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G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Önemli! Cihazınızı 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 verirken 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.

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.(IEC 60335-2-15/A2):
• 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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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

•Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken
Kurallar
Lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce, yanl›fl
kullan›m sonucu bozulmas›n› önlemek için, bu
talimatlar› dikkatle okuyun ve muhafaza edin.
Cihaz› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik
uyar›lar›na dikkat ediniz.
• Cihaz› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzundaki
tüm talimatlar› dikkatli bir flekilde okuyunuz.
Uyar›: Yanl›fl ve kullan›m k›lavuzunda belirtilen
hususlar d›fl›nda kullan›m kullan›c›ya ve cihaza
zarar verebilir.
• Cihaz› kullanaca¤›n›z yerin voltaj›n›n ürünün
üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• Elektrik floku tehlikesine karfl› prizinizin toprakl›
olmas›na dikkat ediniz. Prizin güvenli bir flekilde
tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
• Cihaz› susuz, içi boflken çal›flt›rmay›n›z.
• Kablonun herhangi bir yere tak›l› kalmamas›na ve
s›cak yüzeylere temas etmemesine özen gösterin.
Besleme kablosu hasar görmüflse bunun yetkili bir
servis eleman› taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir.
Uyar›: E¤er uzatma kablosu kullanacaksan›z,
kullanaca¤›n›z uzatma kablosunu cihaz›n güç
tüketimini göz önüne alarak seçiniz.
• Kablonun bulundu¤u yüzeyin (tezgâh gibi) keskin
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

kenarlar›ndan sarkmas›na izin vermeyiniz.
• Bu cihaz çocuklar›n kullan›m›na uygun de¤ildir.
Çocuklar›n bulundu¤u ortamlarda veya cihaz çal›fl›r
durumda iken çocuklar›n›z› ve cihaz› gözetimsiz
b›rakmay›n›z.
• Üretici firma taraf›ndan tavsiye edilmeyen
aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmalara sebebiyet
verebilir.
• Tafl›ma ve nakliye esnas›nda cihaz›n›z›
düflürmeyiniz ve sert darbelerden kaç›n›n›z.
• Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda veya temizlik
esnas›nda fiflini prizden ç›kart›n. Fifli prizden
ç›kart›rken kablosundan de¤il, bafl taraf›ndan tutarak
çekin ve cihaz›n iyice so¤udu¤undan emin olun.
Uyar›: Fifli prizden çekmeden önce cihaz›
açma/kapama dü¤mesinden kapat›n›z.
• Cihaz› düz, sa¤lam ve s›cak olmayan bir yüzeye
yerlefltirin.
• Islak elle fifli takmay›n veya ç›karmay›n.
• Elektrik aksam›n›n bulundu¤u bölümü söküp
açmaya u¤raflmay›n.
• Elektrik flokuna maruz kalmamak için, cihaz›,
kordonu ve fifli su ya da di¤er s›v› maddeler içerisine
bat›rmay›n.
Uyar›: Cihaz kazara su içine düflerse, derhal fiflini
prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan önce yetkili
teknik servise gösteriniz.



• Cihaz› ve kablolar›n› ›s›, direkt günefl ›fl›¤›, nem,
keskin cisimler vb. etmenlerden koruyun.
• Cihaz›n›z çal›fl›rken üzerini herhangi bir malzeme
ile kapatmay›n.
• Cihaz›n›z›n içinde veya yak›nlar›nda ka¤›t, plastik
gibi yan›c› maddeler bulundurmay›n.
• Cihaz›n›z› soba, ocak ve benzeri direkt ›s›
kaynaklar›n›n üzerine ve yak›n›na yerlefltirmeyiniz
ve di¤er cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.
• Cihaz›n›z› belirtilenlerden baflka amaçlar için
kullanmay›n.
• Cihaz›n›z› bulafl›k makinesinde y›kamay›n.
• Cihaz›n›z› suya dald›rarak temizlemeyiniz.
• Cihaz›n›z› suya dald›rarak doldurmay›n›z.
• ‹lk kullan›m esnas›nda cihaz›n›z›n ›s›t›c›s›nda koku
oluflabilir. Bu durum normaldir.
• Zamanla kullan›lan suyun içerinde bulunan kireç,
›s›t›c› taban› üzerinde birikip yanarak kahverengi bir
kat oluflturacak ve ›s›t›c›n›n verimini düflürecektir.
Bu durumda bir miktar sirke veya limon tuzu ile
haz›rlanm›fl su, cihaz içerisinde kaynat›lm›fl su
içerisine kar›flt›r›l›r ve bir süre sonra çözülen kireç
çalkalanarak at›l›r.Daha sonra cihaz› bol temiz su
ile durulamay› unutmay›n›z.
Dikkat! Kireç temizli¤ini kimyasal temizlik
maddeleri ile yapman›z zehirlenmelere yol açabilir.
Uyar›: Cezveyi, kullan›m s›ras›nda tutma sap›ndan
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

tutarak devrilmemesine dikkat ediniz.
Cihaz› depolarken sat›n ald›¤›n›z kutuyu
kullanman›z önerilmektedir.
D‹KKAT: Yeniden kullanmadan önce cihaz giriflini
kurulay›n›z.
NOT: Cihaz üzerinde veya kullan›m k›lavuzunda
belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin
de¤ifltirilebilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
0,4 lt hazne kapasitesi
Açma/Kapama dü¤mesi
Afl›r› ›s›nmaya karfl› çift emniyet sistemi
- AC220V-230V 135 C° Termostat(•)
- AC220V-230V 156 C° Termik sigorta 10A(•)
- 220V 16A HO5VV-F3X 0.75mm 115 cm uzunlu¤unda silikon kablo(•)
- AC220-240V, 50/60Hz, 1000W
Not: (•) iflaretli malzemelerin ar›zalanmas› durumunda, yetkili servis taraf›ndan onar›m›
yap›lmal›d›r.
‹thalatç›/Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl›
tutar.

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.

C‹HAZIN TANIMI
Elektrikli cezve kahve yapmak, ›hlamur, kuflburnu gibi s›cak içecek haz›rlamak ve acil
s›cak su elde etmek içindir. Cezvenin içerisinde gösterilen minimum seviyesinden az,
maksimum seviyesinden fazla su koyulmamas›na dikkat ediniz.
UYARI: Cezve içerisinde süt kaynatmay›n›z. E¤er süt kaynat›l›rsa ›s›t›c› üzerine yap›flarak
kahverengi siyah bir tabaka oluflturmakta ve bu tabaka ancak bulafl›k teli ile
temizlenebilmektedir. Bu nedenle cezve içerisine süt koyulmas› tavsiye edilmez.
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C‹HAZIN BÖLÜMLER‹
C‹HAZIN BÖLÜMLER‹

1. Cezve dökme a¤z›

2. Su haznesi

3. Açma/kapama dü¤mesi

4. Tutma sap›

5. Kablo

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
Elektrikli cezve ile en fazla 5 fincan kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan say›s› kadar
cezve içine kahve, fleker su koyun. Cezvenin fiflini toprak hatl› prize tak›n›z. Açma/kapama
dü¤mesine basarak cihaz› çal›flt›r›n. Kar›fl›m› k›sa süreli olarak kar›flt›r›n›z. Kahve
kaynamaya bafllay›nca açma/kapama dü¤mesini kapal› konuma getirerek cihaz› kapat›n.
Kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.
NOT: Cezvenin, toprak hatl› bir prizde kullan›lmas› durumunda metal kafl›k kullan›labilir.

Su Kaynat›lmas›
Granül kahve, poflet çay, ›hlamur, kuflburnu, meyve özlü ve bitki çaylar› haz›rlamak için
kaynam›fl suya ihtiyac›n›z olacakt›r. Kaynar suyu haz›rlamak için su haznesine ihtiyac›n›z
kadar (max 4 fincan) su koyunuz ancak suyun cezve içindeki maksimum seviyesini
aflmamas›na dikkat ediniz. E¤er cezve içine su seviyesinin üzerinde su konulursa su
kaynay›nca cezve d›fl›na taflarak etrafa dökülebilir. Cezvenin açma/ kapama dü¤mesini
açma pozisyonuna getirerek ›s›t›c›y› çal›flt›r›n›z. Su kaynamaya bafllay›nca açma/kapama
dü¤mesini kapal› pozisyonuna getirerek ›s›t›c›daki kaynam›fl suyun içine haz›rlamakta
oldu¤unuz granül kahve,poflet çay,›hlamur,kuflburnu,meyve özlü ve bitki çaylar›n› dökerek
kar›flt›r›n›z.
Not: Cihaz›n›z› daima sap›ndan tutarak kald›r›n›z d›fl yüzey s›cak olabilir.

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.

1

2

3

4

5



- 7 -

TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
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
Cezvenin fiflini prizden çekiniz, e¤er cezvede sürekli Türk Kahvesi yap›yorsan›z cezve
içini so¤uk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirli ise yumuflak bulafl›k
süngeri ve deterjanl› su ile y›kayarak su ile durulay›p temizleyiniz. Cezvenin içinde bulunan
›s›t›c› tabakay› kesinlikle sert ve benzeri cisimlerle temizlemeye çal›flmay›n›z.
UYARI: Elektrikli cezveyi suya sokmay›n.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yapılmasında fayda vardır.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO SCM 2928, SCM 2949, SCM 2950
ELECTRICAL COFFEE POT
USER'S MANUAL

IMPORTANT SAFETY RULES
Pay attention to the following safety warnings while you are operating the device.
•Please read all the instructions in your user's manual throughly before you start using
your device.
Warning: Errenous uses and failing to abide by the directives in the user's manual may
cause damage to the user and the device.
• Verify that the mains voltage supplied to the plug where you are to use the device
conforms to the voltage written/printed on the device.
• Ensure that your plug socket is earthed against the risk of electrocution. Make sure
that the plug socket is safely connected.
• Do not operate the device without any water and when it is empty.
• Ensure that the cable is not stuck at any points and does not touch any hot surfaces.
If the supply cable was damaged, it has to be replaced by a qualified and authorized
technician.
Warning: If you should use an extension cable, make sure that the extension cable you
may choose conforms to the power consumption of your device.
• Do not let the cable extend/hang from the sharp edges of the surface (such as a bench)
where it is located.
• This device is not suitable for  use by children. Do not let the device operating and
unattended in the areas where children are present.
• Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause personal injuries.
• Do not drop your device during handling and transportation and  avoid hard impacts.
• At times when you do not use the device, or when you are cleaning, unplug your device.
While you are unplugging it,  do not pull it by the cable but grab the socket head and
make sure that the device has colled down.
Warning: Before unplugging the device, turn your device off by switching off the power
switch.
• Locate the device on a straight and solid surface which is not hot.
• Do not plug or unplug the device when your hands are wet.
• Do not tamper with the electrical compartment of your device.
• Do not immerse your device, socket or cord in water or other liquids to avoid electrocution.
Warning: If the device is accidentally dropped into water, immediately unplug it and
deliver it to the authorized technical service before any reuse.
• Protect your device and its cables from heat, direct sunlight, moisture, shapr obkects.
• Do not cover your device with any materials while you are operating it.
• Do not let flammable objects such as paper, plastic be present inside or in the vicinity
of your device .
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IMPORTANT SAFETY RULES
• Do not place your device near or in the vicinity of stoves, ovens or other direct sources
of heat  and make sure that it does not touch any other devices.
• Do not use your device for any purposes other than stipulated here.
• Do not wash your device inside the dishwasher.
• Do not clean your device by immersing it into water.
• Do not fill your device with water by immersing it into water.
• Some odour may form at the heater section of your device during first use which is
normal.
• The lime inside the water is accumulated in time over the base of the heater and form
a brown  layer which will diminish its efficiency. In this case, some water prepared by
combining some vinegar or lemon juice can be mixed with the boiled water inside the
device, then after a while, the lime which was dissolved can be poured out after being
shaken. Remember to rinse the device with plenty of clean water after this.
Caution! If you perform lime cleaning with chemical agents, this may cause poisoning.
Warning: Ensure that the pot does not trip during use by grabbing its handle.
We recommend you to use the package you were provided with when storing the device.
CAUTION: Dry the input (device) before reuse.
NOTE: The expressions on the device or inside the user's manual may be
amended/changed without prior notice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
0,4lt water box capacity
On/off switch
Double safety system against overheating
- AC 220V-230V 135 C° Thermostat(•)
- AC 220V-230V 156 C° Thermal Fuse 10A(•)
- 220V 16A HO5VV-F3X 0.75mm silicon cable of 115 cm length silikon kablo(•)
- AC220-240V, 50/60Hz,1000W
Note: If the materials marked with (•) are broken, it must be repaired by the authorized
technical service.

The importer/Manufacturer reserves its right to make any modifications/amendments
relating to the specifications without any prior notices.

THE DEFINITION OF THE DEVICE
The electrical coffee pot is for making cofee, preparing beverages such as lime tea, rose
hip tea  and to obtain hot water immediately. Neither pour water less the the minimum
amount shown on it nor pour more water than the maximum amount shown.
WARNING: Do not cook milk inside the electrical cofee pot. If water is boiled in it,  it will
adhere to the heater and create a brownish brown layer on it which can only be eliminated
by being cleaned with wire wool. Thus, we don't recommend any milk to be placed into
the pot.
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PARTS OF DEVICE

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.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
(IEC 60335-2-15/A2)
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

1. Pouring mouth

2. Water box

3. On/off (power) switch

4. Handle

5. Cable

USE
You may cook 5 cups of coffee at most with your electrical coffee pot. Put cofee, sugar
and water into the pot as much as the desired cups of coffee. Plug the pot to the earthed
plug outlet. By pressing the power switch (on/off), operate the device. Mix the mixture
for a short period of time. As the coffee starts boiling, turn the power switch to “off”
position and turn off the device. Pour the coffee into cups.
NOTE: Metal spoon may be used if the pot is to be used with an earthed plug outlet.

Boiling Water
In order for you to prepare any dense coffee, tea bag, lime tea, rose hip tea, fruit and
herbal tea, you will need boiled water. Put water into the water box (max. 4 cups) as
much as you need however make sure that the water does not exceed the maximum
allowable level inside the pot. If you pour more water into the pot than what was shown
by the water level indicator, the water may overflow and spill after boiling. Operate the
heater by turning the on/off switch of the device to “on” position. As the water starts
boiling, turn the power switch to “off” position and  pour the dense coffee, tea bag, lime
tea, rose hip tea, fruit and herbal tea you plan to drink into the boiled water inside the
heater, then mix it.
Note: Always grab the device by its handle since the exterior surface may be hot.

CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug your coffee pot. If you constantly make Turkish Cofee inside your device, it will
be sufficient to flush it with cold water. If the interior section of the coffee pot is very
dirty, clean it with the use of a kitchen sponge and detergent water, then  rinse and clean
it. Avoid cleaning the heater layer inside the pot with hard and abrasive objects.
WARNING: Do not immerse the electrical coffee pot into water.
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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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- ELEKTR‹KL‹ CEZVE -

- 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‹ CEZVE
Markası : S‹NBO
Modeli : SCM 2928, SCM 2949, SCM 2950
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.



- 21 -

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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