
SHD 2696 SAÇ KURUTMA MAK‹NASI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR

www.sinbo.com



- 1 -

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›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 baflvurabilir.
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,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme,
haklar›ndan birini kullanabilir.

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.

This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-
impaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing
sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under
supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried
by children should be under supervision.

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 cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin
anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya
aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak
yapılmamalıdır.
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ÖNEML‹ UYARILAR

•Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken
Kurallar
Elektrikli cihaz kullan›lmadan önce afla¤›da belirtilen
temel güvenlik kurallar›na mutlaka uyulmas›
gerekmektedir:
D‹KKAT - Bu elektrikli cihaz› kullan›rken, özellikle
çevrede çocuklar›n bulunmas› durumunda afla¤›daki
temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde
bulundurman›z gerekmektedir:
C‹HAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TAL‹MATI
OKUYUNUZ.
BU C‹HAZI SU YAKININDA KULLANMAYINIZ
TEHL‹KE - Birçok elektrikli cihazda oldu¤u gibi
dü¤me kapal› konumda olsa bile elektriksel parçalar
ak›m bar›nd›rabilmektedir:
Elektik floku kaynakl› ölüm riskini asgari düzeye
çekmek için:
1. Cihaz› kulland›ktan hemen sonra mutlaka fiflini
çekiniz.
2. Cihaz› banyo yaparken kullanmay›n›z.
3. Cihaz› küvete veya lavaboya düflebilece¤i ya da
sürüklenebilece¤i bir yere yerlefltirmeyiniz.
4. Cihaz› suya ya da baflka bir s›v›ya sokmay›n›z ya
da düflürmeyiniz.
5. Cihaz suya düfltü¤ü taktirde derhal fiflten çekiniz.
Suyla kesinlikle temas etmeyiniz.
UYARI-Yan›k, elektrik çarpmas›, yang›n ya da
yaralanma riskini azaltmak için afla¤›daki hususlara
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ÖNEML‹ UYARILAR

riayet ediniz:
1. Cihaz prize tak›l› durumdayken kesinlikle bafl›ndan
ayr›lmay›n›z.
2. 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.
3. Bu cihaz› yaln›zca k›lavuzda aç›klanan flekilde
kullan›n›z. Üretici taraf›ndan tavsiye edilmeyen
aksesuarlar› kullanmay›n›z.
4. Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda
tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan
de¤ifltirilmelidir.
5. Cihaz› kesinlikle hasar görmüfl bir güç kablosu
ya da fiflle; cihaz düzgün çal›flmad›¤› takdirde; cihaz›n
suya ya da yere düflürülmesi veya hasara u¤ramas›
halinde kullanmaya kalk›flmay›n›z. Cihaz› ‹nceleme
ve onar›m için servis merkezine götürünüz.
6. Kabloyu s›cak yüzeylerden uzak tutunuz. Kabloyu
cihaz›n etraf›na sarmay›n›z.
7. Cihaz›n üzerinde bulunan havaland›rma deliklerini
hiçbir surette kapatmay›n›z ya da cihaz› yatak ya da
koltuk gibi deliklerin kapanmas›na neden olabilecek



yumuflak bir yüzey üzerine b›rakmay›n›z.
Havaland›rma deliklerinin tüy, saç ve benzeri
maddeler nedeniyle kapanmas›na izin vermeyiniz.
8. Herhangi bir delik ya da hortumdan içeri hiçbir
cismin girmesine izin vermeyiniz.
9. Aç›k alanlarda ya da aerosol (sprey) ürünlerin
kullan›ld›¤› ya da oksijenle ifllem yap›lan
alanlarda kullanmay›n›z.
10. Bu cihazla uzatma kablosu kullanmay›n›z.
11. S›cak havay› gözlerinize ya da ›s›ya duyarl›
alanlara do¤rultmay›n›z.
12. Aksesuarlar kullan›m s›ras›nda ›s›nabilir.
Bunlarla temas etmeden önce so¤umalar›n›
bekleyiniz.
13. Cihaz çal›fl›r durumdayken herhangi bir yüzey
üzerine b›rakmay›n›z.
14. Cihaz kullan›l›rken saç›n›z› hava girifllerinden
uzak tutunuz.
15. Ek koruma için banyoya giden elektrik devresine,
kaçak ak›m de¤eri 30 mA'y› aflmayan bir kaçak ak›m
rölesi tak›lmas› tavsiye edilmektedir. Tavsiye için
montaj teknisyenine dan›fl›n›z.
16. Saç kurutma makinesi banyoda kullan›lacaksa,
suya yak›n olmak cihaz kapal› durumda olsa dahi
tehlikeli oldu¤undan cihaz› prizden ç›kar›n›z.
17. Bu cihaz› küvetler, dufl kabinleri, lavabolar ve
di¤er su dolu cisimlerin yak›n›nda kullanmay›n›z.
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ÖNEML‹ UYARILAR
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C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• 2 hız seçene¤i
• 2 seviyeli sıcaklık ayarı
• DC motoru
• Aflırı ısınma koruması
• Hava yo¤unlafltırıcı bafllık
• Asma halkası
• AC230V, 50Hz, 1600W
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

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
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
1. Cihaz› prize takmadan önce dü¤menin KAPALI konumda oldu¤undan emin olunuz.
2. Kurutma ifllemi için yüksek ayar›, flekillendirme için düflük ayar› kullan›n›z.
3. Saç kurutma makinesi herhangi bir nedenle durdu¤u takdirde cihaz› kapat›p so¤umas›n›
bekleyiniz.
4. ‹stedi¤iniz üfleme gücünü ayarlay›n›z:
Konum 0:   KAPALI
Konum 1:   Yar› güç, nazik kurutma ve flekillendirme için orta s›cakl›k
Konum 2:   Tam güç, h›zl› kurutma için yüksek s›cakl›k

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.
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ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I

D‹KKAT: Dufl veya küvette kullan›lmaz.
UYARI: Bu cihaz› küvet, dufl teknesi ve su içeren di¤er kaplara yak›n yerde
kullanmay›n›z.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
Bu kullanım kılavuzuna web sitemiz üzerinden ulaflabilirsiniz.

Bu iflaret, ürünün AB genelinde di¤er ev at›klar›yla birlikte elden ç›kar›lmamas› 
gerekti¤ini göstermektedir. Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n kontrolsüz flekilde elden 
ç›kar›lm›fl olan at›klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac›yla, malzeme

kaynaklar›n›n sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› sa¤lamak için cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lay›n›z. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z› lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt›r›n›z ya da
ürünün sat›n al›nd›¤› ma¤azayla ba¤lant›ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al›p çevreye
duyarl› bir flekilde geri dönüflümlerini sa¤layabilirler.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
ÖNEML‹: Saç kurutma makinesini temizlemeye bafllamadan önce güç kablosunu mutlaka
fiflten çekiniz.
Nemli bir bez kullanarak temizleyiniz ve kurulay›n›z. Saç kurutma makinenizi bu flekilde
temizledi¤inizde orijinal görüntüsünü korumufl olursunuz.
Afl›nd›r›c› temizlik malzemeleri kullan›lmamal›d›r.
D‹KKAT: Saç kurutma makinesini kesinlikle suya sokmay›n›z ve fiflinin ›slanmas›na hiçbir
zaman izin vermeyiniz.
Girifl filtresine tak›lm›fl olan saç ve tüyleri düzenli olarak temizleyiniz. Filtreyi temizlemek
için elektrikli süpürge ya da kuru f›rça kullan›n›z, filtreyi kesinlikle suya sokmay›n›z.
Filtrenin temiz tutulmamas› durumunda afl›r› ›s›nma meydana gelebilir.

BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Bu saç kurutma makinesi ya¤ içermedi¤i ve tüketmedi¤i için ya¤lanmas› gerekmemektedir.
Cihaz›n düzgün çal›flmas›n› sa¤lamak için daima temiz tutunuz. Cihaz›n afl›r› ›s›nmas›n›
önlemek için hava girifllerinin örtülmesine ya da t›kanmas›na izin vermeyiniz. Bu cihaz
kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek hiçbir parça bar›nd›rmamaktad›r, tüm servis ifllemleri
yetkili servis temsilcisi ya da servis merkezi taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir. Güç kablosunu
k›v›rmay›n›z, çekmeyiniz, bükmeyiniz ve saç kurutma makinesinin çevresine sarmay›n›z.
Kablo k›vr›ld›¤› takdirde cihaz› kullanmaya bafllamadan önce kabloyu düzeltiniz. Cihaz
kullan›lmad›¤› zamanlarda emniyetli, nemsiz ve çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde
tutulmal›d›r.
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ENGLISH
SINBO SHD 2696 HAIR DRYER
INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliance, especially when children are present, basic safety
precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
DO NOT USE THE APPLIANCE NEAR WATER
DANGER –As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even
when the switch is off:
To reduce the risk of death by electrical shock:
1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

WARNING-To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. 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 appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use
attachments not recommended by the manufacturer.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working
property, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance
to a service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a
bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint,
hair, and the like.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or
where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
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IMPORTANT SAFETY INSTURCTIONS
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a
rated  residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit
supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
16. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of
water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
17. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing
water.

HOW TO USE YOUR HAIRDRYER
1. Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the unit the power
outlet.
2. Use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.
3. Should the hair dryer stop for any reason, turn it off at once and let it cool down.
4. Adjust the desired blowing strength:
Position 0:   OFF
Position 1:   Half power, medium temperature for gentle drying and styling
Position 2:   Full power, high temperature for quick drying

CLEANING AND CARE
IMPORTANT: Always ensure that hair dryer is disconnected from the mains supply before
cleaning.
Use a damp cloth for cleaning and wipe dry. This will help preserve the original finish
of your hair dryer.
Abrasive cleaners should not be used.

WARNING: Never immerse the hair dryer in water and always ensure that plug is kept
dry.
Frequently clean out any hair or fluff that becomes stuck in the inlet filter. To clean the
filter, vacuum or dry brunch clean, never immerse the filter in water. Failure to keep
filter clean may result in overheating.

USER MAINTENANCE INSTRUCTION
This hair dryer maintenance is free, no consumption or lubrication is needed. Keep this
appliance clean for proper operating. Never block or clog air intakes, otherwise overheated
will be happen. The appliance has no user serviceable parts, any other servicing should
be performed by an authorized service representative or a professional center. Never
allow the supply cord to be twisted, pulled, bent, or wrapped around the dryer. If the cord
is twisted, to untwist the cord before use. When not in use, this appliance should be
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CAUTIONS
stored in a safe, dry location, out of reach of children.

TECHNICAL FEATURES
• 2 speeds
• 2 heat settings
• DC motor
• Over-heat protection
• Styling concentrator nozzle
• Hanging-up loop
• AC230V, 50Hz, 1600W

The list of the marking symbol
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.
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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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- 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
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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.



- 21 -

- SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹ -

- 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 : SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SHD 2696
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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