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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

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.
• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması
amaçlanır.
• Dükkânlarda, bürolarda ve di¤er çalıflma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
• Çiftlik evleri
• Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di¤er mesken tipi
çevreler,
• Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Bu cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve
karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aklî yetenekleri azalmıfl veya tecrübe
ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Temizleme ve kullanıcı bakımı
8 yasından büyük olmadıkça çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu çocukların eriflimeyece¤i yerde muhafaza ediniz.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
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S‹NBO SHB 3100S BLENDER SET‹
KULLANIM KILAVUZU
ÖZELL‹KLER
* 2 farkl› h›z ayar›
* Paslanmaz ayr›labilir kar›flt›r›c› çubuk
* Paslanmaz B›çak
* 700ml ölçekli kap
* Do¤ray›c› kap
* Parçalay›c› ve kar›flt›r›c› bir arada
* AC230V, 50Hz, 400W
ÖNEML‹ UYARILAR
• Bak›m, Onar›m ve Kullan›mda Uyulmas› Gereken Kurallar
Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce bu k›lavuzu sonuna kadar okuyup baflvuru kayna¤›
olarak saklay›n›z
Elektrikli cihaz kullan›lmadan önce afla¤›da belirtilen temel güvenlik kurallar›na mutlaka
uyulmas› gerekmektedir:
1. Tüm talimat› okuyunuz.
2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj›n›n ürünün etiketinde
belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas›n› kontrol ediniz.
3. Kablosu ya da fifli ar›zalanm›fl olan, normal flekilde çal›flmayan, düflürülmüfl ya da
herhangi bir flekilde zarar görmüfl cihaz› kullanmaya kalk›flmay›n›z. Cihaz› inceleme,
onar›m ya da mekanik ayarlama için en yak›n yetkili servis merkezine iade ediniz.
4. Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici,
yetkili servis ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
5. Cihaz kullan›lmad›¤› zamanlarda, herhangi bir parça takmadan ya da ç›karmadan veya
temizlik ifllemine giriflilmeden önce fiflten çekilmelidir.
6. Kablonun masa ya da s›cak yüzeyden sarkmas›na izin vermeyiniz.
7. Elektrik floku tehlikesini önlemek için blenderin üst k›sm›n› suya sokmay›n›z.
8. Cihaz› çocuklar›n ve engelli kiflilerin yak›n›nda kullan›yorken çok dikkatli olunuz.
9. Hareketli parçalarla temas etmeyiniz.
10. Yaralanma riskini önlemek ve blenderin hasara u¤ramamas› için blender çal›fl›yorken
ellerinizi ve mutfak gereçlerini sürahiye sokmay›n›z. Ispatula yaln›zca blender çal›flm›yorken
kullan›lmal›d›r.
11. Bu cihaz buz k›rmak ya da sert ve kuru malzemeleri ifllemek için kullan›lmamal›d›r,
aksi takdirde b›çaklar› körelebilir.
12. Yaralanma riskini asgari düzeye indirmek için, kâse yerine do¤ru flekilde
yerlefltirilmeden önce kesici b›ça¤› cihaza takmay›n›z.
13. Cihaz› çal›flt›rmaya bafllamadan önce kesici kapa¤›n›n yerine s›k›ca oturmufl oldu¤undan
emin olunuz.
14. Cihaz üreticisi taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmaya
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neden olabilir.
15. Cihaz› tasarlanm›fl kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n›z.
16. 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 dâhil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
17. Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim yap›lmal›d›r.
18. Aç›k alanlarda kullanmay›n›z.
19. Bu talimat› muhafaza ediniz.
YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIMA YÖNEL‹KT‹R.
BLENDER‹N‹Z‹ TANIYIN (Bu cihaz sebze ve meyve ifllemeye uygundur)
Düflük ve yüksek h›z dü¤mesi (yukar›dan afla¤›ya)
Motor ünitesi
Sökülebilir kar›flt›r›c› çubu¤u kilitlemek için saat yönünde çeviriniz.
Serbest b›rakmak için ters yönde çeviriniz.

Sökülebilir kar›flt›r›c› çubuk

Kase
Azami kapasitesi 700ml olan kaseyi malzeme ölçmek ve küçük
miktarlarda yiyecek ifllemek için kullanabilirsiniz.
AKSESUARLARI TANIYIN - do¤ray›c› (Et k›ymak ve sar›msak do¤ramak için kullan›l›r)
Motor ünitesi
Motor ünitesini ters saat yönünde çevirerek do¤ray›c› kapa¤› ile kilitleyiniz.
Sökülebilir do¤ray›c› kapa¤›
Parçay› do¤ray›c› kasesine kilitlemek için saat yönünde, kilidi açmak için
ters yönde çeviriniz.
Sökülebilir do¤ray›c› b›ça¤›
B›ça¤›n kenar› çok keskindir. Kesilmelere maruz kalmamak için dikkatli
bir flekilde tutunuz. Daima plastik flaft› kavray›n›z.
Kase
Do¤ray›c› kapa¤›n› takmadan önce malzemeleri kasenin içine doldurunuz.
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AKSESUARLARI TANIYIN - ç›rp›c› (yumurta ak› ç›rpmak için kullan›l›r)
Motor ünitesi
Motor ünitesini ters saat yönünde çevirerek ç›rp›c› ile kilitleyiniz
Yumurta ç›rpma aparat›
Yumurta ak› ç›rpmak için kullan›l›r. Yumurta ak› ç›rp›larak krema k›vam›na
getirilebilir.

Kase
Kaseye tek seferde iki adet yumurta ak› koyunuz.
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lant› veya Montaj›n Nas›l Yap›laca¤›n› Gösterir flema ile Ba¤lant› veya Montaj›n
Kimin Taraf›ndan Yap›laca¤›na (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Cihaz›n›zla birlikte gelen aksesuarlar› kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz.
Olas› bir ar›za durumunda cihaz›n içini açmay›n›z. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
BLENDERIN KULLANIMI
Cihaz› ilk kez kullanmaya bafllamada önce blenderi “h›zl› temizleme” bölümünde aç›klanan
flekilde temizleyiniz.
Cihaz içinde herhangi bir malzeme bulunmaks›z›n 15 saniyeden daha uzun bir süre
çal›flt›r›lmamal›d›r.
Önemli: B›çaklar çok keskindir; dikkatli bir flekilde tutunuz. Aksesuar tak›p ç›karmadan
önce el blenderinin fiflini prizden çekmeyi unutmay›n›z.
Blender Kullan›m Talimat›
Cihaz yüksek h›zda kullan›ld›¤›nda çal›flt›rma süresi 1 dakikadan fazla olmamal›d›r,
motorun so¤umas› için bir saat boyunca beklenmelidir.
1. Sökülebilir flaft motor ünitesine takmak için flaft yerine s›k›ca oturana kadar ters saat
yönünde çeviriniz. fiaft› sökmek için di¤er yönde çevirmeniz yeterlidir.
2. El blenderini prize tak›n›z.
3. El blenderini malzemeye indiriniz ve ihtiyac›n›za göre seçim yaparak motor ünitesinin
üstündeki dü¤meye bas›n›z.
4. El blenderini durdurmak için motor ünitesinin üstündeki dü¤meden parma¤›n›z› çekiniz.
DO⁄RAYICI KULLANIM TAL‹MATI
Cihaz yüksek h›zda kullan›ld›¤›nda çal›flt›rma süresi 20 saniyeden fazla olmamal›d›r, her
üç çal›flt›rma süresinin aras›nda 1 dakika boyunca beklenmelidir.
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1. Do¤ray›c› kâsesini temiz ve düz bir yüzey üzerine yerlefltiriniz.
2. Paslanmaz do¤ray›c› b›ça¤›n› do¤ray›c› kâsesine fiekil 1’de gösterilen flekilde tak›n›z.
3. Do¤rama b›ça¤›n›n üstündeki ba¤lant›y› kapat›n›z (Bkz. fiekil 2).
4. Malzemeyi kâsenin içine doldurunuz.
Not: Etleri kemiklerden ay›r›n›z, küçük parçalara böldükten sonra kâseye doldurunuz,
tek seferde ifllenebilecek et miktar› en fazla 200 gramd›r.
4. Kapa¤› do¤ray›c› kâsesine tak›n›z ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz (Bkz.
fiekil 3) Kapa¤› sökmek için di¤er yönde çevirmeniz yeterlidir.
5. Do¤ray›c›n›n üst k›sm›n› do¤ray›c› kapa¤›n›n deli¤ine sokunuz ve kilitlemek için saat
yönünde çeviriniz.
6. Cihaz› prize tak›n›z ve çal›flt›rmaya bafllamak için dü¤mesine bas›n›z.
7. Cihaz› durdurmak için motor ünitesinin üstündeki dü¤meden parma¤›n›z› çekiniz.
Dikkat:
- Yaralanma riskini asgari düzeye indirmek için, kâse yerine do¤ru flekilde yerlefltirilmeden
önce kesici b›ça¤› cihaza takmay›n›z.
- Cihaz› çal›flt›rmaya bafllamadan önce kesici kapa¤›n›n yerine s›k›ca oturmufl oldu¤undan
emin olunuz.

fiekil 1

fiekil 2

fiekil 3

ÇIRPICI KULLANIM TAL‹MATI
Cihaz en yüksek h›zda tek seferde en fazla 1 dakika boyunca kullan›lmal›d›r.
1. Yumurta ak› ç›rp›c›s›n› motor ünitesine takmak için ç›rp›c› aparat› yerine s›k›ca oturana
kadar ters saat yönünde çeviriniz. flaft› sökmek için di¤er yönde çevirmeniz yeterlidir.
2. El blenderini prize tak›n›z.
3. Kâseye yumurta ak›n› koyunuz, genelde tek seferde iki adet yumurta ak› koymak
yeterlidir.
4. El blenderini malzemeye indiriniz ve motor ünitesinin üstündeki dü¤meye bas›n›z.
5. El blenderini durdurmak için motor ünitesinin üstündeki dü¤meden parma¤›n›z› çekiniz
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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.
TAfiIMA ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orijinal ambalaj›yla tafl›maya 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.
Kullan›m s›ras›nda insan ve çevre sa¤l›¤›na tehlikeli veya zararl› olabilecek bir
durum söz konusu de¤ildir.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bak›m, Onar›m veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Bu cihaz yaln›zca evde kullan›ma yöneliktir.
1. Cihaz›n fiflini prizden çekip sökülebilir flaft› ç›kar›n›z.
Not: Blenderin sökülebilir flaft›n› suya sokmay›n›z, aksi takdirde mekanizman›n ya¤›
d›flar› akabilir.
2. Sökülebilir flaft› afl›nd›r›c› temizlik malzemeleri ya da deterjan kullanmadan akan
suyun alt›nda y›kay›n›z. Sökülebilir flaft› temizledikten sonra bafl afla¤› yerlefltirerek içeri
girmifl olabilecek suyun d›flar› ç›kmas›n› sa¤lay›n›z. fiaft bulafl›k makinesinde y›kanabilen
bir parçad›r.
3. Kâseyi, kab›, ç›rp›c›y› ve b›ça¤› s›cak sabunlu suyla y›kay›n›z. Plastik malzeme bulafl›k
makinesinde y›kand›¤› takdirde bir süre sonra bozulabildi¤i için kab› ve ç›rp›c›y› bulafl›k
makinesinde y›kaman›z tavsiye edilmemektedir.
4. Motor ünitesini nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Elektrik flokuna maruz kalmamak
için cihaz› kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk›flmay›n›z.
5. ‹yice kurulay›n›z.
Dikkat: B›çaklar çok keskindir; dikkatli bir flekilde tutunuz.
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HIZLI TEM‹ZL‹K
Farkl› malzemeleri ifllerken bu ifllemler aras›nda kaseyi yar›s›na kadar suyla doldurup
birkaç saniye boyunca çal›flt›r›n›z.
BAKIM
• Periyodik Bak›m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak›m›n Yap›laca¤› Zaman
Aral›klar› ile Kimin Taraf›ndan Yap›lmas› Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
SORUN G‹DERME
Güç kablosunun fiflinde ar›za varsa tehlikeye maruz kalmamak için bunu kesinlikle
kendiniz de¤ifltirmeye kalk›flmay›n›z. Cihaz› yetkili Teknik Destek Merkezine götürünüz.
Ayn› durum di¤er sorunlar için de geçerlidir.
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ENGLISH
SINBO SHB 3100S BLENDER SET
USER MANUAL
SPECIFICATIONS
* 2 different speed settings
* Stainless removable mixing stick
* Stainless Blade
* 700ml scaled container
* Chopper container
* 2-in-1 blender and mixer
* AC230V, 50Hz, 400W
IMPORTANT WARNINGS
* Rules To Be Observed During Maintenance, Repair And Operation
Read this manual thoroughly before using your device and keep it for future reference.
Following safety rules shall always be followed before using an electrical appliance:
1. Read all instructions.
2. Check if the mains voltage rating at the outlet matches the voltage rating specified in
the product name plate before starting to operate the appliance.
3. Do not attempt to use an appliance with a faulty cord or plug, that does not operate
as normal, which has been dropped or damaged in some way. Return the appliance to
the nearest authorized service for inspection, repair or mechanical adjustment.
4. To avoid any risk of hazard, a damaged power cable must be changed by the
manufacturer, service organization or a likewise qualified technician.
5. Appliance shall be unplugged when it not used, before installing or removing any
component or before cleaning the appliance.
6. Do not allow the cord dangle from the table or from a hot surface.
7. Do not insert upper part of the blender to water to prevent risk of electric shock.
8. Be very careful while using the device the appliance near the children and disabled
persons.
9. Do not touch moving parts.
10. Do not insert your hand and utensils inside the jug to prevent risk of injury and damage
to the blender. Use the scraper when the blender is not operated only.
11. This appliance shall not be used for breaking ice or process hard materials; otherwise
its blades may become blunt.
12. To minimize the risk of injury, do not install the cutter blade before properly placing
the jug.
13. Ensure that all cutter cover is seated securely before operating the appliance.
14. Using accessories not recommended by the manufacturer can cause injuries.
15. Do not use the appliance for purposes other than its intended purpose.
16. This appliance should not be used by physically, sensually or mentally handicapped
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ones (including children) without supervision and guidance of someone who can undertake
the responsibility for safety but by the ones who are sufficiently informed and experienced
about the use.
17. Close supervision is required to ensure that children don't play with the appliance.
18. Do not use the appliance outdoors.
19. Keep these instructions for future reference.
INTENDED FOR HOUSEHOLD OPERATION ONLY.
KNOW YOUR BLENDER (This appliance is suitable to process vegetables and fruit)
Low and high speed button (up to down)
Motor unit
Rotate clockwise to lock the removable mixing stick .Rotate in the reverse
direction to release it.
Removable mixing stick
Jug
You may use the jug with a maximum capacity of 700ml to measure
materials and to process small amounts of food.
KNOW THE ACCESSORIES - chopper (Used for mincing meat and chopping garlic etc.)
Motor unit
Rotate the motor unit counter-clockwise and lock it with the chopper
cover.
Removable chopper cover
Rotate the part clockwise to lock the it to the chopper container and
counter-clockwise to unlock it.
Removable chopper blade
Edges of the blade are very sharp. Handle it carefully to prevent cuts.
Always grab the plastic shaft.
Jug
Before installing the chopper cover, put the materials inside the jug.
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KNOW THE ACCESSORIES - scrambler (Used for scrambling egg white.)
Motor unit
Rotate the motor unit counter-clockwise and lock it with the scrambler.
Egg scrambler
Used for scrambling egg white. Egg white may be scrambled to the
thickness of cream.

Jug
Put two egg whites at a time to the jug.
USING THE APPLIANCE
• Diagram Indicating How to Perform the Connection or Installation of the Appliance
and Information on the Persons Authorized to Perform the Installation (Customer,
Authorized Service)
You may easily remove and install the accessories supplied with your appliance.
Do not disassemble the appliance in case of a fault. Contact nearest authorized dealership.
USING THE BLENDER
Clean the blender as described in "quick cleaning" section before operating the appliance
for the first time.
Appliance shall not be operated for more than 15 seconds without any material inside
it.
Important: Blades are very sharp; handle them carefully. Do not forget to unplug the
blender before removing or installing accessories.
Operating Instructions for Blender
Operating period shall not exceed 1 minute when the appliance is operated at high speed,
and you shall wait for one hour to allow it to cool.
1. Rotate the removable shaft counter-clockwise until it is properly seated to install the
shaft to the motor unit. Just rotate in the reverse direction to remove the shaft.
2. Plug the hand blender to a wall outlet.
3. Insert the hand blender to the material and press the button on the motor unit after
making a selection as you require.
4. Release the button on the motor unit to stop the hand blender.
OPERATING INSTRUCTIONS FOR CHOPPER
Operating period shall not exceed 20 seconds when the appliance is operated at high
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speed, and you shall wait for 1 minute between each operating period.
1. Place the chopper container on a clean and flat surface.
2. Install the stainless chopper blade to the chopper container as shown in Figure 1.
3. Close the joint on the chopper blade (See Figure 2).
4. Put the material inside the jug.
Note: Pick the meat from the bones, put them inside the hug after cutting them into
small pieces, amount of the meat that may be processed at a time is 200 grams maximum.
4. Install the cover to the chopper container and rotate it clockwise until it is seated (See
Figure 3) Just rotate in the reverse direction to remove the cover.
5. Insert the upper part of the chopper to the hole on the chopper cover and rotate it
clockwise to lock it.
6. Plug the appliance and press its button in order to operate it.
7. Release the button on the motor unit to stop the appliance.
Caution:
- To minimize the risk of injury, do not install the cutter blade before properly placing
the jug.
- Ensure that all cutter cover is seated securely before operating the appliance.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

OPERATING INSTRUCTIONS FOR SCRAMBLER
Appliance shall be used at full speed for 1 minute maximum at a time..
1. Rotate the scrambler tool counter-clockwise until it is properly seated to install the
egg white scrambler to the motor unit. Just rotate in the reverse direction to remove the
shaft.
2. Plug the hand blender to a wall outlet.
3. Put the egg white to the jug; usually two egg whites would be adequate.
4. Insert the hand blender to the material and press the button on the motor unit.
5. Release the button on the motor unit to stop the hand blender.
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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 disassemble
the device yourself in case of a failure, contact our maintenance center 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.
WHILE HANDLING
• Do not drop the product,
• Protect from impacts,
• Ensure it doesn't get crushed or squeezed,
• Observe the marks on the packaging,
• 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
This appliance is intended for use at home.
1. Unplug the appliance and remove the removable shaft.
Note: Do not insert the removable shaft of the blender to water; otherwise lubricant of
the mechanism may leak out.
2. Wash the removable shaft under running water without using abrasive cleaning agents
or detergents. After cleaning the removable shaft, put it upside down to remove any
water that may have come inside. Shaft is a component that can be washed in the
dishwasher.
3. Wash the jug, container, scrambler and the blade with soapy water. We do not
recommend washing the container and the scrambler in the dishwasher as plastic
material may deteriorate when it is washed in a dishwasher.
4. Clean the motor unit by wiping with a damp cloth. Do not attempt to clean the appliance
by immersing it to water to avoid electric shock.
5. Wipe it dry thoroughly.
Caution: Blades are very sharp; handle them carefully.
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QUICK CLEANING
When you are processing different materials, fill the jug with water to its half and operate
for a few seconds between these operations.
MAINTENANCE
• Information on the Time Periods of the Periodical Maintenance and on the Persons
Authorized To Do So When Periodical Maintenance is Required
The appliance does not require periodic maintenance.
Regular cleaning is beneficial.
TROUBLESHOOTING
If power cord plug is faulty, do not attempt to replace it by yourself to prevent risk of
injury. Deliver the appliance to Technical Service Center. This also applies for other
problems.
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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.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

www.sinbo.com

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.

KAPIDAN KAPIYA

10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹

ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S

(•)

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.)
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- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 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.

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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- BLENDER SET‹ -GARANT‹ BELGES‹ 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

:
Yönetim Kurulu Baflkan›

ÜRET‹LEN/‹THAL ED‹LEN MALIN,
Cinsi
: BLENDER SET‹
Markası
: S‹NBO
Modeli
: SHB 3100S
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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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
Made in Turkey
‹mal Y›l› : 04-2017

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

