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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.

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

• 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, güvenli bir flekilde kullan›lmas›yla ilgili kendilerine
gözetim veya talimat verilmiflse ve içermifl oldu¤u tehlikeler
kendileri taraf›ndan anlafl›lm›flsa 8 yafl ve üzeri çocuklar ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikli¤i bulunan veya
tecrübe ve bilgi eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan kullan›labilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamal›d›r. Temizleme ve kullan›c›
bak›m›, gözetimsiz çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
Bu cihaz afla¤›daki talimat› içermelidir.
- 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n cihaz› kullanmalar› uygun
de¤ildir. 8 yafl›ndan büyük çocuklar ancak bir gözetmen
eflli¤inde cihaz› kullanmal› ve temizli¤ini yapmal›d›r.
- Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
- Gözetimsiz olarak cihaz› kullanabilecek fiziksel, duyusal
yada akli yönden eksik olanlar›n cihaz› bir gözetmen eflli¤inde
kullanmalar›na iliflkin talimat yada e¤itilmelerine iliflkin
bilgiler verilmelidir.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar
gözetim altında tutulmalıdır.
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SINBO SHB 3108 KIYMA MAK‹NES‹
KULLANIM TAL‹MATI

Lütfen önemli güvenlik talimatlar›n› tam olarak okuyunuz ve bu talimatlar› saklay›n›z.

PARÇALARIN TANITIMI
1. Yiyecek iticisi, 2. Yiyecek tepsisi, 3. Bafll›k, 4. ‹nce k›yma diski, 5. Kal›n k›yma diski,
6. Orta k›yma diski, 7. Sabitleme bafll›¤›, 8. Kesim b›ça¤›, 9. Besleme burgusu, 10. Bafll›k
girifli, 11. Aparat b›rakma dü¤mesi, 12. REV anahtar›, 13. AÇMA/KAPAMA anahtar›,
14. ON/REV anahtar›, 15. Güç kablosu

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TEDB‹RLER‹
* Sadece ev içi kullan›m amaçl›d›r. Endüstriyel amaçl› kullanmay›n›z.
* Cihaz› takarken ve sökerken fiflini çekiniz.
* Çocuklar›n yan›nda herhangi bir cihaz kullan›rken yak›nda gözetim gereklidir.
* Cihaz› tafl›rken motor gövdesinden iki elle tuttu¤unuzdan emin olunuz. Cihaz› sadece
hazne plakas› veya bafll›¤›ndan tutarak tafl›may›n›z.
* Kesinlikle elle yiyecek beslemesi yapmay›n›z. Her zaman yiyecek iticisini kullan›n›z.
* Kemik, f›nd›k vb gibi sert maddeleri ö¤ütmeyiniz.
* Sert fiberli olan di¤er maddeleri ö¤ütmeyiniz.
* K›yma makinesinin sürekli çal›flt›r›lmas› 5 dakikay› geçmemelidir. Motorun so¤umas›
için 5 dakikal›k zaman aral›klar› verilmelidir.
* Cihaz çal›fl›rken ters fonksiyon yap›lmamal›d›r (örne¤in anahtar› ''AÇIK'' konumdan
''GER‹'' konuma ve bunun tersini yapma), ö¤ütücü tamamen durana kadar en az 1 dakika
bekleyiniz. Aksi takdirde anormal bir gürültüye, titreflime veya cihazda geçici bir elektrik
k›v›lc›m›na sebep olabilir. Cihaz›n zarar görmesine yol açabilir ve kullan›c›y› korkutabilir.
* Kullan›m sonras›nda ö¤ütücü bafll›¤›nda biraz yiyecek kalm›fl olacakt›r. Bu durum
normaldir. Uç tarafta yiyecek zeminine yap›flm›fl biraz siyah metal tozu olabilir. Lütfen
bunlar› toplay›p at›n›z, yemeyiniz.
* S›k›flmadan kaç›nmak için cihaz› afl›r› bas›nç ile çal›flt›rmaya zorlamay›n›z.
* Devre kesici aktif hale geldi¤inde, cihaz› açmay›n›z.
* Parçalar›n› kendiniz de¤ifltirmeye veya tamir etmeye kesinlikle kalk›flmay›n›z.
* Bu cihaz e¤er fiziksel, alg›sal ya da zihinsel yeterlilikleri güvenli olarak kullanmalar›na
engel oluyorsa çocuklar veya di¤er kifliler için yard›m veya gözetim olmadan kullan›m
amaçl› de¤ildir.
* Çocuklar›n cihazla oynamamalar›n› sa¤lamak için gözetilmeleri gerekir.
* E¤er güç kordonu veya fifli zarar görmüflse, cihaz›n›z› kullanmay›n›z. Tehlikeden
kaç›nmak için onayl› bir servis merkezi taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
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‹LK DEFA KULLANIM
* De¤erlendirme etiketinde gösterilen voltaj›n evinizdeki ana hat voltaj›na karfl›l›k geldi¤ini
kontrol ediniz.
* Tüm parçalar› (gövde hariç) s›cak sabunlu suyla y›kay›n›z.
* Fifle takmadan önce “ON/OFF/ REV” anahtar›n›n "OFF" (KAPALI) konumda oldu¤undan
emin olunuz.

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

MONTAJ KULLANIM TAL‹MATI

* Bafll›¤› tutarak tek elle girifle sokunuz, bafll›¤› s›k›flt›rmak için saat yönünün tersine
çeviriniz (flekil.1)
* Besleme vidas›n› bafll›¤a yerlefltiriniz, k›sa ucundan tutarak motor gövdesine oturana
kadar besleme vidas›n› hafifçe çevirerek yerlefltiriniz (flekil.2).
* Kesim b›ça¤›n› besleme vidas› miline b›ça¤›n yönü ön tarafa gelecek flekilde resimdeki
gibi yerlefltiriniz (flekil.3). E¤er tam olarak tak›lmazsa, et k›y›lmayacakt›r.
* ‹stenen k›yma diskini kesim b›ça¤›n›n üzerine yuvadaki ç›k›nt›ya takarak yerlefltiriniz
(flekil.4).
* Kesim plakas›n›n ortas›n› elinizle destekleyiniz veya bast›r›n›z ve sonra di¤er elle
s›k›flana kadar sabitleme bafll›¤›n› vidalay›n›z (flekil.5). Afl›r› s›k›flt›rmay›n›z.
* Yiyecek tepsisini bafll›¤›n yiyecek girifl yerine yerlefltiriniz ve sabitleyiniz.
* Cihaz› sa¤lam bir yere yerlefltiriniz.
* Motor gövdesinin alt ve arka taraf›ndaki hava geçifli serbest b›rak›lmal› ve t›kanmamal›d›r.
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ET KIYMA ‹fiLEM‹
* Tüm yiyecekleri parçalar haline getiriniz (zay›f, kemiksiz ve ya¤s›z et tavsiye edilir,
ortalama boy: 20 mm x 20 mm x 60 mm) böylece hazne girifline kolayca s›¤acaklard›r.
* Fifle tak›n›z ve (15) “ON/REV” anahtar›n› "ON" (AÇIK) konuma getiriniz (14).
* Cihaz›n üst k›sm›nda bulunan üçlü kombinasyon tufllar›ndan (13) ON tufluna bas›n›z.
Cihaz›n›z çal›flmaya bafllayacakt›r.
* Cihaz› durdurmak veya acil bir durum esnas›nda OFF tufluna bas›n›z.
* ‹fliniz bittikten sonra aparat b›rakma dü¤mesine basarak, bafll›¤› (3) saat yönünde çevirip
çekiniz.
* Hazne plakas›na yiyecek besleyiniz. Sadece yiyecek iticisini kullan›n›z.
* Kullan›m sonras›nda cihaz› kapat›n›z ve fiflini güç kayna¤›ndan çekiniz.
* Cihaz›n metal parçalar›n› bulafl›k makinas›nda y›kamay›n›z.

TERS ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONU
* Herhangi bir s›k›flma veya geri döndürme iste¤i durumunda ON/REV anahtar›n› (14) R
(REV) k›sm›na al›n›z ve cihaz›n üst k›sm›nda bulunan üçlü kombinasyon tufllar›ndan (13)
REV tufluna bas›l› tutunuz.
* Besleme vidas› z›t yönde dönüyor olacakt›r ve bafll›k boflalacakt›r.
* E¤er çal›flmazsa, cihaz› kapat›n›z ve temizleyiniz.

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.

TEM‹ZLEME VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler

SÖKME
 D‹KKAT !! Herhangi bir ifllem yapmadan önce fifli ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
* Motorun tamamen durdu¤undan emin olunuz.
* Cihaz›n fiflini çekiniz.
* Cihaz›n bafll›¤›n› montaj resminin tersini uygulayarak sökünüz..
* Kesim plakas›n› kolayca ç›kartmak için flekildeki gibi disk ve bafll›k aras›na bir tornavida
yerlefltiriniz ve yukar› kald›r›n›z.
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Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.

TEM‹ZLEME
* Et vb ç›kart›n›z. Her bir parçay› s›cak sabunlu suda y›kay›n›z.
* Klor içeren bir beyazlat›c› solüsyon alüminyum yüzeylerin rengini bozacakt›r.
* Motor gövdesini suya bat›rmay›n›z ancak sadece nemli bir bezle temizleyiniz.
* Cihaz›n gövdesini herhangi bir (sabun d›fl›nda) madde ile temizlemeyiniz, aksi taktirde
cihaz›n›z›n rengi bozulacakt›r.
* Tüm kesim parçalar›n› bitkisel ya¤l›-›slak bezle temizleyiniz.

BAKIM
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.

TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz,
• S›k›flmamas›na, ezilmemesine özen gösteriniz,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
• Tersine çal›flt›rma özelli¤i
• Salça aparatı
• 3 adet paslanmaz çelik k›y›c› disk
• Kaymay› önleyen ayaklar
• Afl›r› ›s›nmaya karfl› korumal› yüksek devirli motor
• AC230V, 50Hz, 2000W

TASARIM VE TEKN‹K ÖZELL‹KLERDE ÖNCEDEN B‹LD‹R‹M YAPILMAKSIZIN DE⁄‹fi‹KL‹⁄E
G‹D‹LEB‹L‹R!

ÇEVRE DUYARLI fiEK‹LDE ELDEN ÇIKARINIZ
Çevreyi korumaya yard›mc› olabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere riayet ediniz: art›k çal›flmayan elektrikli cihazlar›n›z› uygun
at›k iflleme merkezlerine teslim ediniz.



1. Gövde, 2. Metal burgu, 3. Plastik burgu, 4. Salça rendesi, 5. Metal diflli
6. Plastik diflli, 7. Salça rende gövdesi

SALÇA APARATININ KURULUMU
- Gövde’ ye Metal burguyu tak›n.
- Metal burguya Plastik burguyu ve rende gövdesini tak›n.
- Salça aparatlar›n› Metal diflli ile s›k›flt›r›n.
- Plastik diflliyi Salça gövdesindeki diflliye tak›n.
- Son olarak Salça rende gövdesini salça rendesine tak›n›z.
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SALÇA APARATININ KURULUMU
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ENGLISH
SINBO SHB 3108 MEAT GRINDER
INSTRUCTIONS FOR USE

Please carefully read the important safety instructions and keep these instructions.
1. Food pusher, 2. Food tray, 3. Hood, 4. Fine meat plate, 5. Coarse meat plate,
6. Medium meat plate, 7. Fixation cap, 8. Cutter blade 9. Feed screw, 10. Hood entry,
11. Apparatus release button, 12. REV switch, 13. ON/OFF switch, 14. ON/REV switch,
15. Power Cable

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
* Our appliances are intended for domestic use. Do not use for industrial purposes.
* Pull out the plug while assembling and disassembling the appliance.
* Close supervision is required while using any appliance near children.
* Make sure that you carry the appliance with both hands holding from the motor body
piece. Do not carry the appliance by holding from only the hopper plate or hood.
* Never feed the food manually. Always use the food pusher.
* Do not grind hard substances such as bones, nuts, etc.
* Do not grind other hard fibrous substances.
* The continuous operation of the meat grinder should not exceed 5 minutes. Time
intervals of 5 minutes should be allowed for the motor to cool down.
* While the appliance is in operation, reverse function  should not be applied (e.g.,
changing the switch from “ON” to “REV” position or vice versa), wait at least 1 minute
until the grinder reaches a complete stop. Otherwise, an abnormal noise, vibration or a
temporary electrical spark can occur at the appliance. This can cause a damage at the
appliance and frighten the user.
* Some food shall be left at the grinder hood after use. This is normal. There might be
some black metal dust stuck to the food floor at one end. Please gather and dispose
them, do not eat.
* In order to avoid clogging, do not force the appliance to operate with excess pressure.
* Do not turn on the appliance if the circuit breaker is activated.
* Never try to replace or repair the parts by yourself.
* If their physical, perceptional or mental capabilities prevent the safe use of this appliance
by children or other people, then this appliance is not intended for use by such people
without aid or supervision.
* The children should be supervised so that they do not play with the appliance.
* If the power cable or the plug is damaged, do not use the appliance. To avoid dangerous
situations, the appliance should be replaced by an approved technical service center.

FIRST USE
* Make sure that the voltage displayed at the evaluation tag correspond to the mains
voltage at your home.
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* Wash all parts (excluding the main body) with hot soapy water.
* Before plugging in, make sure that the “ON/OFF/ REV” switch is in the "OFF" position.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

* Insert into the inlet holding the hood in one hand, rotate anticlockwise to tighten the
hood (Figure.1).
* Insert the feed screw to the hood, insert the feed screw by rotating slightly, holding
from the short end, until it fits on the motor body (Figure.2).
* Place the cutter blade on the feed screw shaft as shown in the figure such that the
blade shall face the front (Figure.3). If it is not inserted properly, the meat will not be
ground.
* Place the desired meat plate by inserting it on the dentation present at the slot on the
cutter blade (Figure.4).
* Support  or press on the center of the cutter plate with your hand and then screw the
fixation cap with your under hand until it tightens (Figure.5). Do not over-tighten.
* Place the food tray at the food entry point of the hood and fixate.
* Place the appliance on a stable place.
* The bottom and back-side air inlet of the motor body should be left free and should not
be clogged.

MEAT GRINDING PROCESS
* Divide all the food into pieces (thin, boneless and non-fat meat is recommended, average
size: 20 mm x 20 mm x 60 mm) thereby, they will easily fit into the hopper inlet.
* Plug the appliance in (15) turn the “ON/REV” switch to "ON" position (14).
* Press ON button among the triple combination buttons (13) present on the top part of
the appliance. Your appliance shall start to operate.
* To stop the appliance or in case of emergency, press OFF button.
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* After you finish your work, press the apparatus release button, rotate the hood (3) in
clockwise direction and pull out.
* Feed the food from the hopper plate. Only use the food pusher.
* After use, turn off the appliance or pull of the plug from the power source.
* Do not wash the metal parts of the appliance in a washing machine.

REVERSE OPERATION FUNCTION
* In case of any jamming or a need for reversing, place the ON/REV switch (14) in R (REV)
position and from the triple combination buttons at the top part of the appliance (13),
keep the REV button pressed.
* The feed screw shall be rotating in reverse direction and the hood shall be emptied.
* If this does not work, turn off the appliance and clean it.

CLEANING AND MAINTENANCE
DISASSEMBLY
CAUTION ! ! Before starting this process, make sure that you have pulled the plug of the
appliance.
* Make sure that the motor is at full stop.
* Pull off the electricity plug.
* Disassemble the hood of the appliance by applying the steps of  assembly instructions
in reverse order.
* To easily remove the cutter plate, place a screwdriver between the plate and hood as
shown in the figure and then lift up.

CLEANING
* Remove any meat, etc. Wash each part with hot soapy water.
* A chlorinated whitening solution will cause discoloration at the aluminum surfaces.
* Do not immerse the motor body in water, only clean it with a damp cloth.
* Do not clean the body of the appliance with any substance (other than soap), otherwise
discoloration will occur.
* Clean all the cutter parts with a cloth dampened with water-vegetable oil.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Reverse operation feature
• Sauce apparatus
• 3 pcs of stainless steel grinder plates
• Anti-slip pedestals
• High revolution motor protected against over-heating
• AC230V, 50Hz, 2000W

DESIGN ANF TECHNICAL SPECIFICATIONS CAN BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE!
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DISPOSE OFF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER
You can help to protect the environment!
Please do not forget to adhere to local regulations. Please send your inoperative electrical
appliance to a suitable waste processing center.

1. Body, 2. Metal auger, 3. Plastic auger, 4. Sauce grater plate, 5. Metal gear, 6. Plastic
gear, 7. Sauce grater body

INSTALLATION OF THE SAUCE APPARATUS
- Mount the metal auger on the body.
- Mount plastic auger and grater plate onto metal auger.
- Clinch the sauce apparatus with metal gear.
- Mount the plastic gear onto the gear at body.
- Lastly mount sauce grater plate onto grater plate.

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

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

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

www.sinbo.com

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

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

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(*)
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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 : ET KIYMA MAK‹NES‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SHB 3108
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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