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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.

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

S‹NBO SVC 3449 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANIM KILAVUZU
Lütfen bu talimat› okuyunuz ve saklay›n›z.
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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.

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.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Yaln›zca ev içi kullan›ma yöneliktir!
Elektrikli süpürgenizi kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemleri mutlaka göz önünde
bulundurman›z gerekmektedir
1. Elektrikli süpürge prize tak›l›yken bafl›ndan ayr›lmay›n›z. Elektrikli süpürge
kullan›lmad›¤› zaman ya da filtreleri ç›kar›l›yorken prizden ç›kar›lmal›d›r.
2. Elektrik floku riskini azaltmak için aç›k alanda ya da ›slak zeminler üzerinde
kullanmay›n›z.
3. Çocuklar›n elektrikli süpürgeyle oynamas›na izin vermeyiniz. Çocuklar›n yak›n›nda
kullan›yorken çok dikkatli olunuz.
4. Elektrikli süpürgeyi bu k›lavuzda aç›klanan flekilde kullan›n›z. Yaln›zca üreticinin tavsiye
etti¤i aksesuarlar› kullan›n›z.
5. Hasar görmüfl kablo ya da fifli kullanmay›n›z. Elektrikli süpürge yere düfltüyse, hasar
gördüyse, d›flar›da b›rak›ld›ysa ya da suya düflürüldüyse kullan›lmamal›d›r. ‹nceleme,
onar›m ya da ayarlama ifllemi için cihaz› müflteri servisine götürünüz.
6. Elektrikli süpürgeyi kablosundan çekmeyiniz ya da kablosundan tutarak tafl›may›n›z.
Kabloyu tutacak gibi kullanmay›n›z. Kabloyu kap› aras›nda , keskin kenar ve köflelere
s›k›flt›rmay›n›z. Elektrikli süpürgeyi kablosunun üzerinden sürüklemeyiniz. Kabloyu s›cak
yüzeylerden uzak tutunuz.
7. Elektrikli süpürgeyi prizden ç›kar›rken kablosundan çekmeyiniz. Cihaz› prizden ç›karmak
için kabloyu de¤il fifli kavray›n›z.
8. Fifle ya da elektrikli süpürgeye ›slak ellerle dokunmay›n›z. Aç›k alanlarda ya da ›slak
yüzeylerde kullanmay›n›z.
9. Cihaz›n üstündeki deliklerden içeri herhangi bir fley sokmay›n›z.  Havaland›rma delikleri
kapat›lm›fl durumdayken kullanmay›n›z ve hava ak›fl›n› engellemeye kalk›flmay›n›z. Tüm
delikleri hava ak›fl›n› zorlaflt›racak toz, tüy, saç ve di¤er maddelerden koruyunuz.
10. Saç›n›z›, bol k›yafetlerinizi, parmaklar›n›z› ve bedeninizin tüm parçalar›n› deliklerden
ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
11. Cam, çivi, bozuk para gibi sert ve keskin cisimleri elektrikli süpürgeyle çekmeyiniz.
12. Köz, sigara, kibrit ya da di¤er herhangi bir s›cak, tüten ya da yanan cismi elektrikli
süpürgeyle çekmeyiniz.
13. Filtreler tak›l› olmadan cihaz› kullanmay›n›z.
14. Elektrikli süpürgeyi prize takmadan ya da prizden ç›karmadan önce tüm kontrolleri
kapal› konuma getiriniz.
15. Basamaklar› temizliyorken özellikle dikkatli olunuz.
16. Yan›c› ya da parlay›c› maddeleri (çakmak gaz›, mazot vb.) elektrikli süpürgeyle
çekmeyiniz ya da cihaz› patlay›c› s›v› ya da buhar bar›nd›ran yerlerde kullanmay›n›z.
17. Toksik maddeleri (çamafl›r suyu, amonyak, lavabo aç›c› vb.) elektrikli süpürgeyle
çekmeyiniz.
18. Ya¤l› boya, tiner, güve ilac› buhar›, yan›c› toz ya da di¤er patlay›c› ya da toksik buharlar
bar›nd›ran kapal› alanlarda kullanmay›n›z.
19. Emme hortumunu takmadan ya da ç›karmadan önce cihaz› prizden ç›kar›n›z. Kablo



sar›l›yorken fiflin savrularak çarpmas›na izin vermeyiniz.
20. Yaln›zca kuru ve kapal› alanlarda kullan›n›z.
21. Bu kullan›c› k›lavuzunda anlat›ld›¤›n›n haricinde herhangi bir amaçla kullanmay›n›z.
22. Cihaz› serin ve kuru bir alanda muhafaza ediniz.
23. Çal›flma alan›n›z› son derece kuru tutunuz.
24. Elektrikli süpürgeyi suya ya da di¤er s›v›lara sokmay›n›z.
25. Hortumun ucunu, uç parçalar›n› ya da cihaz üzerindeki di¤er delikleri yüzünüzden
ve vücudunuzdan uzak tutunuz.
26. Elektrikli süpürgeyi ev hayvanlar›n›z› ya da herhangi bir hayvan› temizlemek için
kullanmay›n›z.
27. Elektrikli süpürge çal›fl›yorken ya da tak›l› durumdayken bafl›n›z› (gözler, kulaklar,
a¤›z vb.) deliklerden uzak tutunuz.

UYARI:
Önemli: Cihaz›n emifl deli¤i, hortumu ya da borusu t›kand›¤› takdirde elektrik süpürgeyi
kapal› konuma getiriniz ve yeniden çal›flt›rmadan önce t›kan›kl›¤a neden olan maddeyi
ç›kart›n›z.
1. Elektrikli süpürgeyi ›s›t›c›lar ya da radyatörlerin çok yak›n›nda kullanmay›n›z.
2. Fifli prize takmadan önce ellerinizin kuru oldu¤undan emin olunuz.
3. Cihaz› çal›flt›rmadan önce toz deposunu ya da hortumu zedeleyebilecek büyük ve
keskin cisimleri toplad›¤›n›zdan emin olunuz.
4. Fifli prizden çekerken kabloyu de¤il fifli kavray›n›z.
5. Filtreler tak›l› olmadan cihaz› kullanmay›n›z.
6. Kullan›m s›ras›nda elektrikli süpürgeden bir ç›nlama sesi geldiyse ve emifl gücünde
düflüfl yafland›ysa cihaz› derhal durdurunuz (elektrikli süpürgenin prizden çekilmifl
oldu¤undan emin olunuz) ve hava filtresini temizleyiniz.
Not: Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici,
servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
UYARI: Kabloyu sararken fifli tutunuz. Kablo sar›l›yorken fiflin savrularak çarpmas›na
izin vermeyiniz.

KULLANIM VE FONKS‹YON
Cihaz›n Montaj›
Not: Elektrikli süpürgenin aksesuarlar›n› takmadan ya da
ç›karmadan önce fifli prizden çekmeyi unutmay›n›z.
1. Esnek hortumun ba¤lant›s› yapmak için esnek hortumu
hava emifl kanal›na yerlefltirerek ba¤lant› noktas›n›n yerine
oturdu¤unu gösteren “klik” sesini iflitene kadar bast›r›n›z.
2. Boruyu, e¤imli boru/hortum uzatmas›na takma: Boruyu,
e¤imli boru/hortum uzatmas›na iterek tak›n›z.
3. Zemin temizleme f›rças›n› boruya takma: Boruyu, zemin
temizleme f›rças›na iterek tak›n›z. Boruyu istedi¤iniz
uzunlukta ayarlay›n›z.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
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C‹HAZIN KULLANIMI

Açma/Kapama Dü¤mesi

Kablo Sarma Dü¤mesi

1 2

• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Not: Tüm aksesuarlar yerine tak›ld›ktan sonra yeterli uzunlukta kabloyu makaradan
çekiniz ve fifli prize tak›n›z. Güç kablosu üzerinde bulunan sar› iflaret ideal kablo uzunlu¤unu
göstermektedir. Güç kablosunu k›rm›z› iflaretten daha fazla çekmeyiniz.
1. Fifli prize tak›n›z.
2. Cihaz üzerinde bulunan güç aç›k/kapal› (on/off) dü¤mesine basarak elektrikli süpürgeyi
“aç›k” konuma getiriniz.
3. Güç kablosunu geri sarmak için kabl sarma dü¤mesine tek elinizle bas›n›z ve kablonun
savrularak hasar ya da yaralanmaya yol açmamas›n› sa¤lamak için güç kablosunu di¤er
elinizle tutarak kontrollü bir flekilde sar›n›z.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Toz torbas›n› de¤ifltirme
1. Ön kapa¤› aç›n›z.
2. Toz torbas›n› de¤ifltiriniz.

Ön motor filtresini ve hava ç›k›fl filtresini de¤ifltirme ve temizleme
Uyar›: Toz filtresini ç›karmadan önce cihaz› prizden mutlaka ç›kar›n›z.

a.  Ön motor filtresi
1. Ön kapa¤› aç›n›z.
2. Filtreyi temizleyiniz ya da de¤ifltiriniz.
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TEM‹ZL‹K VE BAKIM

b.  Hava ç›k›fl filtresi
1. Açmak için hava ç›k›fl ›zgaras› ç›k›nt›s›na bast›r›n›z.
2. Temizleme ya da de¤ifltirme için hava ç›k›fl filtresini ç›kar›n›z.

C‹HAZIN TAfiINMASI VE SÜRÜKLENMES‹
Not: Elektrikli süpürgenin bu ifl için bir tutaca¤› bulunmaktad›r. Tutacak cihaz›n üst
k›sm›nda bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra ön tarafta da bir tafl›ma sap› bulunmaktad›r.
Elektrikli süpürge dik konumdayken bu sap› kullanarak cihaz› rahatl›kla tafl›yabilirsiniz.

Önemli not: Elektrikli süpürgedeki sünger filtre malzemesinde zamanla toz birikmesi
gerçekleflir. Bu normal bir durumdur ve filtrenin performans›n› etkilememektedir. Sünger
filtrenin emiflin tam olarak gerçekleflmemesine neden olacak flekilde tozlanmas› halinde
filtrenin ç›kar›l›p muslu¤un alt›nda y›kanmas›n› ve tekrar elektrikli süpürgeye tak›lmadan
önce atefl ya da yüksek ›s› kaynaklar›ndan uzakta 24 saat boyunca kurutulmas›n› tavsiye
ederiz. Bu ifllem alt› ayda bir ya da emiflin ciddi derecede azald›¤› durumlarda
gerçeklefltirilmelidir.

1 2

Ön motor
filtresi

1 2
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ÖNEML‹ NOT
Önemli: Elektrikli süpürgede cihaz›n çok yüksek emifl oran›nda çal›flmas›na engel olan
bir emniyet flalteri bulunmaktad›r. Emiflin çok yüksek olmas› durumunda emniyet flalteri
aç›lacakt›r. Bu sayede emifl oran› azalt›l›r ve motorun yanmas› önlenir.
Not: Emifl deli¤i her zaman aç›k olmal› ve hiçbir flekilde t›kanmamal›d›r. Aksi takdirde
motorda afl›r› ›s›nma olabilir ve motor ar›zalanabilir.
Önemli: Tüm filtreler, mümkünse her temizlik iflleminden sonra hasara karfl› düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Zarar gören filtreler derhal de¤ifltirilmelidir. Filtreleri kontrol
ederken elektrikli süpürgeyi prizden mutlaka çekiniz.

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.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
• Sabit devir
• Yüksek Emifl gücü (³ 230W)
• Yüksek Vakum derecesi (³ 19Kpa)
• Otomatik Sarmal› Kablo makaras› (5 metre uzunlu¤unda kablo)
• 1,7 metre sabit uzunlu¤a sahip hortum aksam›
• 2 parçal› plastik boru                                                 
• 2 küçük tekerlekli plastik yer f›rças›
• Hava girifl filtresi + Hava ç›k›fl filtresi
• 1 adet kenar-köfle ucu
• AC230V, 50Hz, 1400W

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.

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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ENGLISH
SINBO SVC 3449 VACUUM CLEANER
USER GUIDE

SAFETY INSTRUCTIONS
Intended for only in-house use!
You should definitely take the below basic safety precautions into consideration while
using your vacuum cleaner.
1. Do not leave your vacuum cleaner unattended when it is plugged. Vacuum cleaner
should not be unplugged when it is not used or while its filters are working.
2. In order to reduce the electric shock risk, do not use it in open area or on the wet
surfaces.
3. Do not allow children play with the vacuum cleaner. Be very careful while using near
the children.
4. Use the vacuum cleaner as described in this guide. Use only the accessories
recommended by the manufacturer.
5. Do not use damaged cable or plug. If the vacuum cleaner has been dropped, left outside
or dropped into water, it should not be used. Take the device to the customer service for
examination, repair or adjustment process.
6. Do not pull the vacuum cleaner from its cable or carry it by holding from its cable. Do
not use the cable as a handle. Do not jam the cable in doorway, sharp edge and the
corners. Do not drift the vacuum cleaner over its cable. Keep the cable away from hot
surfaces.
7. Do not pull the vacuum cleaner from its cable while unplugging. Grasp the plug not
the cable while unplugging the device.
8. Do not touch the plug or the vacuum cleaner with wet hands. Do not use it in open
areas or wet surfaces.
9. Do not insert anything inside from the holes of the device on it. Do not use it when the
ventilation holes are closed and do not attempt to prevent the air flow. Protect all holes
from powder, feather, hair and other materials that will complicate the air flow.
10. Keep your hair, loose clothes, fingers and all parts of your body away from the holes
and the moveable parts.
11. Do not suck in hard and sharp objects like glass, nail and small change with the
vacuum cleaner.
12. Do not suck in ember, cigarette, match or other any hot, smoking or burning object
with the vacuum cleaner.
13. Do not use the device without the filters attached.
14. Set all the controls to off position before plugging or unplugging the vacuum cleaner.
15. Pay special attention while cleaning the stairs.
16. Do not suck in flammable or flashing substances (lighter gas, diesel etc) with the
vacuum cleaner or do not use the device in places where explosive liquid or vapor exists.
17. Do not suck in the toxic materials (bleacher, ammoniac, sink unblocker etc) with the
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SAFETY INSTRUCTIONS
vacuum cleaner.
18. Do not use it in closed area where oil paint, thinner, mothball vapor, flammable
powder or other explosive or toxic vapors exist.
19. Before attaching or removing the suction hose unplug the device. Do not allow the
plug strike by skidding while wrapping the cable.
20. Use only in dry and closed areas.
21. Do not use for any purpose other than those mentioned in this user guide.
22. Store the device in a cool and dry place.
23. Keep your working area extremely dry.
24. Do not insert the vacuum cleaner into water or other liquids.
25. Keep the end of the hose, edge parts or the other holes on the device away from your
face and body.
26. Do not use the vacuum cleaner to clean your pets or any other animal.
27. Keep your head (eyes, ears, mouth etc) away from the vacuum cleaner while it is
working or plugged.

WARNING:
Important: In case the suction hole, hose or the pipe of the device is blocked, set the
vacuum cleaner to off position and remove the object causing blockage before starting
it again.
1. Do not use the vacuum cleaner very close to the heaters or the radiators.
2. Make sure your hands are dry before plugging.
3. Make sure you collected the big and sharp objects that might damage the powder
store or the hose before starting the device.
4. Grasp the cable not the plug while unplugging.
5. Do not use the device without the filters attached.
6. If a ringing sound has come from the vacuum cleaner during use and a decrease in
suction power has been experienced, stop the device immediately (make sure the vacuum
cleaner is unplugged) and clean the air filter.
Note: In case of a failure of the power cable, in order to prevent the hazards, the cable
should be replaced by the manufacturer, service authority or a similar qualified person.
WARNING: Hold the plug while wrapping the cable. Do not allow the plug strike by
skidding while wrapping the cable.

USE AND FUNCTION
Mounting the Device
Note: Do not forget to unplug before attaching or removing
the accessories of the vacuum cleaner.
1. In order to make the connection of the flexible hose,
press until you hear the ‘’click’’ sound showing the
connection point has settled by placing the flexible hose
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USE AND FUNCTION
into the air suction duct.
2. Attaching the pipe to the beveled pipe/hose extension: attach the pipe by pushing it to
the beveled pipe/hose extension.
3. Attaching the ground cleaning brush to the pipe: Attach the pipe to the ground cleaning
brush by pushing. Adjust the pipe to the length you desire.

Using the Device
Note: After all the accessories are attached into their places, pull the cable in sufficient
length form the reel and plug it. The yellow sign on the power cable shows the ideal
cable length. Do not pull the power cable more than the red sign.
1. Plug it.
2. Set the vacuum cleaner to on position by pressing the on/off button on the device.
3. Press the cable winding button with one hand in order to rewind the power cable and
in order to prevent the damage or injury of the cable by skidding wind it in a controlled
way by holding the power cable with your other hand.

CLEANING AND MAINTENANCE
Replacing the powder bag
1. Open the front cover.
2. Replace the powder bag.

Replacing and cleaning the front engine filter and air discharge filter
Warning: Unplug the device before removing the powder filter.
a. Pre-motor filter
1. Open the front cover.
2. Clean the filter or replace it.

On/Off Button

Rewind Button

1 2
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CLEANING AND MAINTENANCE

b. Air discharge filter
1. Press the air discharge skid bezel to open.
2. Remove the air discharge filter to clean or replace.

Handling and drifting the vacuum cleaner:
Note: The vacuum cleaner has a handle for this work. The handle is situated on the top
part of the device. In addition to this, there is also a carrying handle on the front side.
You can carry the device comfortably when the vacuum cleaner is in upright position.

Important Note: Power buildup occurs in time in the sponge filter material in the vacuum
cleaner. This is a normal situation and it does not affect the performance of the filter.
In case the sponge filter is powdered in a way to prevent the full suction take place, we
recommend removing the filter and washing it under tap and dry it for 24 hours away
from fire or high heat sources before attaching it to the vacuum cleaner again. This
process should be carried out every six months or in cases where the suction seriously
decreases.

1 2

Pre-motor
filter

1 2
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IMPORTANT
Important: There is a safety switch preventing the device from operating in very high
suction rate. In case the suction is very high, the safety switch will turn on. Due to this
the suction rate is reduced and the burning of the engine is prevented.
Note: The suction hole must always be open and get never blocked. Otherwise, overheating
can take place in the engine and the engine may fail.
Important: All filters, if possible, should be checked against damage after every cleaning
process. The damaged filters must immediately be replaced. Unplug the vacuum cleaner
while checking the filters.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Fixed engine speed
• High suction power (³ 230W)
• High vacuum degree (³ 19Kpa)
• Automatic winding cable reel (cable in 5 m length)
• Hose component with 1,7 meter fixed length
• Plastic pipe with 2 pieces                                                 
• Plastic ground brush with 2 small wheels
• Air inlet filter + air discharge filter
• 1 edge-corner tip
• AC230V, 50Hz, 1400W
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- G A R A N T ‹  fi A R T L A R I  -

ÜRET‹C‹ F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› garanti kapsam›ndad›r.
3. Mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda tüketici,6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a. Sözleflmeden dönme, b. Sat›fl bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onar›lmas›n› isteme, d. Sat›lan›n ay›ps›z bir misli
ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar›m hakk›n› seçmesi durumunda sat›c›; iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya
da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal›n onar›m›n› yapmak veya yapt›rmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onar›m hakk›n› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullanabilir. Sat›c›, üretici ve ithalatç› tüketicinin bu hakk›n›
kullanmas›ndan müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onar›m hakk›n› kullanmas› halinde mal›n;
* Garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas›,
* Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
* Tamirinin mümkün olmad›¤›n›n, yetkili servis istasyonu, sat›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan bir raporla belirlenmesi
durumlar›nda, Tüketici mal›n bedel iadesini, ay›p oran›nda bedel indirimini veya imkân varsa mal›n ay›ps›z misli ile
de¤ifltirilmesini sat›c›dan talep edebilir. Sat›c›, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
sat›c›, üretici ve ithalatç› müteselsilen sorumludur.
6. Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliflkin ar›zan›n yetkili servis istasyonuna
veya sat›c›ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d›fl›nda ise mal›n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bafllar.
Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar,
benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r. Mal›n garanti süresi içerisinde
ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
8. Yetkili servis istasyonlar›n›n adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye’nin her yerinden 444 66 86 no’lu telefonumuzdan ulaflabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klara yerleflim yerinin bulundu¤u
veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
10. Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin
Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤üne baflvurabilir.

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

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

- 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 : ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
Markası : S‹NBO
Modeli : SVC 3449
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 10 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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