance is damaged, the cable must be replaced
by the manufacturing company or authorized service center or equivalent authorized
technician.

HANDLING
• Do not drop the unit,
• Avoid any impacts on the device
• Ensure that it is not pinched or crushed,
• Observe the markings on the package,
• Keep the unit in its package during shipment.
• UNPLUG THE UNIT WHEN NOT IN 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.tr - 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‹ OCAK -

- 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‹ OCAK
Markası : S‹NBO
Modeli : SCO 5038
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 10 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

(*)


