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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.

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.

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

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

Kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
EN 60335-2-13
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.

WEEE: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan
olufltu¤u için çöpe at›lmamas› gerekmektedir. Lütfen, bu cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lamak için en yak›n toplama merkezine baflvurunuz.
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G‹R‹fi
Bu fritöz, çeflitli k›zartmalar yapmak için kullan›l›r. Sadece ev içi kullan›m›na uygundur.
Ya¤ haznesinin maksimum kapasitesi 0,4 litredir.
Elektrikli cihazlar› kullan›rken, afla¤›dakiler de dahil olmak üzere, temel güvenlik
önlemlerine uyulmal›d›r.
1. Tüm talimatlar› okuyun ve bu k›lavuzu saklay›n.
2. Elektrik çarpmas›n› önlemek için cihaz›n kablosunu, fiflini veya plastik gövdeyi suya
ya da herhangi bir s›v›ya sokmay›n.
3. Herhangi bir cihaz çocuklar›n yan›nda kullan›l›rken, yak›n gözetim gereklidir. Çocuklar›n
bu cihaz› kullanmas›na kesinlikle izin verilmemelidir.
4. Kullanmad›¤›n›z zamanlarda ve temizlemeden önce cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n,
parçalar›n› takmadan veya ç›karmadan ya da temizlemeden önce so¤umas›n› bekleyin.
5. Herhangi bir cihaz›; kablosu veya fifli hasar gördüyse, kendini ar›zaland›ysa veya bir
flekilde zarar gördüyse çal›flt›rmay›n. Cihaz› tamir edilmesi, kontrolü ve teknik
düzenlemelerinin yap›lmas› için servis merkezine götürün.
6. Üretici firma taraf›ndan önerilmeyen aparatlar›n kullan›lmas›, yaralanmalara neden
olabilir.
7. Ev d›fl› mekanlarda kullanmay›n.
8. Kablonun masa veya tezgeh›n kenar›na tak›lmamas›na veya s›cak yüzeylere temas
etmemesine dikkat edin.
9. S›cak gazl› veya elektrikli oca¤›n üzerine ya da yan›na veya s›cak f›r›n›n içine koymay›n.
10. Ka¤›t, mukavva, plastik veya yan›c› nesneler gibi yanabilir materyalleri fritözün içine
veya yak›n›na koymay›n.
11. ‹çinde s›cak ya¤ veya s›cak baflka bir s›v› varken, fritözün hareket ettirilmesi önerilmez.
E¤er bu durumdayken hareket ettirmeniz gerekiyorsa, afl›r› dikkat edin.
12. Cihaz›, tasarlanma amac› d›fl›nda bir amaçla, mesela su kaynatmak için kullanmay›n.
13. Bu cihaz›, ya¤ haznesi yerine konulmadan veya ya¤ haznesinde ya¤ olmadan kesinlikle
çal›flt›rmay›n.
14. Fritözü, ya¤ seviyesi minimum iflaretinin alt›ndayken veya maksimum iflaretinin
üzerindeyken kesinlikle çal›flt›rmay›n.
15. Fritözün içindeki ya¤›, fritöz veya ya¤ s›cakken d›flar› dökmeyi denemeyin; önce
so¤umas›n› bekleyin.
16. Yiyecekleri k›zartmadan önce mutlaka kurulay›n. Ya¤›n içine su veya nemli yiyecek
eklemeyin; su, ya¤›n s›çramas›na neden olacakt›r.
17. Afl›r› büyük yiyecekler yang›na neden olabilece¤i için fritözün içine konulmamal›d›r.
Bu talimatlar› saklay›n
Bu ürün, sadece ev içi kullan›m› içindir

ELEKTR‹KSEL GEREKS‹N‹MLER
Cihaz›n üzerindeki anma plakas›n verilen voltaj›n, evinizdeki elektrik kayna¤› ile uyup
uymad›¤›n› kontrol edin.
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Anma voltaj›: AC230V, 50Hz
Anma gücü: 1200W

D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.
Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
Bu cihaz yürürlükte olan elektromanyetik uyumluluk ve alçak voltaj direktifleri gibi tüm
ilgili CE yönergelerine göre test edilmifltir ve en son güvenlik düzenlemelerine uygun
flekilde üretilmifltir.
TASARIM VE TEKN‹K ÖZELL‹KLERDE ÖNCEDEN B‹LD‹R‹M YAPILMAKSIZIN DE⁄‹fi‹KL‹⁄E
G‹D‹LEB‹L‹R!

Fritözün özellikleri:
1. 2.0 Kapasiteli ya¤ haznesi
2. 4 opsiyonu ile ayarlanabilir s›cakl›k
3. Ya¤› dökmek için kolay ç›kar›labilen ya¤ haznesi
4. Is›nmayan d›fl gövde
5. Kolay temizlik sistemi: Fritözün ç›kar›labilir kapa¤› ve sepeti vard›r
6. K›rm›z› bir “›s›n›yor” gösterge ›fl›¤› ve yeflil bir “haz›r” gösterge ›fl›¤›

FR‹TÖZÜ KULLANIM ‹Ç‹N HAZIRLAMA
Fritözü sadece temiz, kuru, sabit ve ›s›ya dayan›kl› bir yüzeyde ve tezgah›n kenarlar›ndan
uzakta kullan›n.
Fritözün fiflinin prize tak›l› olmad›¤›ndan emin olun. K›zartma sepetini, ya¤ haznesini ve
kapa¤›n› ç›kar›n. Bunlar› s›cak sabunlu suda elde y›kay›n, gövdenin d›fl ve iç k›sm›n› da
nemli bir bez ile silin.
Fritözün tüm parçalar›n› iyice kurulay›n ve kapa¤›, ya¤ haznesini ve sepeti yerine tak›n.
Piflirme kab›n›n alt k›sm›n› ve ›s›tma plakalar›n› her zaman temiz tutun; böylece bu
k›s›mlarda yabanc› maddeler birikmeyecektir. Aksi halde, ›s›tma verimi düflecek ve
fritözün ömrü k›salacakt›r.

KULLANIM TAL‹MATLARI
Kapa¤› aç›n.
K›zartma sepetini ç›kar›n ve bir kenara koyun.
K›zartma için sadece iyi kalitede sebze ya¤›, yer f›st›¤› ya¤›, saf m›s›r ya¤›, ayçiçek ya¤›
kullan›n. Kab›n içini MIN ve MAX iflaretleri aras›nda ya¤ ile doldurun.
Kapa¤› yavaflça kapat›n.
Cihaz›n fiflini prize tak›n. Yeflil “haz›r” ›fl›¤› yanacakt›r.
‹stedi¤iniz s›cakl›¤› ayarlamak için s›cakl›k kontrol dü¤mesini kullan›n. K›rm›z› “›s›n›yor”
›fl›¤› yanacakt›r (piflirme k›lavuzu, kullan›m k›lavuzunun sonunda verilmifltir).
K›zartmaya bafllamadan önce ya¤› 10 dakika kadar ›s›tmam›z gerekir.
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Yiyecekleri mümkün oldu¤u kadar kuru flekilde k›zartma sepetine yerlefltirin. Sepeti afl›r›
doldurmay›n (1/4 ile 1/2 aras› en uygun miktard›r). Çok fazla yiyecek, ya¤›n s›cakl›¤›n›,
en uygun k›zartma s›cakl›¤›n›n alt›na düflürecektir ve yiyecekler normalde olabilecekleri
gibi hafif ya da gevrek olmayacaklard›r.
Kapa¤› aç›n ve içinde yiyecekler olan sepeti, tutma sap›n› kullanarak ya¤›n içine yavaflça
koyun.
Kapa¤› yavaflça kapat›n ve yiyecekleri uygun bir sürede k›zart›n.
Yiyecekler, istenen k›vama geldiklerinde kapa¤› aç›n.
NOT: Kapak aç›ld›¤›nda, k›zartma s›ras›nda üretilen buhar d›flar› ç›kacakt›r; yanmamak
için dikkat edin.
K›zart›lm›fl yiyeceklerin oldu¤u sepeti, ya¤›n içinden ç›kar›n ve baharat›n› ekleyin.
‹lave k›zartmalar için, bu ifllemi tekrarlay›n.
S›cakl›k kontrol dü¤mesini KAPALI konuma getirin ve fritözünfiflini prizden ç›kar›n.

KIZARTMA KILAVUZU VE SICAKLIK TABLOSU
Buradaki k›zartma süreleri, sadece rehber olma amac› tafl›maktad›r ve yiyece¤in miktar›na
veya kal›nl›¤›na ve sizin damak zevkinize ba¤l› olarak ayarlanmas› gerekir.

Yiyecek S›cakl›k (˚C) Piflirme süresi (Dk)
Mantar 130 6-8
Karides 130 3-5
Bal›k fileto 150 5-6
Hamurlu bal›k fileto 150 6-8
Bal›k köftesi 150 6-8
Dilimlenmifl et 170 7-10
Biftek 170 12-15
Patates k›zartma, ince 180 8-12
Patates k›zartma, kal›n 180 12-16

1. K›zartma için her zaman kaliteli ya¤ kulland›¤›n›zdan emin olun. M›s›r ya¤›, sebze ya¤›,
yerf›st›¤› ya¤› idealdir. Margarin veya zentinya¤› kullanmay›n.
2. K›zartma s›cakl›¤›n› seçmeden önce, piflirilecek yiyece¤in miktar›na bak›n. Genelde
önceden piflirilmifl g›dalar›n, çi¤ g›dalara göre daha yüksek s›cakl›kta k›zart›lmalar›
gerekir.
3. Yiyeceklerin, kendi flekillerini koruyabilmeleri için çok küçük miktarlarda k›zart›lmalar›
daha uygundur.

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›
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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 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.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.

‹NSAN SA⁄LI⁄I VE ÇEVREYE SAYGI
 Bu iflaret, ürünün AB genelinde di¤er ev at›klar›yla birlikte elden ç›kar›lmamas› 

gerekti¤ini göstermektedir. Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n kontrolsüz flekilde elden 
ç›kar›lm›fl olan at›klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac›yla, malzeme

kaynaklar›n›n sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› sa¤lamak için cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lay›n›z. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z› lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt›r›n›z ya da
ürünün sat›n al›nd›¤› ma¤azayla ba¤lant›ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al›p çevreye
duyarl› bir flekilde geri dönüflümlerini sa¤layabilirler.

TEM‹ZL‹K
Temizlik sadece fritöz kapal› ve fifli prizden ç›kar›lm›fl konumdayken ve tamamen
so¤uduktan sonra yap›labilir.
1. Kapa¤› gövdeden ç›kar›n. Seperin tutaca¤›n› kald›r›n ve sepeti kab›n içinden ç›kar›n.
Sepet, ›l›k sabunlu suda y›kanabilir, daha sonra tamamen kurulanmas› gerekir.
2. Fritözün so¤umas›n› bekleyin, sonra ya¤ haznesini ç›kar›n ve içindeki ya¤› boflalt›n.
Haznenin içine s›cak su dökün ve temizlemek için bir bez ve bir miktar deterjan kullan›n.
Temizlik için çelik ovma süngerlerinden kullanmay›n. Son olarak, kuru bir bez kullan›n.
Ya¤›n›z› 5 veya 6 kullan›mdan sonra veya 2 hafta saklad›ktan sonra kullanmaman›z
önerilir.
3. Kapa¤› ›l›k suyla ve bir miktar deterjanla y›kay›n. Sonra durulay›n ve iyice kurulay›n.
4. D›fl k›sm›, nemli bir bezle silin.
Fritözü kesinlikle suya veya herhangi bir s›v›ya sokmay›n.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.

C‹HAZIN SAKLANMASI
1. Fritözü kuru bir yerde muhafaza ediniz.
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* 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
z a m a n l a y › c › y l a  ç a l › fl t › r › l m a k  ü z e r e
tasarlanmam›flt›r.
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ENGLISH
SINBO SDF 3817 DEEP FRYER
INSTRUCTION MANUAL

INTRODUCTION
This model deep fryer is used for making various frying food, use in household only, the
capacity of oil tank is max 0.4 liters.
When use electrical appliances, basic safety precautions should always the followed,
including the following:
1. Read all instructions and save this instruction.
2. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs or plastic body in water
or any other liquid
3. Close supervision is necessary when any appliance is used near children, children
should never be allowed to operate this appliance
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning, allow to cool before putting
on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance
malfunctions or has been damaged in any manner, return the appliance to the presto
factory service department for examination, repair, or technical adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may cause injuries.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter or in touch with hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
10. Do not place any flammable materials in or close to the deep fryer, such as paper,
cardboard, plastic or flammable substances
11. It is recommended that this fryer not be moved when it contains hot oil or other hot
liquid, if it must be moved when it contains hot oil or other hot liquid, used extreme
caution.
12. Do not use appliance for other than intended use, boil water for example.
13. Never operate this appliance without the oil tank in place or the oil tank has no oil.
14. Never operate fryer with oil level below the minimum mark or above the maximum
mark.
15. Never attempt to pour oil out of the fryer when the fryer and oil are hot, allow cool
first.
16. Always dry food before frying, Do not add water or wet food into hot oil, water will
cause oil to splatter.
17. Oversized foods must not be inserted into the deep fryer as they may create a fire.
Save these instructions
This product is for household use only
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ELECTRICAL REQUIREMENTS
Check that the voltage on the rating plate of your appliance corresponds with your house
electricity supply
Rating voltage: AC230V, 50Hz
Rating wattage: 1200W

Feature of deep fryer:
1. The capacity of oil tank is 2.0 liters.
2. Adjustable thermostat with 4 settings.
3. The easy-to-move oil tank for pouring out oil.
4. The cool touch exterior walls.
5. Easy-to-clean system: the deep fryer has a removable lid and basket.
6. The fryer has a red heating indicate light, a green ready indicate light.

PREPARING FRYER FOR USE
Use deep fryer only on a clean, dry, level, stable and heat resistant surface, away from
countertop edge.
Make sure the fryer is not connected to the electricity supply. Remove the frying basket,
oil tank and lid, wash these by hand in hot soapy water, wipe the exterior and interior of
the body with a damp cloth.
Dry all parts of the fryer thoroughly and replace the lid, oil tank and basket.
Always keep the bottom of the cooking pot and the heating plate clean so that they don’t
accumulate foreign substances. Otherwise, it will lower the heating efficiency and shorten
the life of the fryer.

INSTRUCTIONS FOR USE
Open the lid.
Remove frying basket and set aside.
Using only a good quality peanut oil, vegetable oil, pure corn oil, sunflower oil for deep-
frying, fill the pot to point between the MIN marking and MAX marking.
Close the lid lightly.
Plug the power cord in to a 230 volt outlet. The green ready light will turn on.
Adjust the temperature control knob to the desired temperature. The red heating light
will be turn on; cooking guide is given at the end of this instruction booklet.
Preheating before frying, we should preheating oil for 10 minutes.
Place food as dry as possible into the basket. Do not overfill the basket (1/4 to 1/2 is the
best), too many food will cause the temperature of the oil to decrease below the optimal
frying temperature and result in foods that are not as light or crispy as they can be.
Open the lid, use basket handle to place the basket with dry food inside into the oil pot
gently.
Close the lid lightly, fry the food for a suitable time.
When food reaches desired brownness, open the lid.
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NOTE: The steam generated during frying will escape when the lid is opened, be careful
to prevent yourself from burn.
Remove the basket with cooked food from the oil pot, season to taste.
Repeat hereinbefore for additional servings.
Make the temperature control knob to OFF position and unplug the deep fryer.

FRY GUIDE AND TEMPERATURE CHART
These frying times are intended as a guide only and should be adjusted to suit quantity
or thickness of food and your own taste.
Food Temperature(˚C) Cooking time(Minutes)
Mushrooms 130 6-8
Shrimp 130 3-5
Fish Fillet 150 5-6
Fish Fillet in batter 150 6-8
Fish cakes or balls 150 6-8
Sliced meat 170 7-10
Steak 170 12-15
French fries, thin 180 8-12
French fries, thick 180 12-16

1. Always ensure that you use a good quality lard or oil for deep frying. Corn groundnut,
vegetable or rapeseed oil is ideal. Do not use margarine, butter or olive oil.
2. Take into account the food to be cooked before you select the frying temperature. As
a general guide, precooked foods need higher cooking temperature than raw foods.
3. These foods are best when fried in very small quantities to maintain their individual
shapes.

CLEANING THE FRYER
Cleaning should only be carried out when the fryer is switched off and the plug removed
from the socket, the fryer should have completely cooled.
1. Remove the lid from the body. Lift up the basket handle and remove the basket from
the pot. The basket can be washed in warm soapy water, it should be thoroughly dried
afterwards.
2. Wait for the fryer to cool, then remove oil tank and pour oil out. Pour hot water into
the tank, and then use a damp cloth and a little mild soap to clean. Do not use steel wool
scouring pads to clean. Finally, use a dry cloth.
It is recommended that you change your oil after 5 or 6 times use, or after 2 weeks of
storage.
3. Wash the lid with warm water, a little mild soap. Wash again with clean water, and
swing off the water, and wipe the water off entirely.
4. Clean the shell with a cleaning dump cloth.
Never immerse the body of the fryer in water or any other liquid.
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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.
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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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- 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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- FR‹TÖZ -

- 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 : FR‹TÖZ
Markası : S‹NBO
Modeli : SDF 3817
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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