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SINBO SFH 3396
ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI
KULLANIM KILAVUZU

De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Önemli! Infrared Isıtıcınızı 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.
Isıtıcınız duvara monte edilmek üzere üretilmifltir.

C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.

Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri

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.

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.
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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.
Uyar›: Yanl›fl bir kullan›m kullan›c›ya ve cihaza zarar verebilir.
1. D‹KKAT:Is›t›c›n›z› kesinlikle dik çal›flt›rmay›n›z.
2. Cihaz› kullanaca¤›n›z yerin voltaj›n›n ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
3. Elektrik floku tehlikesine karfl› prizinizin toprakl› olmas›na dikkat ediniz. Prizin güvenli
flekilde tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
4. Güç kablosunu bükmeyin veya afl›r› güç uygulamay›n, aksi halde kablo hasar görecektir.
E¤er güç kablosu hasar görürse, elektrik floku riskini önlemek için profesyonel kifliler taraf›ndan
de¤ifltirilmesi gerekir. Güç kablosunu kendiniz de¤ifltirmeyi denemeyin.
5. Elektrik kablosunu s›cak yüzeylerden uzak tutunuz.
6. Elektrik aksam›n›n bulundu¤u bölümü söküp açmaya u¤raflmay›n.
7. Bu cihaz çocuklar›n kullan›m›na uygun de¤ildir. Çocuklar›n bulundu¤u ortamlarda veya
cihaz çal›fl›r durumda iken gözetimsiz b›rakmay›n›z.
8. Cihaz çal›fl›r durumda iken koruyucu ›zgaradan içeriye herhangi bir madde (ka¤›t, kalem,
tel vb.) veya parma¤›n›z› sokmay›n›z.
9. Cihaz sigara ve benzeri bir madde yakmak için kullan›lmamal›d›r.
10. Kurutmak üzere ›s›t›c›n›z›n üzerine elbisenizi koymay›n›z, yanabilir.
11. Is›t›c›n›z›n üzerini kapatmay›n›z.
12. fiebeke güvenli¤ini kontrol ediniz. Sigortan›z 2000 Watt’ a kadar 10A, 2200 Watt’ dan 3000
Watt’  a kadar 16 A olmal›d›r.
13. Ana elektrik hatt›n›n 220 ± 10 V (AC) oldu¤unu ve elektrik ba¤lant›s›n›n sigortaya ba¤l›
oldu¤u kontrol edilmelidir.
14. Toprakl› priz, cihaz seviyesinin üzerinde olmamal›d›r.
15. Cihaz›n›z› uzun süre çal›flt›rmayacaksan›z veya temizlik yapacaksan›z fiflini prizden çekiniz.
16. Cihaz baflka bir cihazla birlikte ayn› uzatma kablosuna ya da prize ba¤l› olarak
kullan›lmamal›d›r.
17. Cihaz›n ›s›tma alan› ile canl›lar aras›nda minimum 1 mt mesafe olmal›d›r.
18. Cihazla zemin aras›nda minimum 1.8 mt mesafe olmal›d›r.
19. Cihazla tavan aras›nda minimum 0.4 mt mesafe olmal›d›r.
20. Cihazın ısıtma yüzeyi ile ahflap, karton, kumafl ve benzeri malzemelerle arasında minimum
1 metre mesafe olmalıdır.
21. Cihaz yangın tehlikesi nedeni ile perdelerin ve kolay atefl alacak malzemelerin yakınına
monte edilmemelidir.
22. Cihazla yan duvar arasında en az 50 cm mesafe bırakılması gerekmektedir.

Uyar›: Bu k›lavuzdaki talimatlara uyulmamas›ndan veya cihaz›n yanl›fl kullan›m›ndan
kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam d›fl›ndad›r. Cihaz üzerinde veya kullan›m k›lavuzunda
belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.

- Banyo gibi yerlere cihaz montaj› yap›l›rken; banyo içerisindeki duflta bulunan insanlar›n
cihaza ve cihaz›n kontrol dü¤mesine eriflemeyece¤i flekilde montaj edilmesine dikkat edilmelidir.

- Is›t›c›n›n üzeri örtüldü¤ünde veya yanl›fl konumland›r›ld›¤›nda yang›n tehlikesi oldu¤undan,
bu ›s›t›c›y›, otomatik olarak yöneten programlay›c›, zamanlay›c›, ayr› uzaktan kumanda sistemi
veya di¤er herhangi bir düzenle kullan›lamaz.
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C‹HAZIN BÖLÜMLER‹

C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
* Sa¤l›kl›, ekonomik ve uzun ömürlü ›s›t›c›.
* Bulundu¤u ortam› k›sa sürede ›s›t›r.
* Oksijeni tüketmedi¤i için bafl a¤r›s› yapmaz.
* Havay› kurutmaz; havadaki partikülleri yakmad›¤› için kötü koku yapmaz.
* Termostat sayesinde s›cakl›k ayar› yap›labilir.
* Duvara kolayca montaj edilebilir.

Çal›flma Gerilimi : AC220-240V
Frekans› : 50/60 Hz
Güç Tüketim : 2500W
Boyutlar : 800x160x60 mm
A¤›rl›k : 1,81 kg.
Etki Alan› : 25 m2

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.

Plastik
kapak
(Sol)

Termostat
Dü¤mesi

Plastik
Kapak
(Sa¤)

Alüminyum
kapak

Koruyucu
Kafes

Flament (Is›t›c› eleman)

Güç Kablosu
(Fiflli Kablo)

Montaj L parçaları



• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
DUVARA MONTAJ
1. Is›t›c›; beton, tafl veya metal gibi sa¤lam bir yüzeye monte edilmelidir. Yan›c› yüzeylere
ASLA monte etmeyiniz.
2. fiekilde görülen “L” parçalar, ›s›t›c› gövdesi arkas›nda bulunan kanal içindeki somunlara
M5 YSB c›vata ile sobay› ortalayacak ve aral›¤› 50 mm olacak flekilde sabitlenir.
3. Di¤er 2 adet “L” parça da ayn› aç›kl›kta olacak flekilde, 2 dübel vas›tas›yla duvara veya
tavana, yere paralel konumda tutturulur.
4. Duvara monte edilen “L” parçalar ile soba arkas›na sabitlenen “L” parçalar, kelebek
somun vas›tas›yla, sobaya istenilen aç› verilerek, birbirine sabitlenir.

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.

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
Is›t›c›n›z› belirli aral›klarla temizleyiniz.
* Cihaz›n›z› temizlemeye bafllamadan önce fiflini prizden çekiniz.
* Düz a¤›zl› tornavida yard›m› ile koruyucu kafesi gövdeye zarar vermeden ç›kart›n›z.
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C‹HAZIN KULLANIMI
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TEM‹ZL‹K VE BAKIM
* Reflektörü (Yans›t›c› aynay›) yumuflak bir pamuklu bez veya uygun bir f›rça ile temizleyiniz.
* Reflektöre zarar verecek bir temizlik maddesi kullanmay›n›z.
* Tel ›zgaray› düz a¤›zl› tornavida yard›m› ile yerine tak›n›z.

• 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.

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.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO SFH 3396
ROOM HEATER
INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY WARNINGS
Read these instructions carefully before using the device in order to avoid malfunctioning due
to incorrect operation and keep it for future reference.
Warning: Incorrect usage can injure the operator and damage the device.
1. ATTENTION: Do not operate your heater upright.
2. Ensure that the voltage rating of the place you will use the unit conforms to the voltage
level specified on the unit.
3. Always use a grounded plug to avoid electric shock hazard. Ensure that the plug is connected
securely.
4. Do not bend the power cable or apply excessive pressure in order to avoid damaging the
cable. If the power cable is damaged, it shall be replaced by professional technicians in order
to avoid electric shock hazard. Don’t attempt to replace the power cable.
5. Keep the cable away from heated surfaces.
6. Do not try to dismantle the part which contains the electrical parts.
7. This unit is not suitable for the use of children. Do not leave the unit unattended at places
where children are present or while it is being operated.
8. Do not insert any object (paper, pencil or wire etc.) or fingers through the safety grill while
the device is operating.
9. The device shall not be used for lighting cigarettes or similar things.
10. Do not place clothes on the heater for drying them, otherwise they can catch fire.
11. Do not cover the top of your heater.
12. Check the mains safety. Your fuse shall be 10A up to 2000 Watt, 16 A from 2200 Watt to
3000 Watt.
13. Check that mains power supply is 220 ± 10 V (AC) and the electrical circuit is fitted with
an appropriate fuse.
14. Grounded socket shall not be above the level of the unit.
15. Unplug the unit if it will not be used for long times or before cleaning.
16. Do not connect the unit to the same socket or extension cable shared with other devices.
17. There must be a minimum distance of 1 m between the unit and living things.
18. There must be a minimum distance of 1.8 m between the unit and floor.
19. There must be a minimum distance of 0.4 m between the unit and ceiling.
20. It should be min 1 meter distance between heating surface of device and wood, carton,
cloth etc.
21. Due to fire danger, don't mount the device close to curtains and flammable materials.
22. It should be at least 50 cm distance between device and side wall.
Warning: Damages resulting from failure to observe the instructions in this manual or incorrect
usage are not covered by the warranty. Specifications contained on the device or in the
instructions manual can be changed without prior notice.

If the appliance will be installed to spaces such as bathrooms, it should be assembled to a
distance so that people having shower can not contact with appliance and its control buttons.

Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater
on automaticaly, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
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PARTS OF THE APPLIANCE

Assembly L-brackets

SPECIFICATIONS
Rated Voltage : AC220-240V
Frequency : 50/60 Hz
Power Consumption : 2500W
Dimensions : 800x160x60 mm
Weight : 1,81 kg.
Effective Area : 25 m2

OPERATION AND FUNCTIONS
* Healthy, economical and durable heater.
* Heats the environment in a short time.
* Does not cause headaches since it does not consume oxygen.
* Does not dry air; does not cause bad odors since it does not burn particles in the air.
* Thermostat controlled two heat settings.
* Can be mounted on wall, ceiling easily.
* It is for wall use only.

WALL ASSEMBLY
1. The heater shall be mounted on a sturdy surface like concrete, stone or metal. Do not
mount the unit on flammable surfaces.
2. “L” brackets shown in the figure shall be fixed to the nuts inside the rail behind the
heater housing using M5 YSB bolts, centering the heater with a 50 mm distance between
them.
3. The other 2 “L” brackets shall be fixed on the wall or to the ceiling parallel to the floor,
using 2 fixing plugs with the identical distance between them.

Plastic
cover
(Left)

Thermostat
button

Plastic
cover

(Right)

Aluminium
coverSafety grill

Flament (Heating element)

Power cord
(Plug Cable)
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WALL ASSEMBLY
4. “L” brackets to be mounted on the and “L” brackets in the rear of the heater are fixed
to each othet using butterfly nuts upon adjusting the desired angle of the heater.

CLEANING AND MAINTENANCE
Clean your heater regularly.
* Unplug the unit before cleaning.
* Remove the safety grill using a flathead screwdriver without damaging the housing.
* Clean the reflector with a soft cotton cloth or a suitable brush.
* Do not use cleaning agents which may damage the reflector.
* Install the wire grill using a flathead screwdriver.

 WHILE CARRYING
* Do not drop the unit,
* Avoid any impacts on the device,
* Ensure that it is not pinched or crushed,
* Observe the markings on the package.

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.









- 12 -



- 13 -



- 14 -
10-2017



- 15 -





- 17 -



- 18 -

3396-06102017



- 19 -



- 20 -

MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli
oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet
adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hattımızı da hizmetinize
açm›fl durumday›z.

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

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

www.sinbo.com

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

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

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

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

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

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

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

ÜRET‹C‹/‹THALATÇI F‹RMANIN,
Ünvanı : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.

 ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii

Avc›lar / ‹STANBUL
Telefonu : Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65
E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin ‹mzası :

ÜRET‹LEN/‹THAL ED‹LEN MALIN,
Cinsi : ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI
Markası : S‹NBO
Modeli : SFH 3396
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.



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

Made in Turkey Production in/
‹mal Y›l› : 10-2017

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

TÜRK MALI


