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• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri
uygulamalarda kullanılması amaçlanır.(IEC 60335-2-
15/A2):
•Dükkânlarda,  bürolarda ve di¤er çal ıflma
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, güvenli bir flekilde kullan›lmas›yla ilgili
kendilerine gözetim veya talimat verilmiflse ve içermifl
oldu¤u tehlikeler kendileri taraf›ndan anlafl›lm›flsa 8
yafl ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikli¤i bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikli¤i
olan kifliler taraf›ndan kullan›labilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamal›d›r. Temizleme ve kullan›c› bak›m›,
gözetimsiz çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
* Piflirme tavalar›, yavafl pifliriciler, buharl› pifliriciler,
pirinç pifliriciler, kahve yap›c›lar, çaydanl›klar, yumurta
kaynat›c›lar ve süt ›s›t›c›lar afla¤›daki talimat› içermelidir.
(EN 60335-2-15, A11:10)
- 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n cihaz› kullanmalar› uygun
de¤ildir. 8 yafl›ndan büyük çocuklar ancak bir gözetmen
eflli¤inde cihaz› kullanmal› ve temizli¤ini yapmal›d›r.
- Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
- Gözetimsiz olarak cihaz› kullanabilecek fiziksel, duyusal
yada akli yönden eksik olanlar›n cihaz› bir gözetmen
eflli¤inde kullanmalar›na iliflkin talimat yada
e¤itilmelerine iliflkin bilgiler verilmelidir.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar
gözetim altında tutulmalıdır.
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SINBO SK 7374 SU ISITICI (KETTLE)
KULLANIM KILAVUZU

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

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli ev aletleri kullan›l›rken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir:
* Tüm talimatlar› okuyunuz.
* S›cak yüzeylere dokunmay›n›z. Tutacak veya bafll›klar› kullan›n›z.
* Elektrik çarpmalar›na karfl› korunmak için, kabloyu, fifli ya da gövdeyi suya veya di¤er
s›v›lara bat›rmay›n›z.
* Bu urun (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve
yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan bir kiflinin
gözetimde olmadan yada bu kifli taraf›ndan bu urunu kullanmak için gerekli talimatlar
verilmemifl kiflilerin kullan›m›na uygun de¤ildir.
* Bütün elektrikli ev aletleri bir çocuk taraf›ndan ya da yan›nda kullan›l›yor ise, yakin
gözetim gereklidir.
* Kullan›mdan sonra ve temizlemeden önce fifli çekiniz. Parçalar› tak›p ç›rakmadan ve
ürünü temizlemeden önce yeterince so¤umas›na izin veriniz.
* Hiçbir fifli veya kordonu zarar görmüfl ya da bozulmufl elektrikli veya bir flekilde zarar
görmüfl ev aletini çal›flt›rmay›n›z. Ürünü inceleme, onar›m veya ayarlanmas› için geri
götürünüz.
* fiayet güç kablosu zarar görmüfl ise, tehlikelerden kaç›nmak için üreticisi veya ürünün
kendisinin servis yetkilisi ya da benzer flekilde vasf› olan birisi taraf›ndan onar›lmal›d›r.
* Aksesuarlar›n ve yedek parçalar›n önerilmedi¤i flekilde kullan›m› yang›n elektrik
çarpmas› veya kiflisel yaralanmalara sebep olabilir.
* Aç›k havada kullanmay›n›z.
* Kablonun masadan veya tezgâh kenar›ndan as›lmas›na ya da s›cak yüzeye temas
etmesine izin vermeyiniz.
* S›cak gaz veya elektrikli ›s›t›c› veya s›cak f›r›n›n içine koymay›n›z.
* Daima önce fifli elektrikli alete sonra fifli duvardaki prize tak›n. Fifli ç›kartmak için,
kontrol dü¤mesini ‘OFF’ pozisyonuna getirin sonra fifli prizden çekin.
* Ürünü yap›l›fl amac›ndan baflka flekillerde kullanmay›n›z.
* Alet çal›fl›rken gözetimsiz b›rakmay›n›z.
* ‹çinde s›cak s›v› bulunan bir elektrikli aleti hareket ettirirken çok dikkat edilmelidir.
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* E¤er su ›s›t›c›s› fazla doldurulmufl ise, kaynama esnas›nda taflabilir.
* Bu cihaz, güvenli bir flekilde kullan›lmas›yla ilgili kendilerine gözetim veya talimat
verilmiflse ve içermifl oldu¤u tehlikeler kendileri taraf›ndan anlafl›lm›flsa 8 yafl ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikli¤i bulunan veya tecrübe ve bilgi
eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan kullan›labilir. Çocuklar cihaz ile oynamamal›d›r. Temizleme
ve kullan›c› bak›m›, gözetimsiz çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
* Piflirme tavalar›, yavafl pifliriciler, buharl› pifliriciler, pirinç pifliriciler, kahve yap›c›lar,
çaydanl›klar, yumurta kaynat›c›lar ve süt ›s›t›c›lar afla¤›daki talimat› içermelidir. (EN
60335-2-15, A11:10)
- 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n cihaz› kullanmalar› uygun de¤ildir. 8 yafl›ndan büyük
çocuklar ancak bir gözetmen eflli¤inde cihaz› kullanmal› ve temizli¤ini yapmal›d›r.
- Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
- Gözetimsiz olarak cihaz› kullanabilecek fiziksel, duyusal yada akli yönden eksik olanlar›n
cihaz› bir gözetmen eflli¤inde kullanmalar›na iliflkin talimat yada e¤itilmelerine iliflkin
bilgiler verilmelidir.
D‹KKAT: Su kaynarken kapa¤› kald›rmay›n›z.
Yeniden kullanmadan önce cihaz giriflini kurulay›n›z.
BU KULLANIM KILAVUZUNU KAYBETMEY‹N‹Z
SADECE EVDE KULLANIM ‹Ç‹ND‹R

TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
* 1.7 litre kapasite
* Gösterge lambas›
* Güvenlik kapak kilidi
* Otomatik kapanma
* Su seviye göstergesi
* Susuz çal›flmama korumas›
* Açma / Kapama dü¤mesi
* 3 lü emniyet sistemi
* Paslanmaz rezistans
* 4 y›l garanti
* AC220-240V, 50/60 Hz, 2000W

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.

TOPRAKLANMIfi PR‹Z
Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için bu elektrikli ev aletinin fifli topraklanm›flt›r. (3
uç). E¤er fifl tam olarak prize oturmuyorsa vas›fl› bir elektrikçiye baflvurunuz. Prizde
de¤ifliklik yapmay›n›z ya da adaptör kullanmay›n›z.



- 4 -

‹LK KULLANIMDAN ÖNCE
* Tüm talimatlar› okuyunuz ve gelecekte baflvurmak için tutunuz.
* Tüm paketi ç›kart›n›z.
* ‹lk defa kaynat›lm›fl su dökülmelidir.

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.

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.

C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
* Filtre su ›s›t›c›s›na yüklenmeden önce tak›lm›flt›r. E¤er yerinden ç›km›flsa kullanmadan
önce yerine tak›n›z. Filtreyi dikkatlice tutun ve kapaktaki muslu¤un içindeki filtredeki
yuvaya yerlefltirin. Hafifçe itin ve filtre yerine oturacakt›r.
- Su ›s›t›c›s›n› filtre yerinde olmadan kullanmay›n çünkü kaynama esnas›nda su d›flar›ya
dökülebilir.
- Filtreyi su ›s›t›c›s› s›cakken ç›kartmay›n.
* Su ›s›t›c›s›n› su seviyesi penceresinde belirtildi¤i gibi maksimum ve minimum seviyeleri
aras›na gelecek flekilde doldurun.
* Not: Su ›s›t›c›s›n› güç kablosu tak›l› iken (‘On’ pozisyonda) doldurmaya çal›flmay›n›z.
Su kaynatmak d›fl›nda baflka bir fley için kullanmay›n›z. Di¤er s›v›lar su ›s›r›c›s›n›n iç
k›s›mlar›n› kirletecektir.
Su seviyesi penceresi üzerinde belirtilen Max seviyesinin üzerinde doldurmay›n›z. Afl›r›
doldurmak kaynama esnas›nda suyun d›flar› dökülmesine neden olabilir.
* Açma / kapama dü¤mesine ‘On’ pozisyonuna gelecek flekilde bas›n. Kontrol ›fl›¤› su
›s›t›c›s›n›n kaynama evresinde oldu¤unu belirtmek için yanacakt›r. Su kaynad›¤›nda ve
çal›flt›r dü¤mesi otomatik olarak ‘Off’ pozisyonuna gelecektir ve kontrol ›fl›¤› sönecektir
* E¤er su ›s›t›c›s›n› tekrar kullanmak isterseniz, ›s› güvenlik devresinin 15-20 saniye
so¤umas›na izin verin ve sonra açma /kapama dü¤mesini On pozisyonuna getirin. E¤er
açma/kapama dü¤mesi ‘On’ pozisyonunda durmuyorsa, su tekrar ›s›tmadan kullan›labilecek
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kadar s›cakt›r.
* Su ›s›t›ma iflleminiz bittikten sonra fifli prizden çekin. Kapak ve yüzey s›cak olaca¤› için
su ›s›t›c›s›n› sadece tutaca¤›ndan tutun.
* Kulland›ktan sonra, su ›s›t›c›s›n› ›s›ya dayan›kl› bir yüzeye b›rak›n.
* E¤er kazayla boflken su ›s›t›c›s› çal›fl›rsa ›s› ayarlay›c› su ›s›t›c›s›n›n fazla ›s›nmas›n›
engellemek için otomatik olarak kapanacakt›r. E¤er bu durum gerçekleflirse, güç
kablosunu prizden çekin ve su ›s›t›c›s›n›n tekrar doldurmadan öce so¤umas›na izin verin.
* Kullan›lmad›¤›nda güç kablosunun fiflten çekilmesi önerilir.

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 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.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
* Temizlemeden önce fifli prizden çekin. ‹çindeki suyu boflalt›n ve su ›s›t›c›s›n›n so¤umas›n›
bekleyiniz
* E¤er gerekirse, filtreyi ç›kart›n ve akan suyun alt›nda durulayarak temizleyin. Filtreyi,
s›k›ca baflparma¤›n›z ve iflaret parma¤›n›z aras›nda tutup sa¤ ve sol kenarlar›ndan hafifçe
çekerek ç›kart›labilir.
* Normal kullan›m koflullar›nda su ›s›t›c›s›n›n iç k›sm›nda bir kireç tabakas› oluflabilir
ve baz› renk de¤iflikliklerine neden olabilir. Su ›s›t›c›s›n içinde biriken bu kireç tabakas›
eflin miktarda sirke ve suyun (500ml/2 bardak her birinden tavsiye edilir)kaynat›lmas› ile
giderilebilir. Su kaynad›¤›nda kar›fl›m›n birkaç saat ya da bir gece durmas›na izin verin.
 Kar›fl›m› boflalt›n ve su ›s›t›c›s›n› MAX seviyesine kadar yeni suyla doldurun. Suyu kaynat›n
ve boflalt›n. Yo¤un yerleflmifl kireç tabakalar› için bu ifllemi tekrarlay›n.
NOT: Bu kireçlenme süresi her seferinde kalan suyu boflalt›p her kullan›mdan önce
tekrar doldurarak geciktirilebilir.
* Afl›nd›r›c› temizleyiciler kullanmay›n›z..
* Güç kablosunu ve su ›s›t›c›s›n› suya sokmay›n›z
K›sa güç kablosu dolaflma ve tak›l›p düflme riskini azaltmak için sa¤lanm›flt›r. Uzatma
kablosu gerekli ihtimam gösterildikten sonra kullan›labilir. E¤er bir uzatma kablosu
kullan›l›yorsa sökülebilir güç sa¤lay›c›s›n›n veya uzatma kablosunun belirtilmifl elektriksel
de¤erinin en az elektrikli aletin elektriksel de¤eri kadar olmal›d›r.
E¤er elektrikli alet topraklanm›fl prize sahipse uzatma kablosu da topraklanm›fl 3-tel
kablo olmal›d›r. Uzatma kablosu tezgâh ya da masa üzerinde çocuklar›n çekebilecekleri
ya da tak›l›p düflebilecekleri flekilde k›vr›mlar oluflturmayacak flekilde ayarlanmal›d›r.
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Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
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ENGLISH
SINBO SK 7374 WATER HEATER (KETTLE)
USER MANUAL

Important Safety Measures
Fundamental safety measures shall always be followed when using electrical home
appliances:
* Read all instructions.
* Do not touch hot surfaces. Use the handles or caps.
* For protection against electric shocks do not immerse the cable, plug or the body into
water or other liquids.
* This product is not suitable for use of people (including children) with reduced physical
sensibility, mental capabilities and also inexperienced and without sufficient knowledge
or without being under the supervision or direction of someone who is responsible for
their safety or not given required instructions to use this product by these persons.
* If any electrical home appliance is used by or near a child, close supervision is required.
* Unplug from outlet after use and before cleaning. Allow the product to sufficiently cool
down before mounting or removing any parts and cleaning the product.
* Do not operate any home appliance damaged electrically or in some other way with
damaged or failed plug or cord. Please return the product for examination, repair and
adjusting.
* If the power cord is damaged, the product shall be repaired by product's own service
officer or a person with similar qualifications to avoid hazards.
* Use of accessories and spare parts in any other way than it's recommended may cause
common electric shocks or personal injuries.
* Do not use the appliance outdoors.
* Do not allow the cable to hang from tables or the counter or contact hot surfaces.
* Do not put the device into an electric heater or into a heated oven.
* Always insert the plug to the device first and then to the wall outlet. To unplug, switch
the control button to 'OFF' position and then pull the plug.
* Do not use the device with purposes other than its intended use.
* Do not leave the device unsupervised when operating.
* Extra care should be taken when moving an electrical device filled with hot liquid.
* If the water heater is overfilled, it may spill over.
* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance of the appliance shall not be performed by unattended
children.
* Cooking pans, slow cookers, steam cookers, rice cookers, coffee makers, teapots, egg
boilers and milk heaters shall cover the following instruction. (EN 60335-2-15, A11:10)
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- Children under 8 are unsuitable for using the device. Children above 8 should use the
device only in company with an observer and clean the device.
- Children should not tamper with the appliance.
- Information related to instruction or training of those might use the device and with
limited physical, sensory or mental capabilities to use the device in company with an
observer.
CAUTION: Do not remove the lid while the water is boiling.
Dry appliance input before using again.
DO NOT LOSE THIS USER MANUAL
FOR HOME USE ONLY

TECHNICAL SPECIFICATIONS
* 1.7 litres capacity
* Indicator light
* Safety lid lock
* Automatic Power-off
* Water level indicator
* Dry run protection
* On / Off button
* 3 level safety system
* Stainless resistance
* 4 years warranty
* AC220-240V, 50/60 Hz, 2000W

GROUNDING PLUG
Plug of this electrical home appliance is grounded to reduce electric shock risk. (3
terminals). If the plug does not properly fit in the outlet, please consult a qualified
electrician. Do not change the outlet or do not use an adapter.

BEFORE FIRST USE
* Read all the instructions and keep for future reference.
* Remove the entire package.
* Firstly boiled water shall be emptied.

USAGE INSTRUCTIONS
* Filter is installed to the water heater before dispatch. If dislocated, reassemble before
use. Hold the filter carefully and insert into the socket in filter in tap in the lid. Push
lightly and filter will click into place.
- Do not operate the water heater without the filter is located in its place because water
may spill over during boiling.
- Do not remove the filter when the water heater is still hot.
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* Fill the water heater between maximum and minimum levels as indicated in the water
level indicator.
* Note: Do not try to fill the water heater when the power cord is installed (in 'On' position).
Do not use the appliance for anything other than boiling water. Other liquids will
contaminate the interior of water heater.
Do not fill the appliance over the Max level indicated on water level indicator. Overfilling
may cause water to spill over during boiling.
* Push On / Off button to switch to ‘On’ position. Control light will turn on indicating that
the water heater is in boiling phase. When water is boiled start button will automatically
switch to 'Off' position and control light will turn off.
* If you wish to use the water heater again, allow heat safety circuit to cool down for 15-
20 seconds and then switch on / off button to On position. If on/off button is not in ‘On’
position, water is hot enough to be used without re-heating.
* After your water heating process is done, unplug the device. Since the lid and surface
will be hot, hold the water heater only by its handle.
* After use, leave the water heater on a heat proof surface.
* If the water heater accidentally turns on when empty, heat adjuster will automatically
turn off the device in order to prevent it from overheating. If this is the case, unplug the
power cord and allow water heater to cool down before refilling.
* When the device is not used, it is recommended that the power cord is unplugged.

MAINTENANCE AND CLEANING
* Pull the plug out before cleaning. Empty the water inside and wait for water heater to
cool down
* If necessary, remove the filter and clean and rinse it under running water. You can
remove the filter by holding between your thumb and index finder and lightly pulling from
right and left sides.
* Furring may occur within the interior of water heater in normal conditions of use and
may result in some color variations. Furring accumulated in water heater can be eliminated
by boiling equal amount of vinegar and water (500ml/2 glasses of each is recommended).
When water boils allow the mixture remain in device for a few hours or overnight.  Empty
the mixture and fill the water heater up to the MAX level with fresh water. Boil and empty
water. Repeat this procedure for intense furring.

NOTE: This calcification intervals might be delayed by emptying remaining water every
time and refilling the device.
* Do not use abrasive cleaners.
* Do not immerse the power cord and water heater into water

Short power cord is provided to reduce winding and tripping hazards. Provided that
required care is taken, an extension cord might be used. If an extension cord is used,
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indicated electrical value of the portable power supply or extension cord shall be at least
equal to the electrical value of the electric device.

If the electric device has a grounding plug, extension cord shall also be 3-wire grounded
cable. Extension cord shall be located on a lathe or table in a way that does not form
curls which children may pull or trip and fall.
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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. Ayrıca firmamız tarafından +2 yıl garantilidir.
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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- SU ISITICI (KETTLE) -

- 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 : SU ISITICI (KETTLE)
Markası : S‹NBO
Modeli : SK 7374
Garanti Süresi : 4 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, 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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