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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.
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SINBO SMX 2733, SMX 2745, SMX 2746, SMX 2747 EL M‹KSER‹
KULLANIM KILAVUZU

Lütfen kullanmadan önce kullan›m talimat›n› dikkatlice okuyuz ve ileride baflvurmak üzere saklay›n›z.

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
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GÜVENL‹K
- Bu cihaz› sadece talimatlara uygun kullan›n›z.
- Ana güç kayna¤›na ba¤lamadan önce evdeki voltaj›n cihaz›n voltaj›na ayn› de¤ere geldi¤ini kontrol
ediniz.
- Bu cihaz kesinlikle harici veya ayr› uzaktan-kumanda sistemiyle çal›flt›r›lmamal›d›r.
- Her zaman cihazla birlikte verilen orijinal güç kablosunu kullan›n›z.
- Üretici taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuar ba¤lant›lar›n›n kullan›m› yaralanmalara sebep olabilir.
- Cihaz›n fiflini montaj yapmadan, sökmeden, temizlemeden veya depolamadan önce cihaz ar›za yaparsa
her zaman ana güç kayna¤›ndan çekiniz.
-  Cihaz›n güç kablosu ve fiflinin suyla temas etmedi¤inden emin olunuz.
- Cihaz›n güç kablosuna ve fifline dokunurken ellerinizin kuru oldu¤undan emin olunuz.
- Kabloyu, fifli veya cihaz motorunu suya veya herhangi bir s›v›ya bat›rmay›n›z.
- Cihaz› kesinlikle s›cak bir yüzey veya di¤er ›s› kayna¤›n›n yak›n›na yerlefltirmeyiniz.
- Cihaz›, düflmeyece¤i bir yerde düz, sabit, ›s›ya-dayan›kl› bir zemin üzerine koyunuz.
- Cihaz› aç›kken kesinlikle tafl›may›n›z.
- Herhangi bir kiflinin güç kablosuna tak›l›p düflmesine engel olmak için cihaz› sabit bir zeminde
çal›flt›r›n›z.
- Cihaz› amaçlanan kullan›m› d›fl›nda kullanmay›n›z.
- Cihaz› d›fl mekânda veya ticari amaçlar için kullanmay›n›z.
- Hareketli parçalar›na temas etmekten kaç›n›n›z.
- Hasar görmüfl bir cihaz› kesinlikle kullanmay›n›z. E¤er güç kablosu hasar görmüflse veya cihaz›n›z
ar›za yapm›flsa, lütfen tamir için yetkili ma¤azaya götürünüz. Cihaz sadece yetkili bir teknisyen taraf›ndan
tamir edilmelidir, kesinlikle kendi bafl›n›za tamir etmeye kalk›flmay›n›z.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kifli talimat vermedikçe veya onun gözetimi olmad›kça yetersiz
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetkinlikleri olan kiflilerin (çocuklar) kullan›m›na yönelik de¤ildir.
- Çocuklar›n cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetilmeleri gerekir.
- Cihaz› kullan›mdayken kesinlikle bafl›bofl b›rakmay›n›z.
- Kendinize veya baflka kiflilere ciddi yaralanma riskini azaltmak için yiyecek kar›flt›r›rken hareketli
b›çaklardan ellerinizi ve kap-kaça¤› uzak tutunuz. Bu durum ayn› zamanda cihaz›n zarar görmemesini
de sa¤layacakt›r.
- Yiyece¤i veya s›v›y› b›çak hareket ederken kaptan ç›kartmaya kalk›flmay›n›z. Her zaman motor tamamen
durana kadar bekleyiniz.
- Yang›n riskini önlemek için ›s›n›n ç›kmas›na olanak tan›mak üzere cihaz›n bofllu¤a ihtiyac› olacakt›r.
Cihaz›n etraf›nda yeterince boflluk oldu¤undan ve tutuflabilir malzemelerle temasa geçmedi¤inden
emin olunuz. Cihaz›n üstünü örtmeyiniz.

‹çindekiler
- 2 ç›rp›c›yla birlikte 1 x El Mikseri
- 1 x Kullan›m k›lavuzu

Özellikler
- Üç H›z ayar›
- Yerleflik ç›rp›c› kaplar›
- Kompakt boyut
- Ç›rp›c› ç›kartma butonuyla birlikte
- AC230V, 50Hz, 300W

‹lk kullan›m öncesinde:
- Cihaz› tamamen temizleyiniz; ç›rp›c›lar› yumuflak deterjan solüsyonu içinde temizleyiniz, durulay›p
tamamen kurutunuz.
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- Not: Cihaz ilk defa aç›ld›¤›nda ola¤and›fl› bir koku alabilirsiniz, bu durum normal olup kulland›ktan
birkaç dakika sonra ortadan kalkacakt›r.
- Gereksiz gerilim veya motorun afl›r› yüklenmesinden kaç›nmak için ç›rp›c›n›n serbestçe dönmesine
izin vermeyecek olan herhangi bir kar›fl›m için mikseri kullanmay›n›z.

Kullan›m talimat›
Normal kar›fl›mlardan yo¤un kar›fl›mlara kadar kullanabilirsiniz ; kekler, bisküviler, kremal› dondurmalar,
çörekler, patates ezmesi ve pastalar.

Kar›flt›rma ‹fllemi
- Ço¤u tarife do¤ru kar›flt›rma ifllemi için gerekli süreyi ve h›z› verir.
- ‹çerik maddelerini her zaman mümkün oldu¤unca kaba yak›n flekilde ekleyiniz, do¤rudan hareketli
ç›rp›c›ya eklemeyiniz.
- ‹çerik maddelerini kar›flt›rma kab›na yerlefltiriniz.
- Ç›rp›c›lar› el mikserinin alt taraf›nda bulunan sabitleme deliklerine konumland›r›n›z. Konuma kilitlenene
kadar yukar› do¤ru itiniz.
-H›z ayar›n› seçiniz 1. Ba¤lant› otomatik olarak dönecektir. ‹çerik maddeleri birlefltikçe h›z art›r›labilir.
Seçilecek olan farkl› h›zlar bulunmaktad›r.
- Tüm içerik maddelerinin tamamen kar›flt›¤›ndan emin olmak için kar›flt›rma kab›n›n kenarlar›n›
s›y›rmak için bir ›spatula (dahil de¤ildir) kullan›n›z.
-S›çramaya engel olmak için ç›rp›c›lar› kar›fl›m içinde tutunuz ve ç›rp›c›lar›/hamur kancalar›n›n kar›fl›mdan
kald›rmadan önce her zaman mikseri kapat›n›z.
- Kar›flt›rma ifllemini bitirdikten sonra kontrol dü¤mesini KAPALI konuma getiriniz, el mikserini
kar›flt›rma kab›ndan uzaklaflt›r›n›z.
- Ç›rp›c›lar› serbest b›rakmak için ç›kartma butonuna bas›n›z.

KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya
da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz› kendiniz sökmeye
kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle sorumlu
de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.

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.
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TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
- Temizleme öncesinde ana güç kayna¤›ndan ç›kart›n›z.
- Cihazla yap›lan ifllemin bitmesi üzerine arta kalan yiyecek maddesinin kurumas›na engel olmak için
aksesuarlar›n temizlenmesini de tavsiye ederiz. Bu durum temizleme ifllemini daha kolay ve etkin hale
getirir. S›cak sabunlu suda y›kay›p kurutunuz.
- Cihaz›n gövdesini sadece nemli bir bez kullanarak temizleyiniz ve yumuflak kuru bir bezle parlat›n›z.

Dikkat! El mikserini ve güç kablosunu temizlemek üzere kesinlikle suya bat›rmay›n›z.

BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları ile Kimin
Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Bu cihaz fazla bak›m gerektirmemektedir ve kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek hiçbir parças›

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO SMX 2733, SMX 2745, SMX 2746, SMX 2747 HAND MIXER
INSTRUCTION MANUAL

Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.

SAFETY
- Use this appliance only in accordance with the instructions.
-Before plugging into the mains power supply, check the domestic voltage corresponds to the rating
label of the appliance.
- This appliance must never be operated via an external or separate remote-control system.
- Always use the original power cable supplied with the appliance.
- The use of accessory attachments that are not recommended by the manufacturer may cause injuries.
- Always remove the plug from the mains power supply before assembling or disassembling, cleaning
or storing or if the appliance malfunctions.
-Make sure that the power cable and plug do not come into contact with water.
-Make sure that your hands are dry when you touch the appliance, the power cable or the plug.
- Do not immerse the cord, plug or appliance motor unit in water or any other liquid.
- Never place the appliance on or near a warm hotplate or other source of heat.
- Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant and splash-proof surface where it cannot fall.
- Never move the appliance when it is switched on.
- To prevent anyone from tripping over the power cable, make sure that it is not draped over the worktop.
- Do not use appliance for anything other than the intended use.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Avoid contact with any moving parts.
- Never use a damaged appliance. If the power cable is damaged or your appliance has malfunctioned,
please take it to your local electrical store for repair. The appliance should only be repaired by a qualified
technician, never try to repair it yourself.
- 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 by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to reduce the risk of severe
injury to yourself or others. This should also ensure the appliance remains undamaged.
- Never attempt to take food or liquid out from the bowl when the blade is moving. Always wait until
the motor stops completely.
- Do not overload the appliance with food.
- To prevent the risk of fire, the appliance needs space to allow heat to escape. Make sure that the
appliance has sufficient space around it and does not come into contact with flammable materials. The
appliance must not be covered.

Contents
- 1 x Hand Mixer with 2 beaters
- 1 x Instruction manual

Features
- Three Speed settings
- Built in beater holders
- Compact size
- With beater eject button
- AC230V, 50Hz, 300W
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Before first use:
- Clean the appliance thoroughly; clean the beaters in a mild detergent solution, rinse and dry thoroughly.
- Note: When this appliance is switched on for the first time you may detect an unusual odour, this is
quite normal and will disappear after a few minutes of use.
- To avoid unnecessary strain or overloading on the motor, do not use the mixer for any mixture that
does not allow the beater to revolve freely.

Instructions for use
Use for normal to heavy mixtures; Cakes, biscuits, creamed frostings, quick breads, mashed potato
and pie pastry.

Mixing Operation
- Most recipes provide the required time and speed needed for correct mixing.
- Always add ingredients as close to the side of the bowl as possible, not directly into the moving beater.
- Place the ingredients into the mixing bowl.
- Position the beaters into the fixing holes on the underside of the hand mixer. Push up into place until
they lock in position.
-Select speed setting 1. The attachment will rotate automatically. As the ingredients become combined
the speed can be increased. There are three different speeds to choose from.
- To ensure that all ingredients are thoroughly mixed, use a spatula (not included) to scrape the sides
of the mixing bowl.
-To prevent splattering, keep the beaters in the mixture and always switch the mixer off before lifting
the beaters/dough hooks from the mixture.
- When you have finished the mixing operation, set the control knob to OFF, remove the hand mixer
away from the mixing bowl.
- To release the beaters, press the eject button.

Cleaning
- Remove from the mains power supply before cleaning.
- On finishing with the appliance, we advise to clean the accessories immediately to prevent drying of
residual food. This makes cleaning easier and more effective. Wash in warm soapy water and wipe dry.
- Clean the body of the appliance using only a damp cloth and polish with a soft dry cloth.

Caution! Never immerse the hand mixer or power cord into water for cleaning.

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout
the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used
device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -
10-2017



- 12 -

- AC230V, 50Hz, 300W

SMX 2733, SMX 2745, SMX 2746, SMX 2747
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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 0850 811 65 65 no’lu telefonumuzdan
ulaflabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klara yerleflim yerinin bulundu¤u
veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
10. Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin
Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤üne baflvurabilir.

GARANT‹ KAPSAMINA G‹RMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)
1. Yasal garanti süresinin dolmas›ndan sonra meydana gelen ar›zalar,
2. Cihaz›n kullan›c› taraf›ndan usulüne uygun olmayan biçimde kullan›lmas› nedeniyle meydana gelen ar›zalar, (cihaz›n
kullan›m k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmamas› durumunda).
3. Di¤er cihazlarla iliflkili kullan›mda yol açt›¤› ar›zalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan de¤ifliklikler veya hasarlar, örne¤in cihaz›n yetkisine sahip olmayan tamirhaneler
taraf›ndan aç›lmas› durumunda,
5. Elektrik ve telefon flebekesinden do¤an tüm ar›zalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanmas› v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis d›fl›nda herhangi bir müdahalenin yap›lmas›,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün d›fl yüzeyinde oluflan k›r›k, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düflme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen ar›zalar,
10. Tozlu, rutubetli, afl›r› s›cak ya da so¤uk ortamlarda oluflan ar›zalar,
11. Sel, yang›n, deprem, y›ld›r›m düflmesi v.b. gibi do¤al afetlerin sebep oldu¤u ar›zalar,
12. Ürünlerde oluflacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatal› paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim s›ras›nda oluflabilen ar›zalar, garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

‹flbu sözleflme ile taraflar, 6502 say›l› tüketicinin korunmas› hakk›nda kanun ve bu kanun kapsam›nda yürürlü¤e konulan
Sanayi Mallar›n›n Sat›fl Sonras› Hizmetleri Yönetmeli¤inden do¤an sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi
ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karfl› müfltereken ve müteselsilsen sorumlu olduklar›n› kabul ederler.
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- EL M‹KSER‹ -

- 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 : EL M‹KSER‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SMX 2733, SMX 2745, SMX 2746, SMX 2747
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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MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli
oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet
adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hattımızı da hizmetinize
açm›fl durumday›z.

Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün  08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına  baflvurunuz.
Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.
Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.

www.sinbo.com

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 0850 811 65 65 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas›
yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u
adresten al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine
teslim edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile
de¤ifltirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(*)
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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


