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G‹R‹fi

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.

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.

De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle
güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z›
tavsiye ederiz.

Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
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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            kalite belgesine haizdir.

Kullanım Ömrü 7 yıldır.
Made in TURKEY / TÜRK MALI

AC230V / 50Hz / 170W
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1. ‹dare Kolu
2. Açma/Kapama Butonu
3. Tutma Sapı
4. Mikser Çubu¤u
5. Güç Kablosu
6. Bıçak

C‹HAZIN TANITIMI - PARTS DESCRIPTION

TEKN‹K ÖZELL‹KLER - TECHNICAL SPECIFICATION

• Kolay kullanım ve temizlik
• Paslanmaz çelik bıçak
• Asma halkası
• Farklı renk seçenekleri

1. Handle
2. On/Off Button
3. Handle
4. Mixer
5. Power Cord
6. Blade
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce, ana gövdede ve tak›lacak olan tüm aparatlarda
herhangi bir hasar olup olmad›¤›n› kontrol edin. Cihaz, sert bir zemine konulmal› ve
cihaz›n ifllevsel güvenli¤ini olumsuz yönde etkileyebilecek gözle görülür herhangi bir
hasar durumunda cihaz kullan›lmamal›d›r.
• Çocuklar, elektrikli cihazlar kullan›l›rken oluflabilecek tehlikeleri kavrayamayabilirler.
Bu nedenle bu cihazlar› çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde muhafaza edin.
• Cihaz›n veya güç kablosunun s›cak yüzeylere veya herhangi bir ›s› kayna¤›na temas
etmemesine dikkat edin.
• Herhangi bir aparat› temizlemeye bafllamadan önce her zaman cihaz› kapal› konuma
getirin, motor tamamen durana kadar bekleyin ve cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n.
• B›çaklar, afl›r› keskindir; yaralanmalar› önlemek için bu parçalar› tutarken dikkatli
olun.
• Cihaz› kapatt›ktan sonra, her zaman motor tamamen durana kadar bekleyin.
• Hareket eden parçalara dokunmay›n.
• Kulland›ktan sonra mutlaka cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n.
• Bu cihaz sadece ev içi kullan›m› için tasarlanm›flt›r, ticari uygulamalar için de¤ildir.
• Güvenlik düzenlemelerine uymak ve tehlike oluflumunu önlemek için, güç kablosunun
de¤ifltirilmesi de dahil elektrikli cihaz tamiratlar›n›n yetkili bir personel taraf›ndan
yap›lmas› gerekir. E¤er herhangi bir tamirat gerekirse, lütfen cihaz› müflteri servis
departmanlar›m›zdan birine götürün.

‹LK KULLANIMDAN ÖNCE
‹lk kullan›mdan önce cihaz›n “Genel Bak›m ve Temizlik” bölümünde anlat›ld›¤› gibi iyice
temizlenmesi gerekir.

KULLANIM
• Cihaz› çal›flt›rmak için uygun bir kap kullan›n. Uzun ve düz tabanl› kap, en uygun olan›d›r.
• Blender cihaz›n› kasenin içindeki malzemelerin üstüne do¤ru götürdükten sonra,
Açma/Kapama butonunu kullanarak cihaz› çal›flt›r›n.
• Butonu serbest b›rakt›¤›n›zda blender duracakt›r. Blender cihaz›n› kar›fl›mdan ç›karmadan
önce mutlaka motor tamamen durana kadar bekleyin.
• Kulland›ktan sonra cihaz›n fiflini mutlaka prizden ç›kar›n.

KISA SÜREL‹ KULLANIM
Cihaz, ortalama ev içi yiyecek miktar›na göre kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. Yaklafl›k
5 dakika so¤umas› için b›rak›ld›ktan sonra hiç ara vermeden maksimum bir dakika
kullan›labilir.
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GENEL BAKIM VE TEM‹ZL‹K
• Cihaz› temizlemeye bafllamadan önce cihaz›n fiflini mutlaka prizden ç›kar›n.
• Elektrik floku riskini önlemek için, sürücü ünitesini veya güç kablosunu suyla temizlemeyin
ve bunlar› suya sokmay›n. Sürücü ünitesini, hafifçe ›slat›lm›fl tiftiksiz bir kumaflla
silebilirsiniz.
• Temizlik için afl›nd›r›c› veya sert temizleme solüsyonlar veya keskin veya sivri nesneler
kullanmay›n.
• B›çak k›sm› s›cak suyun alt›nda temizlenebilir. Sadece blender ve b›çak ünitesi bu
flekilde temizlenebilir. Cihaz›n di¤er tüm parçalar›, sudan uzak tutulmal›d›r.
• ‹natç› yiyecek art›klar›n› temizlemek için, uygun bir f›rça kullan›labilir.

ELEKTR‹K fiEBEKE BA⁄LANTISI
Cihaz›n anma plakas›nda belirtilen voltaj ile evinizdeki güç kayna¤› voltaj›n›n birbirine
uygun oldu¤undan emin olun.
Bu ürün, tüm CE-etiketleme direktiflerine uymaktad›r.

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.
C‹HAZI KULLANMADI⁄INIZ ZAMAN MUHAKKAK F‹fi‹N‹ PR‹ZDEN ÇEK‹N‹Z.

Made in TURKEY‹mal Y›l› : 04-2017

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 - info@sinbo.com.tr
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SINBO SHB 3028 STICK BLENDER
INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

ENGLISH

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be
followed including the following:
1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet correspond to the one shown on the
rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest
authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized
service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before
cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric
shock.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or
infirm persons.
9. Avoid contacting moving parts.
10. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe
injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used
only when the blender is not running.
11. The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance,
otherwise the blade could be blunted.
12. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to
persons.
13. Do not operate the appliance for other than its intended use.
14. 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.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. Do not use outdoors.
17. Save these instructions.
HOUSEHOLD USE ONLY
KNOW YOUR BLENDER (It is suitable for blending vegetable and fruit)
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BEFORE THE FIRST USE
Clean the hand-held blender according to the section of “quick cleaning”.
The time running unit without load can’t exceed 15s.
Important: Blades are very sharp, handle with care. Ensure that the hand-held blender
is unplugged from the power outlet before assembling or removing attachments.

USING YOUR BLENDER
Max operation duration under high speed per time cannot exceed 1 minute.
1. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
2. Lower the hand-held blender into food and depress the switch at the top of the motor
unit.
Note: the appliance cannot be used for blending hard and dry substance, and cannot be
used for breaking ice.
3. To stop the hand-held blender release the switch at the top of the motor unit.

CLEANING AND MAINTENANCE
1. Unplug the appliance before cleaning.
Note: Never immerse the hand-held blender in water or other liquids.
2. Wash blade in warm soapy water.
3. Wipe the motor unit with a damp cloth.
5. Dry thoroughly.
Caution: Blades are very sharp, handle with care.

QUICK CLEANING
Between processing tasks, hold the hand-held blender in the cup half filled with water
and turn on for a few seconds.
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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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- KARIfiTIRICI -

- 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 : KARIfiTIRICI
Markası : S‹NBO
Modeli : SHB 3028
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.


