SF 6710, SF 6750 VANT‹LATÖR
KULLANIM KILAVUZU
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EN
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SF 6750 / 85W

SF 6710 / 75W
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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.
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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.
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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SINBO SF 6710, SF 6750 FAN
KULLANIM KILAVUZU
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
Bak›m, Onar›m ve Kullan›mda Uyulmas› Gereken Kurallar
Elektrikli ev aletleri kullan›l›rken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.
Fan› kullanmadan önce bu önemli güvenlik uyar›lar›n› okuyunuz ve saklay›n›z, elektrikli
cihazlar› kullan›rken afla¤›dakiler de dahil basit güvenlik uyar›lar›na uyulmal›d›r:
• Bu fan› sadece bu kullan›m k›lavuzunda belirtildi¤i flekilde kullan›n›z. Di¤er kullan›mlar,
yang›n veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤i için önerilmez.
• Bu cihaz SADECE EV ‹Ç‹ KULLANIM amaçl›d›r, ticari, endüstriyel kullan›m veya d›flar›da
kullan›m için de¤ildir.
• Elektrik çarpmas›ndan kaç›nmak amac› ile, fan› cam içerisine koymay›n›z, cihaz›,
kablosunu veya fifli suya veya di¤er s›v›lara sokmay›n›z üzerine su püskürtmeyiniz.
• Kullan›mda de¤ilken, bir yerden bir baflka yere tafl›rken veya temizlemeden önce fan›
prizden çekiniz.
• Ortamda patlay›c› veya yan›c› duman varken fan› çal›flt›rmay›n›z.
• Fan› veya herhangi bir parças›n› aç›k atefle, oca¤a veya di¤er ›s›t›c› cihazlara yak›n
yerlere koymay›n›z.
• Fan parçalar›n› tafl›rken temastan kaç›n›n›z.
• Güç ba¤lant›s›n› keserken daima fiflten tutup çekiniz, kablodan asla çekifltirmeyiniz.
• Ek parçalar›n kullan›m› önerilmemektedir ve hazara neden olabilir.
• Daima kuru ve düz bir zeminde kullan›n›z.
• Fan kabini ç›kar›lm›fl veya hasar görmüflse çal›flt›rmay›n›z.
• E¤er güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeden kaç›nmak için üretici, üreticinin yetkili
servisi veya benzer flekilde yetkili teknisyen taraf›ndan yenilenmelidir.
• Bu cihaz, denetim alt›nda tutulmaks›z›n veya söz konusu kiflilerin güvenli¤inden sorumlu
kifli taraf›ndan, nas›l kullan›laca¤›na iliflkin bilgi verilmeksizin (çocuklar da dâhil) fiziksel,
alg›sal veya zihin kapasitesi düflük kifliler veya bilgi ve deneyim eksikli¤i olan kifliler
taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
• Cihaz çocuklara yak›n kullan›l›rken çocuklar gözetim alt›nda tutulmal›d›r.
• Çocuklar cihazla oynamamalar› için gözetim alt›nda tutulmal›d›r.
UYARI: Elektrik çarpmas› ve kiflilerin yaralanmas›n› engellemek için pencere içinde
kullan›lmamal›d›r.
UYARI: Elektrik çarpmas› riskini azaltmak amac›yla, bu fan› transistorlu h›z kontrol
cihazlar› ile kullanmay›n›z.
BU KULLANIM KILAVUZUNU KAYBETMEY‹N‹Z.
SADECE EVDE KULLANIM ‹Ç‹ND‹R.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
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• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z.
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z.
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orijinal ambalaj› ile 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 esnas›nda insan ve çevre sa¤l›¤›na tehlikeli veya zararl› olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
C‹HAZIN MONTAJI
• Ba¤lant› ve ya Montaj›n Nas›l Yap›laca¤›n› Gösterir fiema ile Ba¤lant› veya Montaj›n
Kimin Taraf›ndan Yap›laca¤›na (Tüketici, yetkili servis) iliflkin Bilgiler
ZEM‹N KULLANIMI ‹Ç‹N
• Ayaklar›, ayak stand› alt›na fiekil 1’ de görüldü¤ü gibi ilk t›rna¤› takt›ktan sonra ikinci
t›rna¤› yuvas›na tak›n ve t›rnak sabitleyicileri yuvas›na yerlefltiriniz.
DUVAR KULLANIMI ‹Ç‹N
• Cihaz›n›z› duvara asmak için fiekil 1'deki ayak montaj›n› yapt›ktan sonra, cihaz›n›zla
birlikte verilen vida ve dübel yard›m›ylamontaj›n› yap›n›z.(fiEK‹L2, fiEK‹L3)
ÇALIfiTIRMA
• Fan› kuru ve düz bir yüzeye yerlefltiriniz
• Güç kablosunu prize tak›n›z
• H›z kontrol dü¤mesinin kapal› (OFF) konumunda oldu¤undan emin olunuz.
• Fan› çal›flt›rmak için dü¤meyi istenen h›z seviyesine ayarlay›n›z Düflük (1), Orta (2),
Yüksek (3)
• Fan› yukar› afla¤› oynatarak istedi¤iniz aç›ya ayarlay›n›z
ÖZELL‹KLER
Model: SF 6710 / SF 6750
H›z: 3
Voltaj: AC230V
Frekans: 50Hz
Güç: 75W / 85W
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D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dokümanlarda
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.
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 yada benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Meydana gelebilecek
ar›zalardan firmam›z kesinlikle sorumlu de¤ildir ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda
ifllem görecektir.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bak›m, Onar›m veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
• Fan›n kapal› konumda oldu¤undan emin olun.
• Temizlik öncesi prizden çekin.
• Sadece yumuflak, nemli bir bez kullanarak fan› yumuflak hareketlerle silin
• Fan› suya sokmay›n ve Motor Muhafazas›n›n içine su kaçmas›n› engelleyin.
• Fan› temizlemek için benzin, boya tineri v.b. kimyasal maddeler kullanmay›n
Temizlik Amac› ile Ön Kafesin Sökülmesi
• Pervaneye ulaflmak için, ön kafesi ve emniyet vidas›n› sökün.
• Fan pervanesini, ön ve arka ›zgaralar› yumuflak, nemli bir bez kullanarak temizleyin.
• Pervaneyi yerine tak›p emniyet vidas›n› s›k›n, ve ön kafesi yerine güvenli bir flekilde
yerlefltirin.
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 gerektirmemektedir.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
MUHAFAZA TAL‹MATI
Bu ürün, muhafaza için orijinal kutusuna yerlefltirilmelidir.
Fan› nem oran› düflük bir alanda muhafaza ediniz.
NOT: E¤er sorun yafl›yorsan›z, fan› sat›n ald›¤›n›z yere geri götürünüz veya garanti
belgenizi kontrol ediniz. Motor kabinini kendi bafl›n›za açmaya çal›flmay›n›z, açman›z
garantiyi geçersiz k›labilece¤i gibi, fana zarar verebilir veya kiflisel olarak yaralanman›za
yol açabilir.
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UYARI:
a) Elektrik çarpmas› riskini azaltmak amac›yla, bu fan› transistorlu h›z kontrol cihazlar›
ile kullanmay›n›z.
b) Temizlik veya servis öncesi prizden çekin.
c) E¤er fan› sökmüflseniz, prize takmadan önce yeniden tamamen monte edin.
d) Elektrik çarpmas› ve kiflilerin yaralanmas›n› engellemek için pencere içinde kullanmay›n.
UYARI
K›sa güç kablosu dolaflma ve tak›l›p düflme riskini azaltmak için sa¤lanm›flt›r. Uzatma
kablosu gerekli ihtimam gösterildikten sonra kullan›labilir. E¤er bir uzatma kablosu
kullan›l›yorsa sökülebilir güç sa¤lay›c›s›n›n veya uzatma kablosunun belirtilmifl elektriksel
de¤erinin en az elektrikli aletin elektriksel de¤eri kadar olmal›d›r.
E¤er elektrikli alet topraklanm›fl prize sahipse uzatma kablosu da topraklanm›fl 3 tel
kablo olmal›d›r.Uzatma kablosu tezgah yada masa üzerinde çocuklar›n çekebilecekleri
yada tak›l›p düflebilecekleri flekilde k›vr›mlar oluflturmayacak flekilde ayarlanmal›d›r.
PARÇALARIN TANIMI
1. Arka muhafaza
2. Dönen Anahtar
3. Ön Muhafaza
4. Pervane
5. Stand
6. Ayak
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ENGLISH
SINBO SF 6710, SF 6750 FAN
INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
The rules that must be followed in maintenance ,repiar and usage
Basic safety precautions are always be followed when using the household electrical
appliances. Read and keep this important safety precautions before using the fan. The
simple safety rules , including the followings must be followed while using the fan.
• Use the fan only fort he purposes as indicated in this instruction manual. The other
usages are not recomended ,because they may cause fires and elevtric shocks.
• This appliance is only for INDOOR USAGES, it is not for commercial and industrial and
putdoor usages.
• Do not put the fan into the glass to avoid the electric shock, do not immerse the appliance
,and it’s powewr cord and it’s plug into the water or other liquids. Do not spray water on
it.
• Unplug the appliance while it is not in usages or moving form one place to another or
before cleaning.
• Do not operate the fan while explosive and imflammable smoke exist in the enviroment.
• Do not place the fan near to open fires, furnace and other heaters
• Avoid the contacts while carrying the fan parts.
• Always grasp and pull from the plug when you disconnect the fan from the power, never
pull from the power cord.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or it’s authorised
service agent or similarly qualified electrician in order to avoid the dangers
• This appliances must not be used by persons with physical and mental
disabilities(including children) or perosons who has low mental capacitiy or the persons
who has lack of knowledge and experiences without the instruction and supervision
of the person who has responsible for their safety.
• The children must be supervised while using the appliance near the children.
• The children must be supervised to prevent to play wiht the appliance
CAUTION: To prevent electrik shock and personal injury, it must no be used in the
window.
CAUTION: To reduce the risk of electric shock , do not use this fan together with speed
control dvices with transistor.
DO NOT LOOSE THIS INSTRUCTION MANUAL.
ONLY FOR INDOOR USAGES
DURING CARRIAGE AND TRANSPORTATION
• Do not drop the appliance
• Ensure that the appliance is not exposed to impacts
• Ensure that the appliance is not squeezed and squahed
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• Follow the markings on the package
• Be attentive to carry with original package.
ENVIROMENT AND HUMAN HEALTH
You can contribute to enviroment protection!
Please do not forget to follow the local regulations. Take the inactive electrical devices
to the proper disposal centers.
There is no problem that may damage human and enviroment health during usage.
ASSEMBLY OF THE APPLIANCE
• The schema that shows how to do connections or assembly and the information
indicates who does the connection or assebly( Consumer, authorised sevice agent).
FOR FLOOR USAGE
• Mount the feet to under the stand by mounting the first pawl ,then mount the second
pawl as it shown at Figure , then put the pawl fixers to their place.
FOR WALL USAGE
• In order to hang your device on the wall, please assemble it by using the screw and
dowel, supplied with the device, after mounting the foot as shown in Figure 1 (Figures
2 and 3)
OPERATING
• Place the fan on dry and flat surface
• Plug the power cord
• Be ensure that the speed adjustment knob is on OFF position.
• Adjust the knob to the desired speed level to operate the fan, Low(1), Normal(2), High(3)
• Adjust the fan to desired angle by moving upward and downward
SPECIFICATIONS
Model: SF 6710, SF 6750
Speed: 3
Voltage: AC230V
Frequency: 50Hz
Power: 75W/85W
CAUTION!!
The values that declared on rating plate or on the other printed documents related to
the product are the values that are obtained in the laboratory enviroment according to
related standarts.
These values may change depending on usage and enviroment conditions.
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INFORMATION RELATED TO MISUSES
Operate the appliance with the indicated voltage. Check whether the voltage is proper
or not.
In the cases that the power cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, service
agent or similarly qualified person to avoid the dangers. Our firm is not resposible from
the possible faults , and they will be processed outside the scope of the guarantee.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Information related to maintenance, repair and cleaning of the product that the
consumer can do by himself/herself
• Make sure that the fan ifl off position
• Unplug it before cleaning
• Wipe the fan only with a damp cloth with smooth motions
• Do not immerse the fan into the water , prevent wter entrance to the moyor housing
• Do not use chemical substances such as gasoline, paint thinner for the cleaning
purposes.
Removing the Front Gril fort he Cleaning Purpoese
• Remove the front gril and safety screw to reach the blade
• Clean the fan blade, front and back grills by using soft idamp cloth.
• Place back the blade to it’s palce and tighten the screw and place the front gril safely
MAINTENANCE
• The information related the time periods, in case of periodical maintenances and the
person who will perform the manitenance.
Periodical maintenance is not needed for the appliance.
It is good to clean the appliance after each usage
STORAGE INSTRUCTION
This appliance must be placed in it’s original box for atorage.
Store the fan in a low mositured place.
NOTE: If you are having trouble take the fan to where you bought form and check the
guarantee certificate. Do not try to open the moytor housing by yourself, to open it may
result to invalid guarantee , damage on fan and personal injuries.
WARNING:
a) To reduce thr risk of electric sohocks, do not use this fan together with speed control
devices wtih transistor
b) Unplug the appliance before celeaning and servicing.
c) If you disassemble the fan , assemble back fully before plug it on.
d) Do not use in the window to prevent the electric shock and personal injuries.
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WARNING
Short power cord is supplied for the reducing the embrangling and stumble and fall risk.
Extention cord can be used after necessary attention. If there is an extention cord is
being used, the indicated electrical values of the power supply and extention must be
at least at the same value of trhe electrical values of the appliance.
If the appliance has grounding plug, the extention cord must have three grounded cable.
The extention cord must be arranged as it does not konittly stays on the table or counter
that it can not be pulled by the children or the children do not stumble and fall.
DEFINITIONS OF THE PARTS
1. Rear Housing
2. Rotating switch
3. Front Houisng
4. Blade
5. Stand
6. Feet
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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, 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.)
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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 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.

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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- VANT‹LATÖR -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
: VANT‹LATÖR
Markası
: S‹NBO
Modeli
: SF 6710 / SF 6750
Garanti Süresi
: 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 ‹fl Günü
Bandrol ve Seri No:
:
Kullanım Ömrü
: Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

‹flbu sözleflme ile taraflar, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda kanun ve bu kanun kapsam›nda yürürlü¤e konulan
Sanayi Mallar›n›n Sat›fl Sonras› Hizmetleri Yönetmeli¤inden do¤an sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi
ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karfl› müfltereken ve müteselsilsen sorumlu olduklar›n› kabul ederler. Bu belgenin
kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlü¤ü konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Teblig uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlü¤ü tarafınca izin verilmifltir.
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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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