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De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.

Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.

Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.

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

SINBO SJ 3143 KATI MEYVE SIKACA⁄I
KULLANIM KILAVUZU

Lütfen kullanmaya bafllamadan once, tüm talimatlar› dikkatle okuyunuz.

Özellikler
1. Kombine yap›s› ile zarif, basit ve güzel bir tasar›m› vard›r, kullanmas› ve temizlesi
kolayd›r.
2. Afl›r› ›s›nma korumas› ile yüksek h›zda elektrikli motor, yüksek etkinlik, zaman tasarrufu,
enerji tasarrufu, uzun ömürlü motor.
3. Kullan›m s›ras›nda emniyet ve güvenilirli¤i sa¤lamak için anahtarlamada emniyet kilidi
ayg›t› kullan›lm›flt›r.
4. S›zd›rmazl›k fonksiyonlu meyve suyu a¤z› tasar›m›

TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
AC230V, 50Hz, 1000W

D‹KKAT!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dokümanlarda beyan
edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir. Bu
de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
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Bu cihaz›, 8 yafl ve üzeri çocuklar ancak ilgili tehlikeler de
dikkate al›narak, cihaz› güvenli bir flekilde kullan›m›yla ilgili
denetleme veya yönlendirme sa¤lan›rsa kullan›labilir. Çocuklar
bu cihazla oynamamal›d›r. Temizlik ve kullan›c› bak›m ifllemleri,
8 yafl alt› ve gözetimsiz çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
Cihaz› ve kablosunu, 8 yafl alt› çocuklar›n eriflemeyece¤i bir
yerde tutun.

Bu cihaz, k›s›tl› fiziksel, zihinsel veya alg›sal yeteneklere sahip
ya da yeterli deneyim ve bilgi eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan,
ancak ilgili tehlikeler de dikkate al›narak, cihaz›n güvenli bir
flekilde kullan›m›yla ilgili denetleme veya yönlendirme
sa¤lan›rsa kullan›labilir.

Bu cihaz, ilgili tehlikeler de dikkate al›narak, cihaz›n güvenli
bir flekilde kullan›m›yla ilgili denetleme veya yönlendirme
sa¤lanmamas› durumunda k›s›tl› fiziksel, zihinsel veya alg›sal
yeteneklere sahip ya da yeterli deneyim ve bilgi eksikli¤i olan
kiflilerin (çocuklar da dâhil olmak üzere) kullan›m›na uygun
de¤ildir. Çocuklar, cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için
gözalt›nda tutulmal›d›r.

Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullan›ma yöneliktir:
- ma¤azalardaki, ofislerdeki veya di¤er çal›flma ortamlar›ndaki
personel mutfaklar›;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller veya di¤er konaklama birimlerindeki
müflteriler taraf›ndan;
- yatak ve kahvalt› tipi ortamlar.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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C‹HAZIN TANITIMI
1. ‹tme çubu¤u kapa¤›, 2. Itme çubu¤u, 3. fieffaf üst kapak, 4. Meyve suyu süzgeci,
5. Posa kab›, 6. S›v› ç›k›fl a¤z›, 7. Sürahi kapa¤›, 8. Köpük ayrac›, 9. Sürahi, 10. Kaymaz
ayak, 11. Güç kablosu, 12. Gövde, 13. Kilitleme mandal›

Kullanmadan Önce Uyar›lar
1. Bu makine, emniyet cihaz› ile düzenlenmifltir; tutma sap›, kapa¤a oturmad›¤›nda veya
kesici yata¤› s›k›flmad›¤›nda motor çal›flmayarak kullan›c› için emniyeti sa¤lar.
2. Kat› meyve s›kaca¤›n›n parçalar›n› takarken veya ç›kar›rken, kapa¤›n besleme a¤z›n›n
üst taraf›n› elinizle bast›r›n ve sonra tutma sap›n› kapak yuvas›n›n içine veya d›fl›na
kayd›rmak içine itin.
3. Meyve suyu süzgecini ç›karmak için; önce kapa¤› ve posa kab›n› ç›kar›n, sonra meyve
suyu s›kma a¤z›n› elinizle tutarak orta halkay› 30 dereceye kadar çevirin ve yukar› kald›r›n;
süzgeç otomatik olarak çarktan ayr›lacakt›r.
4. Hasar› önlemek için, kullanmadan önce, güç kayna¤›n›z›n cihaz›n anma voltaj›na uygun
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
5. Ayr›labilir tüm parçalar› temizleyin (“Bak›m ve Temizlik” bölümüne bak›n›z).
6. Parçalar› takarken, lütfen “Cihazın Tanıtımı” diyagram›n› dikkatle izleyiniz.
7. Lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce “Uyar›lar” bölümünü dikkatle okuyunuz.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
1. Kullanmaya bafllamadan önce makineyi sabit ve düzgün bir tezgaha koyun. Yukar›da
anlat›lan flekilde çal›flt›r›n.
2. Meyve suyu s›kmaya bafllamadan önce, meyve suyu süzgeci ile çark›n yerlerine
kenetlendi¤inden ve kesici süzgeç ile fleffaf kapak aras›nda sert temas olmad›¤›ndan
emin olun. fieffaf kapa¤› koyun, tutpa sap›n› kapak yuvas›na yerlefltirin ve sonra makineyi
çal›flt›r›n.
3. Kullan›lmadan önce motor, efl fazl› çal›fl›r; biraz tuhaf bir koku ve k›v›lc›m olabilir ve
bu normaldir. Motor, bir süre çal›flt›ktan sonra, yukar›daki olgular kaybolacakt›r.
4. Meyve suyu s›karken, orta yatakta ve at›k kab›nda çok fazla meyve suyu ve at›k
olmad›¤›ndan emin olun. E¤er doluysa, lütfen cihaz› kapatt›n, parçalar› temizleyin ve
sonra tekrar kullan›n.
5. Kullan›m s›ras›nda, kab›n kapa¤›n› açmay›n. Cihaz aç›k konumdayken elinizi veya
herhangi bir teli besleme a¤z›ndan içeri sokmay›n; aksi halde, oldukça zararl› kazalar
oluflabilir veya makine ar›zalanabilir.
6. Bu makinenin kullan›m ömrünü uzatmak için; motorun içine yüsek s›cakl›k koruyucu
ayg›t yerlefltirilmifltir. Motor uzun bir süre çal›fl›rsa veya afl›r› yüklenirse, uyar› s›cakl›¤›n›n
üzerine ç›karsa, cihaz›n gücü otomatik olarak kesilecektir. Motor durduktan sonra cihaz›n
fiflini prizden ç›kar›n, motorun so¤umas›n› bekleyin (yaklafl›k 30dk) ve sonra yeniden
kullan›n.
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7. Parçalar›n yüksek s›cakl›kla çal›flan dezenfekte kabinler ile veya buhar/kaynama yolu
ile dezenfekte edilmeleri yasakt›r.
8. Kullan›m s›ras›nda, lütfen makinenin bafl›ndan ayr›lmay›n ve kesinlikle çocuklar›n bu
makineyi kullanmalar›na izin vermeyin.
9. Kulland›ktan sonra, g›day› makinenin fiflini prizden ç›karmadan d›flar› dökmeyin.
10. Kesiciler, çok keskindir. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için; kesicileri temizlemek
için lütfen kesiciyi akan musluk suyunun alt›na koyun, ellerinizle y›kamay›n.
11. Bu makine, düzenlenen amaçlar›ndan farkl› amaçlarla kullan›lamaz.
12. Güç kablosu hasar gördü¤ünde, herhangi bir tehlike oluflumunu önlemek için kablonun
de¤iflimi, üretici firma veya servis merkezi veya eflde¤erinde personeller taraf›ndan
yap›lmal›d›r. Bir ar›za durumunda, makineyi kendiniz parçalar›na ay›rmay› denemeyin.
Lütfen bak›m merkezimizi veya sat›fl sonras› servis merkezimizi aray›n.
13. Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullan›ma yöneliktir:
- ma¤azalardaki, ofislerdeki veya di¤er çal›flma ortamlar›ndaki personel
- mutfaklar›; çiftlik evleri;
- oteller, moteller veya di¤er konaklama birimlerindeki müflteriler taraf›ndan;
- yatak ve kahvalt› tipi ortamlar.
14. Cihaz harici bir zamanlay›c› veya ayr› uzaktan kontrol sistemleriyle kullan›lmak üzere
tasarlanmam›flt›r.
15. Bu cihaz, gözetim alt›nda olduklar› ya da cihaz›n kullan›m›na dair ilgili talimatlar
kendilerine verildi¤i takdirde 8 yafl ve üzeri çocuklar taraf›ndan, s›n›rl› fiziksel, duyusal
ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikli¤i olan kifliler taraf›ndan
kullan›labilir. Cihaz›n temizli¤i ve bak›m› 8 yafl›ndan küçük ve gözetim alt›nda olmayan
çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
16. Cihaz ve kablosunu 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i yerde saklay›n.

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.

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
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Meyve Suyu S›kma
1. Kullanmadan önce lütfen, makinenin üzerindeki anahtar butonunun kapal› konumda
oldu¤undan emin olun. Bu flekilde, parçalar›n tak›lma iflleminin tamamlanmam›fl olmas›
durumunda makinenin çal›flmaya bafllamas› engellenebilir ve böylece gereksiz yere
kiflilerin veya makinenin zarar görmesi önlenir.
2. Meyve suyu s›kmaya bafllamadan önce; meyve suyu süzgecinin ve çark›n yerlerine
kenetlendi¤inden ve kesici süzgeç ile fleffaf kapak aras›nda sert temas olmad›¤›ndan
emin olun. fieffaf kapa¤› koyun, tutpa sap›n› kapak yuvas›na yerlefltirin ve sonra makineyi
çal›flt›r›n.
3. Kullan›mdan önce meyve suyu a¤z›n› s›zd›rmazl›k fonksiyonu konumuna getiriniz ve
makineyi açt›ktan sonra meyve suyunun akarak masay› kirletmemesi için meyve suyu
a¤z›n› s›zd›rmazl›k fonksiyonu konumuna getiriniz
4. Not: G›day›, itme çubu¤u ile iterken sarfedilen güç, eflit veya dolayl› flekilde olmal›d›r;
itme gücü 1kg’dan fazla olmamal›d›r ve ani güç uygulanmamal›d›r; aksi halde, meyve
suyu s›kma etkinli¤i azalacakt›r.

Kullan›m Süresi
Bu makine; 0 aflama / I aflama / II aflama buton anahtar›yla (0-Durdurmak için, I-Zay›f,
II-Güçlü) tasarlanm›flt›r. Meyve suyu s›kmak için güçlü aflamay› seçin. 1 dakika kulland›ktan
sonra 1 dakika durdurun ve sonra tekrar kullan›n. Yukar›daki ifllem 3 kere uyguland›ktan
sonra, 15 dakika durdurun ve motor so¤uyana kadar çal›flt›rmay›n. Bu flekilde, makinenin
servis ömrü uzayacaj ve makine daha etkin çal›flacakt›r.

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 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
1. Bu makine, s›kl›kla kullan›laca¤›ndan motoru kuru ve temiz tutman›z gerekmektedir.
2. Uzun süre kullanmayacaksan›z, motorun nemlenmesini ve küflenmesini önlemek için
makineyi lütfen kuru ve iyi havaland›r›lan bir yerde muhafaza edin.
3. Ana makineyi y›kamay›n. Temizlemek için; sadece tenmli bir bez ile silin. ‹tme çubu¤u,
orta yatak, at›k kab›, meyve suyu a¤›z kapa¤› gibi di¤er parçalar direk su ile y›kanabilir.

BAKIM
• 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 3143 JUICER
USER MANUAL

Please read all instructions carefully before starting to use your appliance.

Names and Locations of Main Components
1. Pusher cover, 2. Pusher, 3. Transparent upper cover, 4. Juice filter, 5. Pulp container
6. Juice spout, 7. Jug cover, 8. Foam separator, 9. Jug, 10. Non-slip base, 11. Power
Cord, 12. Body, 13. Lock latch

Technical Specifications
AC230V, 50Hz, 1000W

Features
1. It has a delicate, simple and beautiful design thanks to its combined structure; it is
easy to operate and clean.
2. High speed motor with overheating protection; high efficiency, economy in terms of
time and power; long motor service life.
3. A safety lock device is used for switching to ensure safety and reliability during
operation.
4. Juice spout design with sealing function

Warnings Before Use
1. This appliance is equipped with a safety device; motor does not operate and secures
the safety of the user when the handle is not seated on the cover or when the blade base
is not pressed.
2. While removing or installing the components of the juicer, press the upper part of the
feeding chute on the cover with your hand and push the handle inside to slide it inside
or outside of the cover housing.
3. To remove the juice filter, remove the cover and pulp container first; then rotate the
center ring up to 30 degrees while holding the juice spout by your hand and move it
upwards; filter shall be detached from the wheel automatically.
4. Check whether your power source is compatible with the rated voltage of the appliance
before using the appliance to prevent damages.
5. Clean all detachable components (Refer to “Maintenance and Cleaning”).
6. Please follow the "Names and Locations of Main Components" diagram carefully while
installing the components.
7. Please read the “Warnings” section carefully before starting to use your appliance.

Juicing
1. Ensure that the switch on your appliance is off before using your appliance. Thus, it
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may be prevented that the appliance starts to operate when the installation of components
are not completed; and thus unnecessary damage to the appliance and injury to persons
may be prevented.
2. Before starting to juice, ensure that the juice filter and wheel are engaged to their
seats and that there is no harsh contact between the blade filter and the transparent
cover. Place the transparent cover, insert handle to the cover housing and then operate
the appliance.
3. Before operation, bring the juice spout to sealing position to prevent juice from
overflowing and soiling the table after turning on the appliance
4. Note: The force you apply while pushing the food with the pusher shall be equal and
indirect; pushing force shall not exceed 1 kg and force shall not be applied abruptly;
otherwise juicing efficiency may be reduced.

Operating Period
This appliance is designed with a rocker switch for power level of 0 / I / II (0 for stopping,
I: less power, II: higher power). Select higher power position for juicing. Stop for 1 minute
after operating for 1 minute; then operate again. After performing the operation above
3 times, stop the appliance for 15 minutes and do not operate until it is cooled. This would
increase the service life of the appliance and it shall operate more efficiently.

Precautions
1. Place the appliance on a fixed and level counter before starting to operate. Operate
as described above.
2. Before starting to juice, ensure that the juice filter and wheel are engaged to their
seats and that there is no harsh contact between the blade filter and the transparent
cover. Place the transparent cover, insert handle to the cover housing and then operate
the appliance.
3. Before the initial operation, motor shall operate in phase, it may cause a strange smell
and sparks; this is normal. The phenomena described above shall disappear when the
motor is operated for some time.
4. Ensure that not much juice and pulp is left in the center housing and in the pulp
container while juicing. If they are filled, please turn off the appliance, clean the components
and then use the appliance again.
5. Do not open the container cover during operation. Do not insert your hand or any wire
from the feeding chute while the appliance is on; otherwise accidents with great damage
may occur and appliance may be damaged.
6. A protective device against excessive heat is installed in the motor to increase the
service life of this appliance. If the motor is overloaded or operated for a long period of
time and exceeds the warning temperature, power to the appliance shall be cut off
automatically. When the motor is stopped, unplug the appliance, wait for the motor to
cool down (about 30 minutes), then operate again.
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7. It is forbidden to disinfectate the component with disinfection cabinets that operate
at high temperatures or by steam/boiling.
8. Do not leave the appliance unattended during operation and never let children to use
this appliance.
9. After operation, do not pour the food out without unplugging the appliance.
10. Blades are very sharp. To prevent any risk, please put the blades under running water
to clean them, do not wash by your hands.
11. This appliance shall not be used for purposes other than its intended purpose.
12. When the power cord is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the
authorized dealer or equivalent persons to prevent any risk. In case of a fault, do not
attempt to disassemble the appliance by yourself. Please contact our maintenance center
or after sales service center.
13. This appliance is for use in home and similar environments:
- personnel kitchens in stores, offices or other work environments;
- ranches;
- customers in hotels, motels or other accommodation units;
- bed and breakfast environments.
14. The appliance is not designed to be operated by an external timer or a separate
remote control system.
15. This appliance can be operated by children of 8 years and above, people with limited
physical, auditory and cognitive skills or people with lack of experience and knowledge
as long as they are under supervision or they are provided instructions regarding the
operation of the appliance. Children aged lower than 8 or unattended children should
not perform cleaning or maintenance of the appliance.
16. Keep the appliance and its cable from the reach of children aged lower than 8.

Cleaning and Maintenance
1. You shall keep the motor dry and clean as this appliance would be used frequently.
2. If you will not be using the appliance for a long period of time, please keep the appliance
in a dry and well-ventilated place to protect the motor against humidity and corrosion.
3. Do not wash the main appliance. Wipe with a wet cloth to clean it. Other components
such as the pusher, center housing, pulp container, juice spout etc. may be washed
directly with water.
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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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- KATI MEYVE 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 : KATI MEYVE SIKACA⁄I
Markası : S‹NBO
Modeli : SJ 3143
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

(*)



Made in Turkey
TÜRK MALI-Türkiye’de üretilmifltir.
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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


