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

Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.

Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.

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

ÖZELL‹KLER
• As›l› sap› ile beraber
• Kolay temizlenen yap›flmaz piflirme levhas›
• Kolay kullan›m için gösterge ›fl›kl› açma kapama dü¤mesi
• Levha çap›: 20 cm

TEKN‹K B‹LG‹
AC230V, 50Hz, 700W

AÇIKLAMA
1. Piflirme levhas›
2. Açma kapama dü¤mesi ve Is›tma göstergesi
3. Sap
4. Hamur taba¤›
5. Fiflli kablo

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.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
• Lütfen kullanmadan önce k›lavuzu bafltan sona okuyun.
• Bu cihaz yaln›zca ev kullan›m›na uygundur. Endüstriyel amaçl› kullanmay›n.
* Bu cihaz, 8 yafl ve üzeri çocuklar ve k›s›tl› fiziksel, zihinsel veya alg›sal yeteneklere sahip ya
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da yeterli deneyim ve bilgi eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan, ancak ilgili tehlikeler de dikkate
al›narak, cihaz›n güvenli bir flekilde kullan›m›yla ilgili denetleme veya yönlendirme sa¤lan›rsa
kullan›labilir.
* Çocuklar›n cihazla oynamas›na veya cihaz› kullanmas›na izin vermeyin.
* Cihaz›n temizleme ve bak›m› yetiflkin gözetiminde olmayan çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
* Bu talimatlar cihaz›n harici zaman ayarlay›c› veya ayr› bir uzaktan kumanda sistemiyle çal›flmak
üzere tasarlanmad›¤›n› beyan eder.
* E¤er elektrik kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlike yaflamamak için üretici, servis
yetkilisi ya da benzer vas›fl› bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
* Cihaz ev içi kullan›m ve afla¤›daki gibi benzer kullan›mlar için uygundur:
- ma¤azalardaki, ofislerdeki veya di¤er çal›flma ortamlar›ndaki personel mutfaklar›;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller veya di¤er konaklama birimlerindeki müflteriler taraf›ndan;
- yatak ve kahvalt› tipi ortamlar.
• Cihaz ›s›ya dayan›kl› düz ve sabit bir zemine konulmal›d›r.
• Cihaz çal›fl›r durumdayken evi terk etmeyin. Fiflten ç›kar›ld›¤›ndan emin olun.
• Kullan›m d›fl›nda fifle tak›l› b›rakmay›n. Cihaz› fiflten ç›karmak için kablosundan çekmeyin.
• Cihaz›n yerini de¤ifltirmeden önce fiflten ç›kar›p so¤umas›n› bekleyin.
• Zaman cihaz çal›fl›r durumdayken kesinlikle bafl›ndan ayr›lmay›n.
• Cihaz çocuklar›n yak›n›nda kullan›ld›¤›nda büyük bir dikkat gösterin.
• D‹KKAT! Piflirme levhas› çal›fl›rken ›s›n›r. Yanmay› önlemek için s›cak yüzeye dokunmay›n;
yaln›zca sap›ndan tutarak kullan›n.
• Cihaz› mobilya, yast›k, yatak tak›m›, kâ¤›t, kumafl ve perde gibi yan›c› malzemelerden 1 metre
uzakta tutun.
• Patlay›c› gaz bulunan odalarda yahut yan›c› çözgen, vernik veya tutkal kullan›m› s›ras›nda
cihaz› kullanmay›n.
• Cihaz›n zarar görmesini veya yang›n ç›kmas›n› önlemek için cihaz›n üzerini herhangi bir eflyayla
(battaniye, havlu gibi) örtmeyin.
• Cihaz›n düflmesine veya tekmelenmesine izin vermeyin.
• Cihaz›n yüzeyinde çatlak olmas› durumunda elektri¤e çarp›lma olas›l›¤›n› önlemek için prizden
ç›kar›p yetkili bak›m merkezine götürün.
• Cihaza herhangi bir nesne sokmay›n.
• Keskin veya afl›nd›r›c› maddeleri piflirme levhas›yla temas ettirmeyin çünkü bu, yap›flmaz
yüzeye zarar verir.
• Yaln›zca üretici taraf›ndan tavsiye edilen teçhizatlar› kullan›n.
• Cihaz› kesinlikle ›slak elle kullanmay›n.
• Cihaz› kesinlikle ›slak alanlarda kullanmay›n (banyo gibi).
• Cihaz› banyo, dufl veya havuzun yak›n çevresinde kullanmay›n.
• Cihaz› veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmay›n.
• Cihaz›n suyla temas etmesi durumunda derhal prizden ç›kar›n.
Yetkili bir bak›m merkezi taraf›ndan kontrol edilmeden cihaz› tekrar kullanmay›n.
• Cihaz› kesinlikle kablosu s›k›flm›fl flekilde kullanmay›n.
• Uzatma kablosu kullanmadan önce böyle bir yüke uygun olup olmad›¤›n› kontrol edin. Aksi
takdirde fazla ›s›narak yang›n tehlikesi do¤urabilir.
• Kendisi veya kablosu/fifli hasar görmüfl cihaz› kesinlikle kullanmay›n.
• Cihaz› kesinlikle s›cak yüzeylerin yak›n›nda veya üzerinde kullanmay›n.
• Temizlemeden önce cihaz› daima prizden ç›kar›n.
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• Cihaz› temizlemek için kesinlikle afl›nd›r›c›, alkol içeren temizlik maddeleri veya cila kullanmay›n.
• Her kullan›mdan sonra cihaz› temizleyin. Yanm›fl k›r›nt›lar›n piflirme levhas› üzerinde birikmesine
izin vermeyin.
• Cihaz› yaln›zca do¤rudan amac› için kullan›n.
• Cihaz› yaln›zca yetkili bak›m merkezinde tamir ettirin. Cihaz› kendiniz tamir etmeyin. Cihaz›n
aç›ld›¤› tespit edilirse, cihaz›n garantisi iptal edilecektir.
• Cihaz› kullan›rken lütfen güvenlik önlemlerine dikkat edin.
• Hatal› çal›flt›rma ve kullanma cihaz›n ar›za yapmas›na ve kullan›c›n›n yaralanmas›na sebep
olabilir.
• Kullan›c› k›lavuzunun ihlal edilmesi durumunda, cihaz›n garantisi iptal edilecektir ve kullan›c›
cihaz› masraflar› kendine ait olmak üzere tamir ettirecektir.
• Güvenliklerinden sorumlu bir kifli taraf›ndan cihaz›n kullan›m›na iliflkin talimat verilmemesi
halinde veya böyle bir kiflinin gözetimi alt›nda olmaks›z›n cihaz çocuklar da dâhil olmak üzere
k›s›tl› fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyete sahip kiflilerin kullan›m›na uygun de¤ildir.
Çocuklar›n cihazla veya ambalajla oynamas›n› engelleyin.

TAfiIMA ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz.
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesine özen gösteriniz.
• 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.

‹LK KULLANIMDAN ÖNCE
• Cihaz› ambalaj›ndan ç›kar›n. Ambalaj› (plastik pofletler, polistiren gibi) tehlikeli olabilece¤inden
çocuklar›n ulaflamayaca¤› yerlere koyun. Cihaz› ›slak, yumuflak bir bezle temizleyin ve silerek
kurutun.
• ‹lk kez çal›flt›rmadan önce duvardaki elektrik prizinizin voltaj›n›n cihaz›n belirtilen derecelendirme
etiketiyle ayn› oldu¤undan emin olun.

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
• Krep tarifine göre hamuru haz›rlay›n. Bütün malzemeleri düzgün, kat› krema k›vam›na gelene
kadar kar›flt›r›n.
• Kullan›mdan önce cihaz› ön›s›t›n. Cihaz› ›s›ya dayan›kl› düz ve sabit zemine koyun. Fifli prize
tak›n. Açma kapama dü¤mesini aç›k konuma getirin. Is› göstergesi yanacakt›r. Yaklafl›k 3
dakikal›k bir ön ›s›tmadan sonra cihaz kullan›ma haz›rd›r.
Not: Açma kapama dü¤mesinin, cihaz aç›ld›¤›nda yanan bir arka ›fl›¤› vard›r.
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Not: ‹lk kullan›m esnas›nda hafif bir duman gözlenebilir. ‹ç bileflenler ilk defa ›s›nd›¤›ndan bu
normaldir.
• Hamuru hamur taba¤›na boflalt›n. Cihaz›n yak›n›na koyun. Yumuflak bir f›rça veya sünger
vas›tas›yla piflirme levhas›n›n üzerine ince bir tabaka ya¤ ( bitkisel ya¤ veya tereya¤) sürün.
• Ön›s›t›lm›fl piflirme levhas›n› çevirerek hamur taba¤›na bat›r›n. Bunu yaparken harcanan
zaman fazla olmamal›, 3 saniye civar›nda tutulmal›d›r. Piflirme levhas›n› tabaktan ay›r›p h›zl›ca
çevirin. Hamur ince bir tabaka halinde piflirme levhas›n› tamamen kapatmal›d›r.
Not: Elektrik ba¤lant› k›sm›nda yanmay› önlemek için cihaz› al›rken açma kapama dü¤mesinin
kapal› konuma getirilmesi ve cihaz› yerlefltirdikten sonra tekrar aç›lmas› tavsiye edilir.
• Tarife ve k›vama ba¤l› olarak ortalama 30-60 saniye içerisinde hamur renk de¤ifltirecek ve
krepin köflelerinin flekli hafifçe bozulacakt›r. Bir ›spatula vas›tas›yla köfleden kald›rarak krepi
di¤er yan›na çevirin. 30-60 saniye daha bekledikten sonra krepi servis taba¤›na al›n.
• Farkl› tariflere, kullan›lan malzemelere ve kiflisel tercihinize göre piflirme süresini
de¤ifltirebilirsiniz.
• Az bir miktar hamur kalmas› durumunda piflirme levhas› taba¤›n taban›na temas edebilir,
fakat bu tavsiye edilmemektedir. Bu durumda kalan hamuru piflirme levhas›n›n üzerine
boflaltabilirsiniz.
• Cihaz› prizden ç›kar›n.

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.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
• Cihaz› fiflten ç›kar›p so¤umas›n› bekleyin.
• Cihaz› ›slak yumuflak bir bezle/süngerle temizleyin ve silerek kurutun.
Kaplamaya zarar vermemek için piflirme levhas›n› sert f›rçalarla temizlemeyin.
Uyar›! Cihaz› musluk alt›nda y›kamay›n.

• 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.

SAKLAMA
• Cihaz› prizden ç›kar›n. Cihaz› çocuklardan uzakta kuru ve serin bir yerde muhafaza edin.
Hasardan sak›nmak için cihaz›n üzerine a¤›r nesneler koymay›n.
BU KILAVUZU SAKLAYIN

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO SP 5208 CREPE MAKER
INSTRUCTION MANUAL

GENERAL PRECAUTIONS
• Please read all the instructional manual before the use
• The appliance is for home use only. Do not use for industrial purpose
* The 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.
* Do not let children play or use the appliance
* Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
* The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote control system.
* If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
* The appliance is intended to be used in household and similar applications such as?
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
• The appliance should be placed on the level, heat resistant stable surface
• Do not leave your home while the appliance is in function. Insure that it is unplugged
• Always unplug the appliance when it is not in use. Do not pull the cord to unplug the appliance
• Unplug the appliance and let it cool down before moving to another place
• Never let the turned on appliance be unattended
• Give a high attention when the appliance is being used near the children
• ATTENTION! The cooking plate gets hot during operation. To avoid burning, don not touch hot
surface, but operate only with handle.
• Keep the appliance 1 meter away from the combustible materials such as furniture, cushions,
bedding, paper, clothes, curtains, etc.
• Do not use the appliance in the rooms with explosive gas or while using inflammable solvents,
varnish or glue.
• Do not cover the appliance by any items (blanket, towel, etc.) to avoid damage of the appliance
or fire
• Never expose the appliance to fall down or to be kicked
• If the surface of the appliance is cracked, unplug it to avoid the possibility of electric shock
and get it back to authorized service centre.
• Do not insert any objects into the appliance
• Do not use sharp or abrasive object in contact with the cooking plates as this will damage the
non-stick surface
• Use only attachments recommended by the manufacturer
• Never use the appliance with wet hands
• Never use the appliance in the wet places (bath, etc)
• Do not use the appliance in the immediate surroundings of bath, shower or swimming pool.
• Never immerse the appliance or power cord into the water
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• If the appliance came in contact with water, unplug it immediately.
Do not use it again until it has been checked by an authorized service center
• Never use the appliance with tight cord
• Before using an extension cord, make sure it is suitable for such a load, otherwise it may
overheat and cause a risk of fire
• Never use the damaged appliance or appliance with damaged cord/plug
• Never use the appliance near or on the hot surfaces.
• Always unplug the appliance before cleaning.
• Do not use any abrasive, chemical, alcohol-contained cleansers or polish for cleaning the
appliance.
• Clean the appliance after each use. Do not let the burnt crumbs accumulate on the cooking
plate.
• Let the appliance only for it’s direct purpose.
• Repair the appliance only in authorized service centre. Do not repair the appliance by yourself.
If the opening of the appliance is detected, the appliance’s guarantee will be cancelled.
• While using the appliance, please observe the safety precautions.
• Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and
injuries to the user.
• If the appliance has been used with infringement of guide’s instructions, the appliance’s
guarantee would be canceled and consumer would repair the appliance at his/her expense.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
Avoid children playing with the appliance or packing.

BEFORE FIRST USE
• Remove the appliance from the package. Do not leave the packing (plastic bags, polystyrene
etc.) within the reach of children since they could be dangerous. Clean the appliance with wet
soft cloth and wipe dry
• Before the first operating make sure that the voltage in your wall outlet is the same as on the
appliance’s rating label marked

FEATURES
• With hanging handle
• Non-stick cooking plate for easy cleaning
• Switch with indicator light for easy operating
• Plate diameter:20cm

TECHNICAL DATA
AC230V, 50Hz, 700W

DESCRIPTION
1. Cooking plate
2. Power switch and Heating indicator
3. Handle
4. Plate for batter
5. Cord with plug



OPERATING
• Prepare the batter according to recipe for pancakes. Mix all ingredients until smooth, the
consistency of thick cream like.
• Before use preheat the appliance. Place the appliance on the level, heat resistant stable
surface. Plug the power cord into the power outlet. Turn on the power switch. The heating
indicator will light up. After preheat about 3 minute, the appliance is ready to use.
Note: The power switch has a backlight that lights up when the appliance is turned on.
Note: During first use there can be an easy smoke. This is normal because of the initial heating
of the internal components.
• Pour batter into a plate for batter. Set in near the appliance. Apply a thin layer of oil (vegetable
or butter ) with the soft brush or sponge onto the cooking plate.
• Turn the preheated cooking plate over and dip it into the plate for batter. Time should not be
too long while doing this, about 3 seconds also. Remove the cooking plate from the plate, turn
it over quickly. The batter should completely cover the cooking plate with a thin layer.
Note: To avoid burning of power connector contacts is recommended to turn power switch to
off position before removing appliance and turn on after setting the appliance.
• About 30-60 seconds, depending on the recipe and consistency, the batter will change color
and the edges of the pancake is slightly deformed. Pry the edge with a spatula and flip the
pancake to the other side. Wait 30-60 seconds and put the pancake on dish.
• You can vary the cooking time depending on the different recipes, ingredients, or personal
preference.
• When the batter is remained a little, cooking plate can touch the bottom plate which is not
recommended. In this case, you can pour the remains of the batter on cooking plate.
• Unplug the appliance.

CLEANING
• Unplug the appliance and let it cool down.
• Wipe the appliance with wet soft cloth/sponge and then wipe dry.
Do not clean the cooking plate with hard brushes, scrubs to avoid damage of the coating.
Warning! Do not wash the appliance under the running water.

STORAGE
• Unplug the appliance. Keep it in a dry cool place, far from children.
Do not press the appliance with heavy objects to avoid damage.
SAVE THIS INTRUCTION

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical
equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is
recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available
for the recyclable material collection-service.
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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.tr - 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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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 : KREP TAVASI
Markası : S‹NBO
Modeli : SP 5208
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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