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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

Önemli!
Blender setinizi kullanmaya bafllamadan önce bu güvenlik talimat›n› ve kullan›m talimat›n›
sonuna kadar dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu sayede cihaz› güvenli ve sa¤l›kl› bir flekilde
kullanabilirsiniz. Cihaz› baflkas›na verdi¤inizde ya da satt›¤›n›zda kullan›m talimat›n› da
birlikte vermeyi unutmay›n›z. Yedek parça ve aksesuar siparifli verirden bu kullan›m
talimat›n› kullan›n›z. Bu kitapç›¤› güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.
D‹KKAT: HATALI KULLANIMLARIN YARALANMALARA YOL AÇMA OLASILI⁄I VARDIR.
ÇOCUKLARIN DENET‹MS‹Z OLARAK C‹HAZI KULLANMASINA ‹Z‹N VER‹LMEMEL‹D‹R.

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
Elektrikli cihaz kullan›lmadan önce afla¤›da belirtilen temel güvenlik kurallar›na mutlaka
uyulmas› gerekmektedir:
C‹HAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TAL‹MATI OKUYUNUZ.

1. Tüm talimatlar› okuyunuz.
2. S›v›lar› blendere koymadan önce so¤uyarak oda s›cakl›¤›na gelmelerini bekleyiniz.
3. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj›n›n ürünün etiketinde
belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas›n› kontrol ediniz.
4. Kablonun masa ya da s›cak yüzeyden sarkmas›na izin vermeyiniz.
5. Cihaz› s›cak gazlar›n ya da elektrikli ocaklar ya da s›cak f›r›nlar›n yak›n›na ya da içine
koymay›n›z.
6. Cihaz› afla¤›daki durumlarda kapat›p fiflini prizden çekiniz:
  • Parça takmadan ve ç›karmadan önce
  • Kullan›mdan sonra
  • Temizlemeden önce.
7. Cihaz güç ünitesine tak›l› durumdayken ellerinizi ve mutfak gereçlerini blenderden
uzak tutunuz.
8. Keskin b›çaklarla temas etmeyiniz.
9. 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 cihaz› üreticiye ya da yetkili servis merkezine götürünüz.
10. Onaylanmam›fl aksesuarlar› kullanmay›n›z.
11. Cihaz üreticisi taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmaya
neden olabilecekleri için tavsiye edilmemektedir.
12. Blenderi güç ünitesinden ay›r›rken afla¤›daki hususlara dikkat ediniz:
  • B›çaklar tamamen durana kadar bekleyiniz;
  • Cam sürahiyi b›çak ünitesinden kazayla sökmeyiniz.
13. Blenderi kesinlikle bofl olarak çal›flt›rmay›n›z.
14. Afl›nd›r›c› temizlik maddeleri ve ovma teli kullanmay›n›z.
15. Blenderin taban›n›, kabloyu ve fifli kesinlikle suya sokmay›n›z.
16. Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici,
servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
17. Bu cihaz, cihazlar›n kullan›lmas›nda güvenlik aç›s›ndan sorumluluk üstlenebilecek
bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
18. Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim yap›lmal›d›r.
19. Cihaz› çocuklar›n ve engelli kiflilerin yak›n›nda kullan›yorken çok dikkatli olunuz.
20. Blenderi kapa¤› yerine tak›l›yken kullan›n›z.
21. Cihaz› içine malzeme koymadan çal›flt›rmay›n›z.
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22. ‹çi bofl bir blender ünitesini çal›flt›rmay›n›z (kat› ya da s›v› g›da maddeleri olmaks›z›n)
23. Cihaz yaln›zca ev içi kullan›ma yönelik olarak tasarlanm›flt›r, cihaz do¤ru flekilde
kullan›lmad›¤› takdirde ya da buradaki talimatlara uyulmamas› halinde taraf›m›zca hiçbir
sorumluluk kabul edilmemektedir.
24. Aç›k alanlarda kullanmay›n›z.
25. Bu talimat› muhafaza ediniz.
Yaln›zca ev içi kullan›ma yöneliktir

C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• 1500ml plastik hazne
• Ç›kar›labilir doldurma a¤z› kapa¤›
• Kolay temizlenir taban ve hazne
• G›da ö¤ütme, sebze, meyve, et k›yma ve yiyecek kar›flt›rma fonksiyonlar›
• Kilit sistemi
• Kablo saklama yuvas› ve paslanmaz çelik b›çaklar
• Anl›k çal›flt›rma ve 2 kademeli h›z kontrolü
• AC230V, 50Hz, 400W

C‹HAZIN B‹LEfiENLER‹

1. Malzeme girifl kapa¤ı

2. Sürahi kapa¤›

3. Plastik sürahi

4. B›çak ünitesi

5. Devir kontrolü

6. Taban

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

1

2

3

4

5

6
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1. Ö¤ütücü

2. B›çak ünitesi

3. Taban
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C‹HAZIN KULLANIMI

Tavsiye Edilen Devir Çizelgesi
Devir Kullan›m/g›dalar Azm. miktar
1 Süt köpürtme 500ml

Bulamaç, milkshake, yumurta gibi yo¤un
olmayan kar›fl›mlar 1 litre

2 Çorbalar, yo¤un kar›fl›mlar, soslar vb. 1.3 litre

Mayonez 3 yumurta +
450ml s›v› ya¤

Yo¤un içecekler
‹lk önce taze meyve ve s›v› malzemeleri koyunuz
(yo¤urt, süt ve meyve sular› dahil)

800ml s›v›

(P) kesintili
çal›flma 

Motoru kesintili olarak çal›flt›rmak için kullan›l›r.
Dü¤me bas›l› tutuldukça cihaz çal›fl›r.

6 küp

• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Cihaz›n›zla birlikte gelen aksesuarları kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz.
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
Cihaz› ilk kez kullanmadan önce talimat›n tamam›n› ve önemli güvenlik uyar›lar›n›. Tüm
ambalaj malzemelerini ç›kar›n›z, tüm parçalar›n iyi durumda teslim edildi¤inden emin
olunuz, taban hariç tüm parçalar› sabunlu su ve bulafl›k süngeriyle y›kay›n›z. Cihaz›n
gövdesini nemli bir bezle siliniz
1. Conta halkas›n› tak›n›z - contan›n b›çak ünitesinin kenar›n›n alt›na tam olarak
yerleflti¤inden emin olunuz.
Conta hasarl›ysa ya da do¤ru flekilde tak›lmad›ysa s›z›nt› meydana gelecektir.
2. B›çak ünitesini tabana tak›n›z.
3. Sürahiyi b›çak ünitesinin üstüne tak›n›z.
4. Malzemeleri sürahiye doldurunuz.
5. Kapak contas›n› kapa¤›n alt k›sm›na tak›n›z.
6. Kapakta bulunan doldurma kapa¤›n› tak›n›z ve döndürerek bir konumuna kilitleyiniz.
7. Kapa¤› sürahiye tak›n›z ve doldurma kapa¤›n› döndürerek kilitleyiniz. Doldurma kapa¤›
3 farkl› konumda bulunabilir - doldurma kapa¤› sürahiye malzeme eklemek için ç›kar›labilir.
  • Kapak kilitli de¤il/doldurma kapa¤› kapa¤›n tak›lmas› ve ç›kar›lmas› için kapa¤a
kilitlenir.
  • Kapak kilitli.
8. Blenderi güç ünitesinin üstüne tak›n›z.
9. Cihaz› 3 dakikadan daha uzun bir süre kesintisiz olarak çal›flt›rmay›n›z.
10. Devir seçimi yap›n›z.
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C‹HAZIN KULLANIMI
Cihazın ö¤ütücü olarak kullanılması
Cihaz› ilk kez kullanmadan önce talimat›n tamam›n› ve önemli güvenlik uyar›lar›n›
okuyunuz. Tüm ambalaj malzemelerini ç›kar›n›z, tüm parçalar›n iyi durumda teslim
edildi¤inden emin olunuz, taban hariç tüm parçalar› sabunlu su ve bulafl›k süngeriyle
y›kay›n›z. Cihaz›n gövdesini nemli bir bezle siliniz
1. Kapatma halkas›n› b›çak ünitesine tak›n›z
2. B›ça¤› ö¤ütücüye di¤er yönde tak›n›z
3. Ö¤ütücüyü tabana ters saat yönünde çevirerek tak›n›z.

ÖNEML‹
Blenderin kullan›m ömrünün uzun olmas› için cihaz› 60 saniyeden daha uzun bir süre
çal›flt›rmay›n›z. ‹stedi¤iniz yo¤unlu¤a ulaflt›ktan hemen sonra cihaz› kapat›n›z.
Plastik malzeme zarar görebilece¤i için cihazda baharat ö¤ütmeyiniz.
Blender yerine do¤ru flekilde tak›lmad›¤› takdirde makine çal›flmayacakt›r.
Blenderi çal›flt›rmadan önce içerisinde kuru malzeme koymay›n›z. Gerekiyorsa bunlar›
küçük parçalar halinde kesiniz ve makine çal›fl›yorken doldurma kapa¤›n› ç›kar›p bunlar›
teker teker içine at›n›z. Elinizi delikten içeri sokmay›n›z. ‹çindeki malzemeyi düzenli
olarak boflalt›n›z.
Blenderi saklama kab› olarak kullanmay›n›z. Her kullan›mdan önce ve sonra blenderi
boflalt›n›z.
1.3 litreden daha fazla malzeme ifllemeyiniz, milkshake gibi köpüklü s›v›lar 1 litreden
fazla olmamal›d›r.
‹puçlar›
Mayonez yaparken ilk önce ya¤ hariç tüm malzemeleri blendere koyunuz. Doldurma
kapa¤›n› ç›kar›n›z. Makine çal›fl›yorken ya¤› kapaktaki delikten yavafl yavafl ilave ediniz.
Püre ve koyu soslar gibi koyu kar›fl›mlar›n arada elle kar›flt›r›lmas› gerekebilir. ‹fllenmesi
zorsa bir miktar s›v› daha ilave ediniz.

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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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.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Temizlik ifllemine bafllamadan önce cihaz› mutlaka kapal› konuma getiriniz, fiflten çekiniz
ve hareketli parçaların durdu¤undan emin oldu¤unuzda parçaları sökünüz.
Güç ünitesinin, kablonun ya da fiflin ›slanmas›na izin vermeyiniz.
Sürahiyi b›çak ünitesinden ay›rmadan önce içini boflalt›n›z.
Sürahi bulafl›k makinesinde y›kanabilir.

Güç Ünitesi
Nemli bir bezle silerek temizleyiniz ve kurulay›n›z
Kabloyu güç ünitesinin alt k›sm›n›n etraf›na sar›n›z.

B›çak Ünitesi
B›çak ünitesini alt taraftan yukar› do¤ru bast›rarak tabandan ç›kar›n›z.
Conta halkas›n› ç›kar›p y›kay›n›z.
B›çaklar keskin oldu¤u için elle temas edilmemelidir -  b›çaklar› s›cak sabunlu su ve
f›rça yard›m›yla temizleyiniz ve akan suyun alt›nda iyice durulay›n›z. B›çak ünitesini suya
dald›rmay›n›z.

Kapak
Kapa¤› temizlemeye bafllamadan önce contay› ç›k›nt›s›ndan tutarak ç›kar›n›z.
Her iki parçay› da elde y›kay›p kurulay›n›z.

Di¤er Parçalar
Elde y›kay›p kurulay›n›z.

Otomatik Temizleme (P)
1. Blenderin içine 500ml s›cak sabunlu su koyunuz.
2. Aral›kl› çal›flt›rma (P) ayar›n› kullanarak otomatik temizleme yap›n›z.
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TEM‹ZL‹K VE BAKIM
3. Durulay›n›z, b›çaklar› söküp “b›çak ünitesi” bafll›kl› bölümde aç›klanan flekilde
temizleyiniz.
4. Parçalar› iyice kurulay›n›z.

BAKIM VE SERV‹S
• 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.

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).

Bu talimatlar› baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z.
Üzerinde çarp› iflareti olan çöp kutusu simgesi kullan›m ömrünü doldurmufl ve 
y›pranm›fl olan cihaz›n çevreye duyarl› bir flekilde elden ç›kar›lmas› gerekti¤ini 
göstermektedir. Cihaz›n geri dönüflüm merkezine ulaflt›r›lmas›na iliflkin bilgilere

yerel makamlarla ba¤lant›ya geçerek ulaflabilirsiniz.

Dikkat: Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo
üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
Bu cihaz, cihazlar›n kullan›lmas›nda güvenlik aç›s›ndan sorumluluk üstlenebilecek bir
kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim yap›lmal›d›r.
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ENGLISH
SINBO SHB 3056 BLENDER
BLENDER OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating this unit, Read these instructions carefully ,and retain for future
reference.

Important Safeguards
1. Read all instructions.
2. Allow all liquids to cool to room temperature before placing them in the blender.
3. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on
the rating plate.
4. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
5. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Switch off and unplug:
• Before fitting or removing parts
• After use
• Before cleaning.
7. Keep hands and utensils out of the blender when it’s on the power unit.
8. Don’t touch the sharp blades.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer
or the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical
adjustment.
10. Never use an unauthorized attachment.
11. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may cause injuries.
12. When removing the blender from the power unit:
 • Wait until the blades have completely stopped;
 • Don’t accidentally unscrew the goblet from the blade unit.
13. Never run the blender empty.
14. Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
15. Do not immerse the blender base ,cord or plug in water at any time.
16. If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer or it’s service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
17. 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.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or
infirm persons.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
20. Only operate the blender with the lid in place.
21. Do not operate the appliance in dry motion
22. Do not operated with an empty blending unit(i.e.without solid or liquid foodstuff)
23. Only use the appliance for itsintended domestic use,we will not accept any liability
if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
24. Do not use outdoors.
25. Save these instructions.

Household use only

UNIT DESCRIPTION                  FEATURES

1. Feeder lid
2. Jar lid
3. Plastic jar
4. Blade unit
5. Speed control
6. Base

1

2

3

4

5

6

• 1500ml plastic jar
• Removable filler cap
• Easy to clean the base and jar
• With food milling, fruit vegetable, meat grinding and
food blending functions
• Lock system
• Power cord storage and stainless steel blades
• Pulse rotation and 2-speed control sections
• AC230V, 50Hz, 400W

To use your blender
Before first use, read all the instructions and important safeguards. then remove all
packaging materials ,make sure all your items are received in good condition, with the
exception of the base ,wash all parts with warm soapy water using a sponge or dishcloth.
wipe body clean with a damp cloth.

1. Fit the sealing ring - ensuring the seal is fully located under the rim of the blade unit.
Leaking will occur if the seal is damaged or not fitted correctly.
2. Clip the blade unit into the base.
3. Screw the goblet onto the blade unit
4. Put your ingredients into the goblet.
5. Push the lid seal onto the underside of the lid.
6. Fit and lock the filler cap in the lid,by turning one position.

1. Grinder

2. Blade unit

3. Base
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TO USE YOUR BLENDER
7. Fit the lid to the goblet and turn the filler cap to to lock. The filler cap can be located
in 3
different positions- filler cap removable for adding ingredients to the goblet.
•  lid unlocked/filler cap locked to the lid for fitting and removing the lid.
•  lid locked.
8. Place the blender onto the power unit.
9. Do not run the appliance for more than 3 minutes per time.
10. Select a speed.

Recommended speed chart
Speed Usage/food items Max. quantity
1 Frothing milk 500ml

Light mixes e.g. batters, milkshakes,
scrambled egg 1 litre

2 Soups Thicker mixes e.g. sauces, 1.3 litres
Mayonnaise 3 eggs + 450ml oil
Smoothie drinks
Place the fresh fruit and liquid ingredients in
first (includes yoghurt, milk and fruit juices) 800ml liquid

(P) pulse Operates the motor in a start/stop action.
The pulse will operate for as long as it is
held in position. 6 cubes

To use your grinder
Before first use, read all the instructions and important safeguards. then remove all
packaging materials ,make sure all your items are received in good condition, with the
exception of the base , wash all parts with warm soapy water using a sponge or dishcloth.
wipe body clean with a damp cloth.
1. Put your obturating ring into blade unit
2. Put blade unit negative direction into grinder
3. Put grinder clockwise into base

Important
To ensure long life of your blender,never run it for longer than 60seconds. Switch off as
soon as
you’ve got the right consistency.
Don’t process spices – they may damage the plastic.
The machine won’t work if the blender is fitted incorrectly.
Don’t put dry ingredients into the blender before switching on. If necessary, cut them
into pieces;remove the filler cap; then, with the machine running, drop them through
one by one. Keep your hand over the opening. Empty regularly.
Don’t use the blender as a storage container. Keep it empty before and after use.
Never blend more than 1.3 litres or more than 1 litre for frothy liquids like milkshakes.



- 11 -

TIPS AND HINTS
When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil, into the blender. Remove
the filler cap.Then, with the machine running,pour the oil down slowly through the hole
in the lid. Thick mixtures, e.g. pâtés and dips, may need scraping down. If it’s difficult
to process, add more liquid.

CLEANING
Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.
Never let the power unit, cord or plug get wet.
Empty the goblet before  unscrewing it from the blade unit.
The goblet can be washed in your dishwasher.

Power unit
Wipe with a damp cloth, then dry.
Wrap excess cord around the bottom of the power unit

Blade unit
Remove the blade unit from out of the base by pushing up from underneath
Remove and wash the sealing ring.
Don’t touch the sharp blades –brush them clean using hot soapy water, then rinse
thoroughly under the tap. Don’t immerse the blade unit in water.

Lid
Remove the seal using the tab before cleaning the lid.
Wash both parts by hand, then dry.

Other parts
Wash by hand, then dry.

Auto clean (P)
1. Pour 500ml warm soapy water in the blender.
2. Auto clean using the pulse (P)setting.
3. Rinse, then dismantle and clean the blades as recommended under “blade unit”.
4. Dry the parts thoroughly.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment
or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to

promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please
use the return and collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
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- G A R A N T ‹  fi A R T L A R I  -

ÜRET‹C‹ F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE
T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› garanti kapsam›ndad›r.
3. Mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda tüketici,6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a. Sözleflmeden dönme, b. Sat›fl bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onar›lmas›n› isteme, d. Sat›lan›n ay›ps›z bir misli
ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar›m hakk›n› seçmesi durumunda sat›c›; iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya
da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal›n onar›m›n› yapmak veya yapt›rmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onar›m hakk›n› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullanabilir. Sat›c›, üretici ve ithalatç› tüketicinin bu hakk›n›
kullanmas›ndan müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onar›m hakk›n› kullanmas› halinde mal›n;
* Garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas›,
* Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
* Tamirinin mümkün olmad›¤›n›n, yetkili servis istasyonu, sat›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan bir raporla belirlenmesi
durumlar›nda, Tüketici mal›n bedel iadesini, ay›p oran›nda bedel indirimini veya imkân varsa mal›n ay›ps›z misli ile
de¤ifltirilmesini sat›c›dan talep edebilir. Sat›c›, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
sat›c›, üretici ve ithalatç› müteselsilen sorumludur.
6. Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliflkin ar›zan›n yetkili servis istasyonuna
veya sat›c›ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d›fl›nda ise mal›n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bafllar.
Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar,
benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r. Mal›n garanti süresi içerisinde
ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
8. Yetkili servis istasyonlar›n›n adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye’nin her yerinden 0850 811 65 65 no’lu telefonumuzdan
ulaflabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klara yerleflim yerinin bulundu¤u
veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
10. Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin
Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤üne baflvurabilir.

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

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

- 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 : BLENDER
Markası : S‹NBO
Modeli : SHB 3056
Garanti Süresi : 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 ‹fl Günü
Bandrol ve Seri No: :
Kullanım Ömrü : Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI F‹RMANIN,
Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin ‹mzası :
Firmanın Kaflesi :

‹flbu sözleflme ile taraflar, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda kanun ve bu kanun kapsam›nda yürürlü¤e konulan
Sanayi Mallar›n›n Sat›fl Sonras› Hizmetleri Yönetmeli¤inden do¤an sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi
ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karfl› müfltereken ve müteselsilsen sorumlu olduklar›n› kabul ederler. Bu belgenin
kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlü¤ü konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Teblig uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlü¤ü tarafınca izin verilmifltir.
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MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli
oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet
adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hattımızı da hizmetinize
açm›fl durumday›z.

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

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

www.sinbo.com

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

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

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(*)
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