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De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Önemli! Cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu güvenlik talimat›n› ve
kullan›m talimat›n› sonuna kadar dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu sayede
cihaz› güvenli ve sa¤l›kl› bir flekilde kullanabilirsiniz. Cihaz› baflkas›na
verdi¤inizde ya da satt›¤›n›zda kullan›m talimat›n› da birlikte vermeyi
unutmay›n›z. Yedek parça ve aksesuar siparifli verirken bu kullan›m talimat›n›
kullan›n›z.
Bu kitapç›¤› güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.

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

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz
ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler
tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına
uygun de¤ildir.

• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması
amaçlanır.
• Dükkânlarda, bürolarda ve di¤er çalıflma ortamlarındaki personele ait mutfak
alanları,
• Çiftlik evleri
• Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di¤er mesken tipi
çevreler,
• Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Bu cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve
karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aklî yetenekleri azalmıfl veya tecrübe
ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Temizleme ve kullanıcı bakımı
8 yasından büyük olmadıkça çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır. 
Cihazı ve kablosunu çocukların eriflimeyece¤i yerde muhafaza ediniz.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
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C‹HAZIN TANITIMI
1. Kapak, 2. Büyük s›kma bafll›¤›, 3. Küçük s›kma bafll›¤›, 4. Üst meyve posas› süzgeci, 5. Meyve posas›
regülatörü, 6. Alt meyve posas› süzgeci, 7. Mevye suyu haznesi, 8. Döndürme flaft›, 9. Fiflli güç kablosu,
10. Cihaz taban›, 11. Güç kablosu saklama yeri

C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• Kapasite : 0.6L
• Sessiz çal›flma özelli¤i
• fieffaf hazne
• fieffaf tozlanma önleyici kapak
• Düflük h›z yüksek dönüfl
• AC230V, 50Hz, 25W

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.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
• Elektrikli cihazlar› kullan›yorken yang›n, elektrik floku ve yaralanma risklerinin önüne geçmek için
afla¤›da belirtilenler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerini lütfen daima göz önünde
bulundurunuz: Lütfen afla¤›daki hususlara riayet ediniz:
• Cihaz› tan›yor olsan›z bile talimat›n tamam›n› dikkatle okuyunuz.
• Elektrik güç kayna¤› tesisat› do¤ru flekilde yap›lm›fl bir prizden al›nmal›d›r.
• Prizin voltaj de¤erini kontrol ediniz ve cihaz› baflka donan›mlar›n tak›l› olmad›¤› bir prize tak›n›z.
• fiebeke voltaj›n›n cihaz üzerinde belirtilen voltaj de¤erine uygun oldu¤undan emin olunuz.
• Elektrikli ürünleri kuru, dengeli ve düz bir zemin üzerine yerlefltiriniz. Cihaz›n gövdesini temizlemek
için kuru bir bez kullan›n›z.
• Cihaz portakal gibi yumuflak meyvelerin suyunu s›kmak için tasarlanm›flt›r. Sert meyvelerin suyunu
s›kmaya kalk›flman›z afl›r› bask› yüzünden makinenin ar›zalanmas›na neden olabilir.

• Afla¤›daki durumlarda cihaz› kapal› konuma getiriniz:
a. Döner mekanizman›n düzgün bir flekilde çal›flmamas›.
b. Kullan›m s›ras›nda normal olmayan seslerin iflitilmesi.
c. Temizlik ifllemine bafllamadan önce.
d. Kullan›mdan sonra.
• Kazalara neden olmamak için cihaz› çocuklardan uzak tutunuz.
• Cihaz› kullan›rken s›k›lan meyve suyu miktar›n›n haznenin azami seviyesini aflmamas›na dikkat ediniz.
•  Cihaz› kulland›ktan sonra fiflini çekiniz. (Cihaz›n fiflini prizden çekerken mutlaka fiflinden kavray›p
çekiniz.)
• Bu cihaz yaln›zca evde kullan›m için tasarlanm›flt›r.

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

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
Cihaz›n›zla birlikte gelen aksesuarları kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz.
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
• Güç kablosunu cihaz›n alt k›sm›ndan ç›kar›n›z ve prize tak›n›z ve gücü aç›k duruma getiriniz, kapa¤›
kald›rd›ktan sonra makine kullan›ma haz›r hale gelecektir.
• Temizlenmifl meyveleri ortadan ikiye bölünüz ve döner koninin üstüne yerlefltiriniz meyvenin üstüne
elinizle bast›rarak koninin dönmesini sa¤lay›n›z.
• Meyve suyunu barda¤a dökmek için meyve suyu haznesinin sap›n› bir elinizde ve makineyi di¤er elinizle
tutunuz. Meyve suyu haznesi 30 derece sa¤a döndürüp yukar› kald›rarak gövdeden ay›r›n›z ve meyve
suyunu barda¤a boflalt›n›z. Meyve suyu s›kmaya devam etmek için yukar›daki ifllemi ters s›rayla tekrarlay›n›z.
• Bir elinizle meyve suyu haznesini sabitleyiniz, di¤er elinizle süzgeci s›k›ca tutunuz ve filtreyi meyve suyu
haznesinden ç›kar›n›z, süzgeci ters çevirerek posalar› çöpe dökünüz,makineyi kullanmaya devam etmek
için filtreyi geri tak›n›z.
• Bu cihaz›n süzgeci meyvelerin lif yap›s›na göre ayarlanabilmektedir, beflinci kademe daha geniflken
birinci kademe daha küçük olur. Süzgeç birinci kademeye ayarland›¤›nda elde edilen meyve suyu daha
saf olur.
• Bu cihaz iki adet meyve suyu s›kma bafll›¤›na sahiptir, büyük boyutlu meyveleri s›kmak için büyük kapak
koniyi kullanabilirsiniz
•  Gövdeyi kesinlikle k›smen ya da tamamen suya sokmay›n›z.
• Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya
da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.

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‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
• Cihaz› temizlemeye bafllamadan önce ilk olarak güç kablosunu prizden ç›kar›n›z, süzgeci sökünüz,
hazneyi sa¤a do¤ru çeviriniz, motor milini ç›kar›n›z ve hepsini teker teker temizleyiniz.
• Temizlik ifllemi tamamland›ktan sonra ayn› ifllemleri geriye do¤ru tekrarlayarak parçalar› yerine tak›n›z
• Temizlik ifllemi tamamland›ktan sonra üst kapa¤› kapat›p karanl›k bir yerde muhafaza ediniz

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları ile Kimin
Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
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ENGLISH
SINBO SJ 3141 JUICE EXTRACTOR
INSTRUCTION MANUAL

Structure Illustration
1. Lid, 2. Large squeezing cone, 3. Small squeezing cone, 4. Upper fruit pulp sieve,
5. Fruit pulp regulator, 6. Lower fruit pulp sieve, 7. Juice collector, 8. Drive axle, 9. Power cable with
power plug, 10. Appliance plinth, 11. Power cable storage

Technology Parameter
• Capacity: 0.6L
• Low noise
• Transparent jar
• Transparent anti-dust cover
• Low speed high torsion
• AC230V, 50Hz, 25W

Important Instruction
• When using electrical appliances , In order to reduce the risk of fire , electric shock ,
or injury to persons ,Basic safety precautions should also be followed , including the
following: Please kindly pay your attention to below points:
• Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.
• The electric power supply should come from a properly wired outlet . also ,
• Check the capacity of the out and use the appliance separately from other equipment.
• Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit
• Put the electric products in dry and stable flat. Using dried cloth when cleaning the machinery body.
• The appliance is suitable to soft fruits, such as orange etc. And can t meet the hard fruits so as to
avoid being broken because of the over.

• Shut off the electric power for the following happenings:
a. The turning blades working is not correct.
b. The uncommon voice when using.
c. Cleaning.
d. Finish using
• Keep it away from the children and avoid accident
• This appliance rate capacity do not excess this scale on working
• After use unplug from the outlet .( when unplug , always grasp the plug and unplug it from the outlet)
• This appliance is designed only for household use

Using Method
•Put out the power wire from the bottom fixed pot. and make power be on, put off the lid, then the
machine is on waiting
• Separate the cleaned fruits from the middle and put them on the top of turning blade, press the fruit
heavily with hands and make the turning blade turn.
• One hand take the handle of juice cup, the other fix the machinery when put the juice  into the cup.
Turn the juice cup right to 30 degree and put it up to make the body separated, put the juice into cup.
Continue working, must do it according to the contrary above step
• One hand fix the juice cup, the other one handle the filter firmly, make it to be separated from juice
cup completely and turn the filter to make the leaving into rubbish tube when you use this machinery;
continue working, must put the filter on the juice cup.
• This appliance can adjust the move filter according as how much the fruit’s Tendon ,five shift is more
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USING METHOD
and the first shift is few. First shift extracted the fruit is usually pure.
• This appliance have two extracted head ,if you extracted big fruit can use extracted cover
• Do not put the whole or parts of body into water
• If the supply cord is damaged, must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly
qualified person in order to order to avoid a hazard.

Clean and care
• When you cleaning ,please pull the cord first, take filter and separate the move filter ,revolve the cup
at right direction ,pull the transmit axes and cleaning one by one
• Install step is reverse unpick and wash
• Covered the cup cover and store in ark after cleaning

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.
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- G A R A N T ‹  fi A R T L A R I  -

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

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

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

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

- 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 : MEYVE SEBZE SIKACA⁄I
Markası : S‹NBO
Modeli : SJ 3141
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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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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