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A13 - COOLTOUCH özeli¤i nedir?
Ürünümüz, A13 Güvenlik Standard›na uygun üretilmektedir.
Cihaz maksimum s›cakl›kta çal›fl›rken üst yüzeyi, yan yüzeyleri tutma sap› ve alt yüzeyi gibi
ürünün yanl›fll›kla dokunulabilen tüm yüzeylerinde s›cakl›k art›fllar› s›n›rland›r›lm›flt›r.
S›cakl›k sadece ›s›t›c› plakalarda artmakta ve ürünün di¤er yüzeylerinde s›cakl›k belirli
s›n›rlar›n üzerine ç›kmamaktad›r.
Bu nedenle ürünün herhangi bölgesine yanl›fll›kla dokundu¤unuzda eliniz yanmaz.

Kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
EN 60335-2-9
A13 Güvenlik Sertifikal›
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.

WEEE: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan olufltu¤u
için çöpe at›lmamas› gerekmektedir. Lütfen, bu cihaz›n geri dönüflümünü sa¤lamak için
en yak›n toplama merkezine baflvurunuz.
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C‹HAZIN TANITIMI
PARTS DESCRIPTION

Made in Turkey
TÜRK MALI

‹mal Y›l› : 09-2017

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

ÜRET‹C‹ F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER
‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN.
VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr
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De¤erli Müflterimiz,
S‹NBO Tost Makinesi ve Izgara ürünümüzü tercih etti¤inizden dolay› teflekkür ederiz.
Cihaz›n›z modern görünümlü kullan›m› kolay bir üründür.
Cihaz›n›zdan maksimum verimi almak ve güvenlikli kullan›m için lütfen afla¤›daki uyar›lar›
ve kullan›m k›lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.
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

ÖNEML‹ UYARILAR
Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullan›ma yöneliktir:
- 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 çal›fl›rken eriflilebilir yüzeylerin ›s›s› artabilir.

Cihaz harici bir zamanlay›c› veya ayr› uzaktan kontrol sistemleriyle
kullan›lmak üzere tasarlanmam›flt›r.
Bu cihaz, gözetim alt›nda olduklar› ya da cihaz›n kullan›m›na dair ilgili
talimatlar kendilerine verildi¤i takdirde 8 yafl ve üzeri çocuklar taraf›ndan,
s›n›rl› fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi
eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan kullan›labilir. Cihaz›n temizli¤i ve bak›m›
8 yafl›ndan küçük ve gözetim alt›nda olmayan çocuklar taraf›ndan
yap›lmamal›d›r.
Cihaz ve kablosunu 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i yerde
saklay›n.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
• Bu kullan›m k›lavuzunun tamam›n›, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir baflvuru
kayna¤› olarak saklay›n›z.
• Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda mutlaka fiflini prizden ç›kar›n ve hareket ettirmeden ve
temizlemeden önce tamamen so¤umas›n› bekleyin.
• Cihaz› toprakl› bir prize ba¤lanmal›d›r.
Uzatma kordonu kullanman›z gerekti¤i durumlarda bu kordonun da yine toprak hatl› ve minimum
1 mm? kesitli olmas›na dikkat ediniz.
• Cihaz›, kablosunu veya fiflini kesinlikle suya veya baflka s›v›lara sokmay›n.
• Güç sa¤lay›c› kablonun masan›n veya tezgâh›n kenar›na tak›lmamas›na ve kullan›m s›ras›nda
›zgaran›n ›s› üreten herhangi bir parças›yla temas etmemesine dikkat edin.
• Cihazda, kablosunda veya fiflinde herhangi bir hasar varsa cihaz› kullanmay›n. E¤er güç
kablosu hasar gördüyse, herhangi bir tehlike oluflumuna karfl› kablonun sadece yetkili bir
personel taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir.
• Cihaz›n çocuklar taraf›ndan kullan›lmas›na kesinlikle izin vermeyin.
• Çocuklar›n cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için yak›n gözetim gereklidir.
• Cihaz› s›cakken hareket ettirmeyin.
• D›fl mekânlarda kullanmay›n.
• Cihaz›, tasarlanma amac› d›fl›nda kullanmay›n.
Lütfen Unutmay›n: Kullan›m s›ras›nda eriflilebilir yüzeyler ›s›n›r. S›cak yüzeylere dokunmay›n,
her zaman tutacak kullan›n.
• Cihaz› aç›k haldeyken gözetimsiz b›rakmay›n.
• Bu cihaz›n herhangi bir parças›n› aç›k atefl veya s›cak levha veya ›s›nm›fl bir f›r›n›n
üstüne veya yan›na koymay›n.
• Cihaz›n kullan›ld›¤› yerlerde yeterli havaland›rma oldu¤undan mutlaka emin olun.
• Tamiratlar sadece yetkili servislerce yap›labilir.
Yetkisiz 3. flah›slar›n müdahalesi sonucu cihazda oluflacak ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
Yetkisiz 3. flah›slar›n müdahalesi sonucu cihaz›n bulundu¤u mahalde meydana gelebilecek
hasarlardan firmam›z sorumlu de¤ildir.
• Düzgün çal›flm›yorsa, düfltüyse veya hasar gördüyse ›zgaray› kesinlikle kullanmay›n.
• Temizlik için keskin aletler, afl›nd›r›c› malzemeler ve bulafl›k telleri kullan›lmas› sonucu
yüzeyin hasar görmesi garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• S›cakl›k devrinin aç›l›p kapanmas› ile ›s›tma plakalar› genleflecek ve bir ses gelecektir, bu
ürün için bu durum kesinlikle normaldir.
• Cihaz çal›fl›yorken eriflilebilir yüzeylerin s›cakl›¤› yüksek olabilir. Bu yüzden cihaz
çal›fl›rken sadece tutma kolu ve dü¤meye dokununuz.
• Cihaz› perde ve benzeri yan›c› maddelerin alt›nda veya yak›n›nda çal›flt›rmay›n›z.
• Cihaz, harici bir zamanlay›c› veya ayr› bir uzaktan kontrol sistemi vas›tas›yla çal›flmamaktad›r.
• Sadece ev içi kullan›m içindir.

C‹HAZIN TANITIMI
1. Fonksiyonel mandal, 2. Plaka kilitleme mandal›, 3. Tutma kolu (Sa¤), 4. ‹kaz ›fl›klar›, 5. Ya¤
Ak›tma Kanal›, 6. Tutma Kolu (Sol), 7. Ç›kar›labilir plakalar, 8. Ya¤ Damlama Tepsisi
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Çal›flma Gerilimi: AC230V
Anma Voltaj›: 50 Hz
Anma Gücü: 2000 W
‹zolasyon s›n›f›: S›n›f I
Piflirme plakas› ölçüleri : 30 x 23cm

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.

Piflirme taban› kaplamas› : Is›ya dayan›kl› yap›flmaz ›s›tma plakalar› ürünün üzerinde bulunan
iflaretlemelerde veya ürünle birlikte 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.

KULLANMADAN ÖNCE
Izgaray› düz, sabit ve ›s›ya dirençli bir yüzeye koyun.
1. Yap›flmaz piflirme plakas›n›, nemli ve temiz bir bez ile silin. Kuru ve temiz bir bez ile kurulay›n.
2. Az miktarda piflirme ya¤› ile f›rçalay›n.

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

Sa¤l›kl› Izgaran›z Nas›l Kullan›l›r:
1. Izgaran›n fiflini prize tak›n.
2. Güç ›fl›¤› yanmaya bafllayacakt›r.
Not: ‹lk kullan›m s›ras›nda cihaz›n›z› 10 dk. boyunca ›s›t›n›z, bu esnada hafif bir koku oluflabilir;
bu, yeni ›s›tma elementleri için normaldir ve daha sonraki kullan›mlarda oluflmayacakt›r.
3. Plakalar kapal› halde cihaz› ›s›t›n, yaklafl›k 3-5 dakika sonra s›cakl›k gerekli seviyeye ulaflacak
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ve haz›r oldu¤unu gösteren ›fl›k (yeflil) yanacakt›r.
4. Üst plakay› kald›rmak için tutaca¤› kullan›n ve ahflap ya da plastik (›s›ya dayan›kl›) bir mutfak
aletiyle yiyecekleri alt plakaya yerlefltirin.
5. Üst plakay› kapat›n, herhangi bir bask› uygulamay›n.
Uyar›: S›cak yüzeylere dokunmay›n, her zaman tutacak kullan›n.
Not: Yap›flmaz plaka yüzeylerini çizece¤i ve zarar verece¤i için kesinlikle metal aletler kullanmay›n.
Cihaz›n›z›n yan›nda verilen temizleme f›rças›n› kullan›n.
6. Süre doldu¤unda, cihaz› dikkatli bir flekilde aç›n ve ahflap ya da plastik (›s›ya dayan›kl›) bir
mutfak aletiyle yiyecekleri al›n.
7. Piflirme ifllemi bitti¤inde ›zgaran›n fiflini prizden ç›kar›n ve ›zgaray› so¤umaya b›rak›n.

Piflirme ‹puçlar›:
1. Piflirme süresi yiyece¤in tipine, kal›nl›¤›na ve miktar›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla, piflirme süresini
artt›rabilirsiniz.
2. Donmufl g›dalar› piflirmeyin ve donmufl g›dalar›n buzunu ›zgarada çözmeyi denemeyin.
Tüm g›dalar›n, piflirilmeden önce buzlar›n›n tamamen çözülmüfl olmas› gerekir.

KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihaz›n›z›, 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
1. Izgaran›n fiflini prizden ç›kar›n ve temizlemeye bafllamadan önce cihaz›n tamamen
so¤udu¤undan emin olun.
2. Ç›kar›labilir plakalar›n›z› mandallar›ndan kurtararak ç›kartabilir ve y›kayabilirsiniz.
3. Plakalar›n›z› bulafl›k makinas›nda y›kayabilirsiniz.
4. Cihazda kalan ya¤ ve art›klar› temizleyerek damlama tepsisine boflalt›n.
5. ‹natç› art›klar› temizlemek için, az miktarda piflirme ya¤› ile nemlendirilmifl bir ka¤›t havlu
kullan›n.
6. Tüm yüzeyleri temiz ve nemli bir bez ile silin.
7. Cihaz›n› kesinlikle bulafl›k makinesinde y›kamay›n›z.
8. Cihaz›n›z› kesinlikle su ve herhangi bir s›v›n›n içerisine dald›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.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
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SINBO SSM 2529
Tost Makinesi ve Izgara Kullanım Talimatı

180 Derece açılabilir kullanım

Tost Hazırlama

Sa¤ koldaki mandalın arka tarafına
bastı¤ınızda tost makinesi kullanıma

uygun olacaktır.

Dik Konumda Saklama
Cihazı resimde görüldü¤ü gibi dik tutarak
yerden tasarruf edebilirsiniz.
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ENGLISH
S‹NBO SSM 2529 TOASTER / GRILL
USER MANUAL

A13 Safety Certificate / COOLTOUCH feature

Dear Customer,
Thank you for choosing our SINBO Toaster and Grill product.
Your appliance is a modern-looking, easy-to-use product.
To get maximum efficiency out of your appliance and safe usage; please read the warnings and
user manual below carefully.
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED ONLY FOR HOME USE.

With regards,
Sinbo Small Household Appliances

IMPORTANT WARNINGS
This appliance is for use in home and similar environments:
- personnel kitchens in stores, offices or other work environments;
- ranches;
- customers in hotels, motels or other accommodation units;
- bed and breakfast environments.
The accessible surfaces may get hot while the appliance is in operation.
The appliance is not designed to be operated by an external timer or a separate remote control
system.

This appliance can be operated by children of 8 years and above, people with limited physical,
auditory and cognitive skills or people with lack of experience and knowledge as long as they
are under supervision or they are provided instructions regarding the operation of the appliance.
Children aged lower than 8 or unattended children should not perform cleaning or maintenance
of the appliance.

Keep the appliance and its cable from the reach of children aged lower than 8.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS
* Rules To Be Observed During Maintenance, Repair And Operation
* Read all of this user manual carefully before using the product and keep it as reference.
* Unplug the appliance when not in use, and wait for it to fully cool down before you move or
clean it.
* Appliance should be plugged into a grounded socket.
In cases where you have to use an extension cord, ensure that this cord is also grounded with
a minimum of 1 mm? cross-section.
* Do not submerge the appliance, its cord or plug in water or any other liquid.
* Ensure that the power cord does not lodge on the edge of the table or counter and does not
contact any heat generating part of the grill during use.
* Do not use the appliance if there is any damage on it, on its cord or plug. If the power cord is
damaged, the cord should be replaced only by authorized personnel against any hazard.
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* Never use the appliance to be used by children.
* Close supervision is required to ensure that children don't play with the appliance.
* Do not move the appliance while hot.
* Do not use outdoors.
* Do not use the appliance outside its intended design purpose.
Please Note: The accessible surfaces become very hot during use. Do not touch hot surfaces,
always use mittens.
* Do not leave the appliance unattended when turned on.
* Do not place any part of this appliance over open flame or hot plate, or on top of
or next to a heated oven.
* Ensure that there is ventilation in the location where the appliance is used.
* Repairs can only be performed by authorized services.
Malfunctions that shall occur due to intervention of unauthorized third parties are outside the
warranty. Our company is not responsible for the damages that may occur in the appliance's
vicinity due to interventions by unauthorized third parties.
* Do not use the grill if it does not operate correctly, if it has fallen or is damaged.
* Damage to the surface due to using sharp tools, abrasive materials and steel wool for cleaning
is outside the warranty. Use the cleaning brush provided with your appliance.
* When the heating cycle is turned on and off, the heating plates shall expand and a sound shall
be heard; this is definitely normal for this product.
* The temperature of accessible surfaces may be hot while the appliance is on. Thus, touch only
the handle and button while the appliance is on.
* Do not operate the appliance under or near curtains or similar flammable materials.
* The appliance is not operated by an external timer or a separate remote control system
* It is only intended for domestic use.

OVERVIEW OF THE APPLIANCE
1. Functional latch
2. Plate locking latch
3. Handle (Right)
4. Warning lights
5. Oil Drain
6. Handle (Left)
7. Removable plates
8. Oil Drip Pan

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating Voltage: AC230V
Rated Voltage: 50 Hz
Rated Power: 2000 W
Insulation Class: Class - I
Cooking plate dimensions: 30 x 23cm

Cooking bottom coating: The values provided with the markings on the appliance with heat
resistant non-sticking heating plates or its accompanying documents are laboratory readings
in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and
ambient conditions.
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BEFORE USE
Place the grill on a level, stable and heat-resistant surface.
1. Wipe the non-stick cooking plate with a damp and clean cloth. Dry with a dry and clean cloth.
2. Brush with little amount of cooking oil.

USING THE APPLIANCE
* Information On Who Shall Perform The Connection and Assembly With the Diagram That
Shows How Connection and Assembly Shall be Made (consumer, authorized service)
How to Use Your Healthy Grill:
1. Plug in the grill.
2. Power light shall turn on.
Note: Heat up your appliance for 10 minutes during first use, a mild odour may be emitted at
this stage; this is normal for new heating elements and it won't happen in future uses.
3. Heat up the appliance while the plates are closed, approximately 3-5 minutes later the
temperature shall reach the required level and the light that displays it is read (green) shall
turn on.
4. Use the handle to lift the upper plate and place the foods on the lower plate using a wood or
plastic (heat-resistant) kitchen tool.
5. Close the upper plate, do not apply any pressure.
Warning: Do not touch hot surfaces, always use mittens.
Note: Never use metal tools since they shall scratch and damage the plate surface. Use the
cleaning brush provided with your appliance.
6. When the time is up, carefully open the appliance and take the foods using a wood or plastic
(heat-resistant) kitchen tool.
7. When the cooking is completed, unplug the grill and leave it for cooling.

Cooking Tips:
1. The cooking duration depends on the type, thickness and amount of food. Thus, you can
increase the cooking duration.
2. Do not cook frozen foods and do not try to thaw frozen foods on the grill.
All foods must be completely thawed before being cooked.

INFORMATION ABOUT USAGE FAULTS
Only use the specified voltage for the appliance. Check with your local voltage to see if they
match.
To avoid any risk hazards, a damaged power cable must be changed by the manufacturer,
service organization or a likewise qualified technician. Do not attempt to open the device yourself
in case of a failure, contact our maintenance centre or after sales service.
Do not attempt to repair the device yourself. Doing so will void your warranty and our company
will assume no responsibility for resulting failures.

DURING TRANSPORTATION AND HANDLING
• Do not drop the product,
• Protect from impacts,
• Ensure it doesn't get crushed or squeezed,
• Observe the marks on the packaging,
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• Use the original packing materials during transport.

ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH
You can contribute to protecting the environment too!
Please do not forget to adhere to local regulations. Take the non-operational electrical appliance
to the suitable disposal centres.
There is no situation that might harm human health and the environment during use.

CLEANING AND MAINTENANCE
* Information On Maintenance, Cleaning that Consumer Can Perform or Cleaning the Product
1. Unplug the grill and ensure that it is fully cooled down before you start cleaning.
2. You can release the removable plates by their latches and wash them.
3. You can wash your plates in the dishwasher.
3. Clean the oil and remains on the appliance using the cleaning brush, and dump into the drip
pan.
4. To clean persistent remains, use a paper towel dampened with little amounts of cooking oil.
5. Wipe all surfaces with a clean and damp cloth.
6. Never was the appliance in the dishwasher.
7. Never submerge your appliance into water or any other liquid.

MAINTENANCE
• Information about the Timing and Qualified Persons to Perform the Periodic Maintenance
When Required
The appliance does not require periodic maintenance.
Regular cleaning is beneficial.

What is A13 - COOLTOUCH feature?
Our product is manufactured in accordance with A13 Safety Standard.
When the appliance is running in maximum temperature, the temperature increases in all
surfaces like upper surface, side surfaces, handle and lower surface that can be touched
accidentally are limited.
Temperature raises only on heating plates and the temperature on other surfaces of the product
to not go above certain limits.
Thus, your hand won't burn when you accidentally touch any area of the product.

Its service life is 7 years.
EN 60335-2-9
A13 Safety Certificate
Complies with AEEE Regulation.

WEEE: This device should not be disposed of with household waste, being formed of recycled
materials in accordance
with the WEEE directive. Please go to the nearest collection centre to ensure this appliance is
recycled.
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SINBO SSM 2529
Sandwich Maker and Grill User Manual

180˚ separable top body

Sandwich Maker use

The appliance will be ready for making
sandwich when you press the rear face

of the latch on the right hande

Storage
You can save space placing your
device vertically as shown in the
picture
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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.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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- TOST 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 : TOST MAK‹NES‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SSM 2529
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

(*)




