
SHD 7056 SAÇ KURUTMA MAK‹NASI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR

www.sinbo.com

0850
811

65 65



- 1 -

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

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.

This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-impaired or
people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information
for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not
play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision.

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 cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması
ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aki yetenekleri azalmıfl
veya tecrübe ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme
ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

Made in Turkey‹mal Y›l› : 02-2017

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

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.

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

D‹KKAT: Dufl veya küvette kullan›lmaz.
UYARI: Bu cihaz› küvet, dufl teknesi ve su içeren di¤er
kaplara yak›n yerde kullanmay›n›z.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
ÖNEML‹ GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
• Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce lütfen bu talimarlar› dikkatle okuyunuz.
• Cihaz›n üzerinde belirtilen voltaj ile elektrik flebekenizin voltaj›n›n birbirine
uygun olup olmad›¤›n› kontrol edin.
• Kullan›m halindeyken cihaz› kesinlikle gözetimsiz b›rakmay›n. Çocuklar›n
ve engelli insanlar›n ulaflamayaca¤› bir yerde muhafaza edin.
• Kabloyu, herhangi bir hasara karfl› zaman zaman kontrol edin. Kabloda veya
cihazda herhangi bir hasar varsa, kesinlikle kullanmay›n. Kablo hasar
gördü¤ünde, yetkili bir elektrikçi(•) taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir. Tüm
tamiratlar,  yetki l i  b ir  elektr ikçi (•)  taraf ›ndan yap› lmal ›d›r .
• Cihaz› sadece ev içinde ve bu k›lavuzda anlat›ld›¤› flekilde kullan›n.
• Cihaz› hiçbir nedenle, suya veya herhangi bir baflka s›v›ya sokmay›n. Cihaz›
kesinlikle bulafl›k makinas›na koymay›n.
• Cihaz› kesinlikle s›cak yüzeylerde kullanmay›n.
• Temizlemeden önce, mutlaka cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n.
• Cihaz› kesinlikle d›fl mekanlarda kullanmay›n ve her zaman kuru bir yere
koyun.
• En üst seviyede emniyet sa¤lamak için, banyonun elektri¤ini sa¤layan devreye,
ak›m kaçak önleyicinin kurulmas› önerilir. Bu konuda elektrikçinize dan›fl›n.
• Üretici firma taraf›ndan önerilmeyen aksesuarlar kullanmay›n. Bunlar
kullan›c› için tehlike veya cihaz için hasar riski oluflturabilir.
• Cihaz› kesinlikle kablosundan çekerek hareket ettirmeyin. Kablonun bir yere
s›k›flmamas›na dikkat edin. Kabloyu cihaz›n etraf›na sarmay›n ve k›v›rmay›n.
• Cihaz› banyoda, duflta veya içi su dolu bir lavabonun üzerinde kullanmay›n

Cihaz bir flekilde suya düflerse:
- Derhal fiflini prizden ç›kar›n.
- Ellerinizi suya sokamy›n.
- Tekrar kullanmadan önce, cihaz› yetkili bir elektrikçi(•) taraf›ndan kontrol
ettirin.
• Saç kurutma makinas›n› banyoda kullan›rken; suyun mevcudiyeti cihaz kapal›
konumdayken dahi bir tehlike oluflturabilece¤i için kullamad›¤›n›z zamanlarda
cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n.
• Cihaz›n nemli olmad›¤›ndan (su s›çramas›,...) her zaman emin olun ve cihaz›
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

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.

kesinlikle ›slak elle tutmay›n.
• Kullanmad›¤›n›z zamanlarda veya bir dakikal›¤›na bile b›rak›rken mutlaka
cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n.
• Cihaz kullan›l›rken, hava girifl kafesi ister istemez ›s›n›r. Cihaz› kullan›rken,
kablonun hava girifl kafesi ile temas etmedi¤inden emin olun.
• Hava girifl ve ç›k›fl aç›kl›klar› hiçbir zaman t›kanmamal›d›r. Fakat, havaland›rma
bir flekilde t›kan›rsa; emniyet ayg›t› derhal cihaz› durduracakt›r. So¤uduktan
sonra cihaz tekrar çal›flacakt›r. Bunun için birkaç dakika beklemelisiniz.
• Hava girifl deli¤inde bulundan emniyet kafesi, saçlar›n içeri çekilmesini
önler. E¤er bir süre sonra, kafes tozdan dolay› t›kan›rsa, temizlemeniz gerekir.
E¤er temizlemezseniz, hava ak›fl› aflamal› olarak azalacak ve cihaz zarar
görecektir.
• Saçlar›n›z›n, hava girifl deli¤i ile direk olarak temas etmemesine dikkat edin.
(•) Yetkili elektrikçi: Herhangi bir tehlike oluflumunu önlemek için, üretici
firman›n sat›fl sonras› departman› veya bu tür tamiratlar› yapmaya yetkili,
sertifikal› ve kalifiye kiflilerdir. Herhangi bir durumda cihaz› bu elektrikçiye
götürebilirsiniz.

Yeni cihaz›n›z, ›s›tma borusunun etraf›nda koruyucu bir kaplama ile
tasarlanm›flt›r. ‹lk kullan›m için cihaz›n fifli prize tak›l›p çal›flt›r›ld›¤›nda, bu
kaplama ilk kez ›s›naca¤› için k›sa süreli olarak biraz duman olabilir. Bu,
kullan›c›ya zarar vermez ve cihaz›n ar›zal› oldu¤unu göstermez. ‹lk kullan›m
için, duman kaybolana kadar cihaz› çal›flt›r›n. Bu, sadece 30 saniye kadar
sürecektir.

Çal›flma Gerilimi : AC220-240V,50/60Hz, 1800-2000W
Güç Emilimi : 1800-2000W

ÖZEL UYARI
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KULLANIM

H›z Ayarlar›
0 = KAPALI
1 = Normal
2 = H›zl›

‹stedi¤iniz h›z ayar›n› seçmek veya cihaz› kapatmak için, Açma/Kapama/Hız
anahtarından seçiminizi yapınız. So¤uk hava fonksiyonunu seçmek için, h›z
seçme butonunu 1 veya 2 numaral› ayara getirin ve so¤uk hava butonunu bas›l›
tutun.Sıcaklık ayarını de¤ifltirmek içinde aynı ifllemi uygulayınız.

HAVA TOPLAYICI BAfiLIK

Hava toplay›c› bafll›k, saç kurutma makinas›n›n uç k›sm›na kolayca tak›labilir
ve saçlar›n›z› bir f›rça ya da tarak ile flekillendirirken, hava ç›k›fl›n› saçlar›n›z›n
küçük bir k›sm›na direk olarak yönlendirebilmenizi sa¤lar. Ayr›ca, hava ç›k›fl›n›
saç›n ç›k›fl yönünün tersine do¤ru yönlendirerek ince, c›l›z saçlara hacim ve
dolgunluk kazand›rabilirsiniz.

So¤uk Hava Butonu
DIfi = Sıcak
‹Ç = So¤uk

Sıcaklık seçimi
1 = Normal
2 = Ilık
3 = Sıcak
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1- Açma/Kapama /Hız Anahtarı
2- So¤uk Seçimi Dü¤mesi
3- Sıcaklık Seçimi Dü¤mesi
4- Asma Halkası

5- Güç Kablosu
6- Tutma Sapı
7- Hava Çıkıflı
8- Gövde

9- Difüzör
10. Hava Toplayıcı Bafllık

C‹HAZIN BÖLÜMLER‹
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KULLANIM ESNASINDA

TEM‹ZL‹K VE BAKIM

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

Çevre korumas›na s iz  de katk›da bulunabi l irs iniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün

ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA

Kablonun dolaflmamas› için ara ara büklümleri aç›n.

SO⁄UK HAVA FONKS‹YONU

Saçlar›n›z› daha esnek yapmak ve istedi¤iniz gibi flekillendirmek için bu
fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, saçlar›n›za verdi¤iniz flekli
güçlendirecektir.

Cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n ve so¤umas›n› bekleyin. Hava girifl ve ç›k›fl
kafeslerinin aç›k oldu¤undan emin olun. Kafesi temizlemek için bir elektrik
süpürgesi veya deliklerdeki t›kan›kl›¤› açmak için keskin bir nesne
kullanabilirsiniz. Keskin nesneyi, cihaz›n içine çok fazla sokmad›¤›n›zdan emin
olun, aksi halde cihaza zarar verebilir ve hatta yang›na neden olabilirsiniz.
Cihaz›n d›fl›n›, yumuflak ve nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Cihaz› tekrar
kullanmadan önce tamamen kurudu¤undan emin olun.

SAKLAMA

Cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n, so¤umas›n› bekleyin ve kendi kutusunda veya
kuru bir yerde muhafaza edin. Cihaz› kesinlikle hala s›cakken veya fifli prize
tak›l› haldeyken kald›rmay›n. Kabloyu kesinlikle cihaz›n etraf›na sarmay›n.
Cihaz› kesinlikle kablosundan asmay›n – asma halkas›n› kullan›n. Cihaz›
kullanmadan önce ve kulland›ktan sonra kablodaki büklümleri aç›n.

TAfiIMA ESNASINDA
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ENGLISH
IMPORTANT SAFEGUARDS
• Please read these instructions carefully before using the appliance.
• Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
• Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of
children or incompetent persons.
• From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if cord
or appliance shows any signs of damage. Should the cord be damaged, it must
be replaced by a competent qualified electrician(•).All repairs should be made
by a competent qualified electrician(•).
• Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these
instructions.
• Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason
whatsoever. Never place it into the dishwasher.
• Never use the appliance near hot surfaces.
• Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
• Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
• To ensure a major security, it is recommended to set up a current flight jump
30 mA in the electric circuit that supplies the bathroom. Ask your electrician for
advice.
• Never use accessories that are not recommended by the producer. They could
constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
• Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get
caught in any way.  Do not wind the cord around the appliance and do not bend
it.
• Never use the appliance in bath, shower or above a sink filled with water!
However, should the appliance happen to fall into the water:
- immediately unplug it
- do not put your hands into the water
- make sure your appliance is verified by a competent qualified electrician (•)
before using it again.
• When using the hairdryer in the bathroom, always unplug it when not in use
as the proximity of water could constitute a danger even when the hairdryer is
switched off.
• Always make sure your appliance is not wet (water splashes, …) and never
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IMPORTANT SAFEGUARDS
handle it with wet hands.
• Unplug the appliance when not in use or even if you put it down only for a
moment.
• Inevitably the air intake grille becomes hot when using the appliance. Make
sure the cord does not come into contact with the air intake grille when using
the appliance
• The air intake and outgoing openings must never be blocked. However should
the air ventilation get blocked, the safety device will stop the appliance immediately.
The latter will restart when it has cooled down. You will have to wait a couple
of minutes.
• The safety grille in the air intake opening prevents the hairs from being sucked
in. If you notice after some time that the grille gets blocked by dust, you have to
clean it. If you don't clean it, the air flux will progressively decrease and the
appliance might get damaged.
• Make sure the hair does not come into direct contact with the air intake opening.

(•) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger.  In any case you should return
the appliance to this electrician.

SPECIAL ATTENTION
Your new appliance is designed with a protective coating around the heating
coils. When plugged in and operating for the first time, there may be a little
momentary smoking while this coating is initially heated. This presents no
danger to the user and does not indicate a defect in the unit. When using for
the first time, allow the appliance to continue running until the smoke dissipates.
This should last only about 30 seconds.

HOW TO USE YOUR HAIR DRYER
Speed settins Heat settings Cool Shot Button
0 = OFF 1 = Medium IN = Cool
1 = Normal 2 = Warm OUT = Hot
2 = Fast 3 = Hot
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NOTE
To select the desired speed setting or to switch off the appliance, slide the
switch along the handle. Do the same to select the desired temperature. To
select the cool shot function, put the speed selector to the setting 1 or 2 and
keep the cool shot button pressed.

WITH CONCENTRATOR NOZZLE: The concentrator nozzle attaches easily onto
the barrel of your dryer and allows you to direct the airflow on a small section
of hair at a time as you style and shape hair with a vent brush or comb. You
can also build body and fullness into fine, thin hair by directing the airflow
against the natural growth of the hair.

WHILE USING: Untwist cord from time to time to avoid tangling.

COOL SHOT FUNCTION: Use this function to make your hair more flexible and
shape it as you want. This function will strengthen the shape you gave to your
hair when styling it.

CLEANING AND CARE: Unplug the appliance and let it cool down. Make sure
the air inlet and outlet grilles are free. To clean the grilles, use a vacuum
cleaner or a sharp object to unblock the wholes. Make sure you do not insert
the sharp object too far in the appliance, as it might damage the appliance
and even catch fire.
You can clean the housing of the appliance with a soft damp cloth. Make sure
the appliance is completely dry before using the appliance.

STORAGE: Unplug appliance, allow to cool, and store in its box or in a dry
place. Never store it while it is hot or still plugged in. Never wrap the cord
lightly around the appliance. Never hang unit by the cord - use the hanging
ring provided. Disentangle the cord before and after use.

AC220-240V, 50/60Hz, 1800-2000W
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AC220-240V, 50/60Hz, 1800-2000W
1800-2000W
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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.
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MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹

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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- SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹ -

- 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 : SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SHD 7056
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.


