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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

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.

TÜRKÇE

SINBO SCM 2934 KAHVE Ö⁄ÜTÜCÜ
KULLANIM KILAVUZU

Girifl
Kahve ö¤ütücüsünü kullanarak taze ö¤ütülmüfl kavrulmufl kahve çekirdeklerinin lezzetini ortaya ç›kar›n.
En iyi sonuçlar› elde etmek için lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce afla¤›daki talimat› dikkatli
bir flekilde okuyunuz.
1. Kahve ö¤ütücüsünün fiflini takmadan önce paslanmaz çelik ö¤ütme haznesini, b›çaklar› ve kapa¤›
tüy b›rakmayan bir bez yard›m›yla siliniz.
2. Bu kahve ö¤ütme makinesini yaln›zca kahve çekirde¤i ö¤ütmek amac›yla kullan›n›z. Di¤er yiyeceklerin
ö¤ütülmesi sonucunda cihaz içerisinde geriye kalan kal›nt›lar kahve çekirdeklerinin kendine has
ya¤lar›yla kar›flarak kahvenizin tad›n› etkileyecektir.

Özellikler:
* Paslanmaz çelik, yuvarlak ö¤ütme haznesi oval haznelere k›yasla daha eflit bir ö¤ütme sa¤lar.
* Büyük haznesi sayesinde tek seferde 12 bardakl›k kahve çekilebilir.
* Özel tasar›ml› emniyetli dü¤me, kapak yerine düzgün bir flekilde kapat›lmad›ysa cihaz›n çal›flt›r›lmas›n›
engeller.
YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIMA YÖNEL‹KT‹R

Made in Turkey ‹mal Y›l› : 05-2017

EEE  Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE  Yönetmeli¤ine uygundur.
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ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman›z
gerekmektedir:
1. TÜM TAL‹MATI OKUYUNUZ
2. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kahve ö¤ütücüsünü suya sokmay›n›z.
3. Herhangi bir makine çocuklar taraf›ndan ya da çocuklar›n yak›n›nda kullan›l›yorken çok dikkatli
olunuz.
4. Cihaz kullan›lmad›¤› zamanlarda, herhangi bir parça takmadan ya da ç›karmadan veya temizlik
ifllemine giriflilmeden önce fiflten çekilmelidir.
5. Cihaz› kullanmadan önce paslanmaz çelik haznenin içinde herhangi bir yabanc› madde olmamas›n›
kontrol ediniz.
6. Hareket eden parçalara dokunmay›n›z.
7. Kablosu ya da fifli ar›zalanm›fl olan, normal flekilde çal›flmayan, ar›zal›, yere düflürülmüfl ya da hasarl›
cihaz› kullanmaya kalk›flmay›n›z. ‹nceleme, onar›m ya da elektriksel ya da mekanik ayarlama ifllemi
için makineyi yetkili servis merkezine götürünüz.
8. Cihaz›n üreticisi taraf›ndan tavsiye edilmeyen ya da sat›lmayan aksesuarlar› kullanmay›n›z. Aksi
takdirde yang›n, elektrik floku ya da yaralanma tehlikesine maruz kalabilirsiniz.
9. Aç›k alanlarda kullanmay›n›z.
10. Kablonun masa ya da tezgah kenar›ndan sarkmamas› ya da s›cak yüzeylerle temas etmemesi
gerekir.
11.  Bu ürün YALNIZCA EVDE KULLANIMA YÖNEL‹K OLARAK TASARLANMIfiTIR; ticari ve endüstriyel
amaçla tasarlanmam›flt›r.
12. UYARILAR:
* B›çak TAMAMEN DURANA KADAR kapa¤› açmay›n›z.
* Kapak yerine tak›l› de¤ilken cihaz› çal›flt›rmaya kalk›flmay›n›z.
* Motorlu taban› ya da b›ça¤› herhangi bir s›v›ya sokmay›n›z ya da bulafl›k makinesine y›kamaya
kalk›flmay›n›z. Cihaz s›v›yla temas etti¤i takdirde hasar meydana gelebilir. Yaln›zca fleffaf üst kapak
s›v›yla temas ettirilebilir.
* Makineyi 4 ifllemden daha uzun bir süre kesintisiz olarak çal›flt›rmay›n›z. Her 4 ifllem sonras›nda
makinenin 10 dakika boyunca so¤umas›n› bekleyiniz.
* Cihaz›n içinde buz k›rmaya kalk›flmay›n›z.
* Uzatma kablosu kullanmay›n›z.
Bu cihaz polarize bir fifle sahiptir (biri di¤erinden büyük iki adet pimi bulunmaktad›r). Bu cihaz, elektrik
floku riskini azaltmak için prize yaln›zca tek bir yönde tak›labilecek polarize bir fiflle donat›lm›flt›r (bir
pimi di¤erinden daha genifl). Fifl prize tam olarak girmiyorsa ters flekilde deneyiniz. Fifl prize yine
girmiyorsa ehliyetli bir elektrik teknisyenine baflvurunuz. Fiflin üzerinde kesinlikle modifikasyon yapmaya
kalk›flmay›n›z.
BU TAL‹MATI MUHAFAZA ED‹N‹Z

C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
* Kahve ö¤ütücü kapasitesi: 2 OZ
* Kolay kullan›ml› dokunma ile harekete geçen kontrol
* Kapak emniyeti iç kilidi
* Kablo muhafazas›
* Paslanmaz çelik ö¤ütücü b›çak
* AC 230V, 50Hz, 110W

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.



1. Emniyetli Açma/Kapama dü¤mesi
2. fieffaf kapak
3. Paslanmaz çelik ö¤ütme haznesi
4. B›çak

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
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.

Kahve Çekirdeklerinin Ö¤ütülmesi
1. Kapa¤› ç›kar›n›z ve ö¤ütme haznesini afla¤›daki çizelgeye göre kahve çekirdekleri ile doldurunuz.

KAHVE ÖLÇÜM Ç‹ZELGES‹
KAHVE ÇEK‹RDE⁄‹ M‹KTARI Ö⁄ÜTÜLMÜfi KAHVE BARDAK KAHVE
Yemek kafl›¤› Yemek kafl›¤› 15 cl Bardak
3 Yemek kafl›¤› 3 Yemek kafl›¤› 4 Bardak
4.5 Yemek kafl›¤› 4.5 Yemek kafl›¤› 6 Bardak
6.5 Yemek kafl›¤› 6.5 Yemek kafl›¤› 8 Bardak
7.5 Yemek kafl›¤› 7.5 Yemek kafl›¤› 10 Bardak
9 Yemek kafl›¤› 9 Yemek kafl›¤› 12 Bardak

Not: Bu kahve ö¤ütme makinesiyle tek seferde en fazla 11 yemek kafl›¤›
kahve çekirde¤i ö¤ütülebilir.
2. Kapa¤› kahve ö¤ütücüsünün üstüne tak›n›z.
3. Cihaz›n fiflini tak›n›z.
4. Kapa¤› s›k›ca yerine tak›n›z (fiekil B). Cihaz› çal›flt›rabilmek için emniyetli
dü¤menin yuvas›nda oldu¤undan emin olunuz.
5. Emniyetli dü¤meyi afla¤›daki ö¤ütme süresi çizelgesine göre bas›l› tutunuz.

KAHVE ÇEK‹RDE⁄‹ Ö⁄ÜTME SÜRELER‹
Ö⁄ÜTME TÜRÜ SEV‹YE YEMEK KAfiI⁄I Ö⁄ÜTME SÜRES‹
Kal›n/Normal Ö¤ütme 9 9 saniye
Filtre kahve makineleri için 9 15 saniye
Espresso için 6 15 – 18 Saniye

Daha küçük miktarlar için ö¤ütme süresi daha k›sa tutulmal›d›r.
6. ‹stenilen ö¤ütme derecesi elde edildi¤i takdirde emniyetli dü¤meyi b›rak›n›z ve b›çaklar›n durmas›
için 10 saniye bekleyiniz. BIÇAKLAR TAMAMEN DURANA KADAR KAPA⁄I AÇMAYINIZ.
7. Cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n›z. Kapa¤› aç›n›z ve ö¤ütülmüfl kahveyi içinden dökünüz.

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.
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C‹HAZIN TANITIMI

fiekil B



• 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⁄LIGI
Bu iflaret AB bünyesinde bu ürünün di¤er ev at›klar› gibi elden ç›kar›lmamas› gerekti¤ini ifade

etmektedir. Kontrol d›fl› at›klardan dolay› çevreye veya insan sa¤l›¤›na gelebilecek herhangi
bir zarar› engellemek için, malzeme kaynaklar›n›n yeniden kullan›m›n›n sürdürülebilirli¤ine
katk›da bulunmak üzere sorumlu bir flekilde geri dönüflümünü sa¤lay›n. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z›

geri dönüflüme sokmak için, lütfen geri dönüflüm toplama sistemlerini kullan›n veya cihaz› sat›n ald›¤›n›z
sat›fl merkezi ile görüflün. Çevre aç›s›ndan güvenli geri dönüflüm için ürünü sizden iade alabilirler.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
1. Kahve ö¤ütme makinesinin fiflini çekiniz.
2. Kapa¤›, kahve ö¤ütme haznesini ve hazne kapa¤›n› ç›kararak sabunlu s›cak suyla y›kay›n›z. ‹yice
durulay›p kurulay›n›z. Sert ve afl›nd›r›c› temizlik maddeleri kullanmay›n›z.
UYARI: Motor ünitesini, fifli ya da kabloyu suya ya da herhangi baflka bir s›v›ya sokmay›n›z.
UYARI: Kahve ö¤ütme haznesini ya da hazne kapa¤›n› bulafl›k makinesinde y›kamay›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 gerektirmemektedir.Düzenli temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r

ÖNEML‹ ‹PUÇLARI
Kahve Ö¤ütme Makinenizi en iyi flekilde kullanmak için:
* Mutlaka siz sat›n almadan en çok befl gün içinde taze kavrulmufl olan çekirdekler, ya da kavurma
sonras›nda hemen vakumlu pofletle ambalajlanm›fl ö¤ütülmemifl çekirdekler kullan›n›z.
* Kahve çekirdeklerini evinizde buzdolab›nda hava geçirmeyen bir kap içerisinde muhafaza ediniz.
* Ö¤ütülmüfl kahve hava geçirmeyen bir kap içerisinde tutulmad›¤› takdirde bayatlayacakt›r. Taze
ö¤ütülmüfl kahvenin zengin aromas›n›n tad›n› ç›karmak için yaln›zca o an kullanaca¤›n›z kadar kahveyi
ö¤ütünüz.

SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹
Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas› durumunda
flu ad›mlar› izleyin.
1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin.
2. Ana kayna¤›nda ifllevselli¤ini denetleyin.
Cihaz hâlâ çal›flm›yorsa, sat›n ald›¤›n›z yere geri götürün.
Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.

fiu talimatlar› izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
Ünitenin temiz oldu¤undan emin olun.
2. Tüm yaz›flmalarda, ad›n›z›, adresinizi ve ürünün model numaras›n› belirtin.
3. ‹ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam›ndaysa, nereden, ne zaman al›nd›¤›n› belirtin ve sat›n alma kan›t›n› ekleyin (örn.
kasa fifli).
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TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
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ENGLISH
SINBO SCM 2934 COFFEE MILL
USER MANUAL

Enjoy these features:
* Round stainless steel grinding chamber grinds more evenly than oval chambers.
* Spacious chamber grinds enough beans for 12 cups of coffee.
* Carefully designed safety switch protects you by preventing operation unless the lid is properly in
place.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the
following:
1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put coffee mil in water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
5. Check stainless steel bowl for presence of foreing objects before using.
6. Do not contact moving parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliances malfunctions, or is
dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for
examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
8. The use of attachments  not recommended or sold by the appliance manufacturer. This may cause
fire, electrical shock or injury.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. This product is designed FOR HOUSEHOLD USE ONLY, not for commercial or industrial use.
12. PRECAUTIONS:
* Do not remove cover until blade has COMPLETELY STOPPED.
* Do not attempt operation without the cover being in place.
* Do not immerse the motorized base or blade in liquid, or place in dishwasher. Damage for unit will
occur if submerged in liquid. Only the transparent top cover may be immersed.
* Do not operate this machine continuously for more than 4 batches. Allow machine to cool down for
10 minutes after every 4 batches.
* Do not attempt to chop ice.
* Do not use extension chord.
The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric
shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into
the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify
the plug in any way.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION
* Coffee grinder capacity: 2 OZ
* Easy-touch pulse control
* Lid safety interlock
* Cord storage
* Stainless steel blade
* AC 230V, 50Hz, 110W
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PARTS NAME
1. On/Off Safety switch
2. Transparent cover
3. Stainless steel gr›nd›ng bowl
4. Blade

INTRODUCTION
Unlock the fresh ground flavor of roasted coffee beans with your new coffee mill. For the best results,
please read the following instructions before you begin using this appliance.
1. Before you plug in your coffee mill, wipe the stainless steel grinding bowl, blades and cover with a
lint  free cloth.
2. Use this coffee mill to grind only coffee beans. Residue from grinding other foods will combine with
the delicate oils of the coffee beans and affect the flavor of your coffee.

HOW TO GRIND THE BEANS
1. Remove the cover and fill the grinding bowl with coffee beans according to the following chart.

COFFEE MEASUREMENT CHART
BEAN QUANTITY GROUND COFFEE CUPS OF COFFEE
Tablespoons In Tablespoons 5 oz. Cups
3 Tbsp 3 Tbsp 4 Cups
4.5 Tbsp 4.5 Tbsp 6 Cups
6.5 Tbsp 6.5 Tbsp 8 Cups
7.5 Tbsp 7.5 Tbsp 10 Cups
9 Tbsp 9 Tbsp 12 Cups

Note: This coffee mill grinds up to 11 Tablespoons of whole
coffee beans.
2. Place the cover on the coffee mill.
3. Plug in unit.
4. Hold the cover firmly into place (FigureB). Be sure that
the safety switch is in its track in order to operate this unit.
5. Pres down on the safety switch according to the following
grind time chart.

TIME CHART FOR GRINDING COFFEE BEANS
TYPE OF GRIND LEVEL TABLESPOON GRIND TIME
Perc/Regular Grind 9 9 Seconds
Drip Grind 9 15 Seconds
Espresso Grind 6 15 – 18 Seconds

For smaller batches of beans use less grind time.
6. When desired grind has been obtained, release the safety switch and wait 10 seconds for blades to
stop. DO NOT REMOVE COVER UNTIL BLADES COME TO A COMPLETE STOP.
7. Unplug the unit. Remove lid and pour grounds into fitler.

Care and Cleaning
1. Unplug the coffee mill.
2. Remove the lid, ground coffee chamber and chamber cover and wash with warm soapy water. Rinse
and dry thoroughly. Do not use harsh or abrasive cleaners.
CAUTION: Do not immerse the base, plug or cord in water or other liquid.
CAUTION: Do not place the ground coffee chamber, chamber cover or lid in the dishwasher.

Figure B



- 8 -

IMPORTANT TIPS
To enjoy the benefits of your mill:
* Always use fresh roasted whole beans that were roasted less than five days prior to your purchase,
or buy whole beans that were waccum packed and sealed immediately after roasting.
* At home, store your whole beans in the refrigerator in an air-tight container.
* Ground coffee will become stale if not kept in an air-tight container. To enjoy the richest flavor and
aroma from freshly ground coffee, grind only as much coffee as you can use immediately.

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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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

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 : KAHVE ÖGÜTÜCÜSÜ
Markası : S‹NBO
Modeli : SCM 2934
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.


