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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

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.
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.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
Cihaz› kullanmadan önce lütfen talimatlar› dikkatlice
okuyunuz.
• S›cak yüzeye dokunmay›n, tavan›n tutacaklar›n›
kullan›n.
• Ani flebeke voltaj› de¤iflikliklerinde, cihazda
oluflabilecek hasarlara karfl› cihaz›, güç kablosunu
ve fiflini düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir
hasar meydana geldi¤inde cihaz› asla kullanmay›n
ve en yak›n yetkili servise götürün.
• Çocuklar›n yan›nda cihaz› kullan›rken dikkat edin.
Cihaz› çocuklar›n yan›nda gözetimsiz b›rakmay›n.
• Cihaz›, kabloyu ve fifli su veya herhangi bir s›v›n›n
içine dald›rmay›n.
• Orijinal olmayan hiçbir yedek parça kullanmay›n.
Bu tür parçalar tehlike oluflturabilir.
• Cihaz› s›cak yüzey ve cisimlerden, LPG vb. patlay›c›
maddelerden uzak tutun.
• Cihaz çal›fl›rken kald›r›p tafl›may›n; içerisindeki
k›zg›n ya¤ ve s›cak yiyecekler dökülebilir.
• Is› ayar›n› istenilen kademeye getirdikten sonra,
cihaz› fifle tak›n.
• Cihaz›n ifllevi g›dalar› piflirmektir ev ihtiyac›
miktarlar›na göre tasarland›¤›ndan ticari kullan›m
için uygun de¤ildir.
• Cihaz›n›z› boflken çal›flt›rmamaya dikkat ediniz.
-3-

• Cihazla oynamamalar›n› güvenceye almak için
çocuklar gözetim alt›nda tutulmal›d›r.
• Bu cihaz, yanlar›nda güvenliklerinden sorumlu
birisi olmad›kça veya kendilerine cihaz›n güvenli bir
flekilde kullan›m› ve ilgili tehlikeler konusunda
gerekli talimatlar verilmedikçe 8 yafl üzeri ve
çocuklar ve düflük fiziksel, duyusal veya zihinsel
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikli¤i
olan kifliler taraf›ndan kullan›lmamal›d›r. Çocuklar
cihazla oynamamal›d›r.
• Cihaz›n temizli¤i ve bak›m›, 8 yafl›ndan küçük veya
gözetim alt›nda olmayan çocuklar taraf›ndan
yap›lmamal›d›r. Cihaz› ve kablosunu 8 yafl›ndan
küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde saklay›n.
• Bu cihaz, yanlar›nda güvenliklerinden sorumlu
birisi olmad›kça veya kendilerine cihaz›n kullan›m›
konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar
da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel
kapasitesi s›n›rl› ya da tecrübesiz veya bilgisiz kifliler
taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
• Küçük çocuklar, cihazla oynamamalar› için
gözetilmelidir.
• Cihaz, harici bir zaman ayar› sistemi ya da ayr› bir
uzaktan kumanda sistemi ile kullan›ma uygun
de¤ildir.
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C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• Döküm gövde
• Gömülü rezistans ile h›zl› piflirme ve yüksek enerji tasarrufu
• Eflit ›s› da¤›l›m› ile tam k›vam›nda leziz yemekler
• Yap›flmaz piflirme yüzeyi
• 100-260°C ayarlanabilir termostat
• Genifl piflirme yüzeyi 32cm çap 8cm derinlik
• Yüksek temperli k›r›lmaz cam kapak
• El yakmayan sap ile portatif kullan›m
• Farkl› piflirme seçeneklerine uygun (M›s›r patlatma, Kavurma, Krep, vb.)
• AC230V, 50Hz, 1200W
D‹KKAT!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dokümanlarda
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.
C‹HAZIN TANITIMI
1. Cam kapak, 2. Tava, 3. Tafl›ma kollar›, 4. Termostatl› güç kablosu, 5. Kontrol lambas›
KAPAK TUTMA KOLU MONTAJI

C‹HAZIN KURULUMU
Uyar›: Kullan›m öncesi tavay› ve kapa¤›n› temizleyin.
1) S›cakl›k ayar dü¤mesini 'Off’ pozisyonuna getirin ve otomatik ›s› ayarlay›c›s›n› girifl
yerine sokun.
2) Fifli 230V prize sokun.
3) S›cakl›¤›, tavadaki yiyeceklerin gerek duydu¤u dereceye göre ayarlay›n. Tava ›s›nd›¤›nda
kontrol lambas› yanmaya bafllayacakt›r.
P‹fi‹RME
Is› derecesini ayarlad›ktan sonra, 5-10dk. kadar bekleyin. Kontrol lambas› yand›¤›nda,
piflirme ifllemine bafllayabilirsiniz.

-5-

NOT:
• Lamban›n sönmesi, cihaz›n çal›flmas›ndaki bir hatadan de¤il; s›cakl›k termostat›n›n
devreye girmesinden kaynaklanmaktad›r.
• Oluflabilecek herhangi bir renk de¤iflmesi sadece tavan›z›n görünümünü bozacak,
piflirme performans›n› etkilemeyecektir.
‹lk ›s›nma esnas›nda hafif koku gelebilir (boyadan veya tozdan kaynakl›) bu durum
normaldir yeterli havaland›rmay› sa¤lay›n›z sonraki kullan›mlarda bu koku gidecektir.
• Tavan›z›n içinde oluflan buhar›, kapakta bulunan buhar ç›k›fl kanal› sayesinde kontrol
edebilirsiniz.
• Pizza tavas›n›n üzerine kolayca tutuflabilecek herhangi bir materyal koymay›n.
KULLANIM SONRASI
1) Kullan›m sonras› ayar dü¤mesini 'Off' pozisyonuna getirin.
2) Fifli prizden çekin ve otomatik ›s› ayarlay›c›s›n› tavadan
ç›kar›n.
3) Cihaz›n elektrik fiflini kablodan de¤il fiflten çekerek
ç›kar›n›z.
UYARI: Is› ayarlay›c› termostat›n ucu, kullan›m s›ras›nda
›s›nd›¤› için çok s›cak olacakt›r. Bu parçay› ç›karmadan önce, tavan›n so¤umas›n› bekleyiniz.
4) So¤uduktan sonra, termostat› kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin.
5) Cam kapa¤› dikkatli kullan›n cam kapa¤› so¤uk su ile h›zl›ca so¤utmay›n cam kapakta
belirgin çizikler ve çatlaklar gördü¤ünüzde kullanmay›n.
Tavay› yerlefltirme s›ras›nda dikkat edilecek hususlar:
Tavan›n yüzeyi yap›flmaz teflondur; bu nedenle afla¤›daki uyar›lar› dikkate al›n:
• Kesici yap›lm›fl nesneler kullanmay›n.
Kaplaman›n zarar görmemesi için Sadece tahta kafl›k veya ›s›ya dayan›kl› plastik kullan›n›z.
• Yiyecekler ›s›t›c› taba¤›n›n içindeyken, yiyecekleri keskin bir b›çakla kesmeyin.
Kesim ifllemini baflka bir tabakta yap›n.
• Is› ayarlay›c› termostat› tavan›n üzerinde unutmay›n.
• Temizlik için naylon ve metal f›rçalar kullanmay›n. Bu tarz materyaller tavan›n yüzeyini
afl›nd›racakt›r. Tavay›, kullan›m sonras› ›slak bir bezle temizleyin.
Yüzeyde kalan k›zartma ve yemek art›klar› ileride yang›n tehlikesine neden olabilir.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihaz›n›z›, 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
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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.
• Orijinal ambalaj›yla tafl›maya özen gösteriniz.
Güvenlik Önlemleri ve Önerileri:
Elektrik çarpmas›, yang›n ve di¤er hasarlara karfl› afla¤›daki uyar›lar› dikkate al›n:
• Prizdeki elektrik 230V olmal›d›r.
• Kablo k›vr›lmamal› ve hasar görmemelidir.
• Fifli prizden ç›kar›rken kablosundan çekmeyiniz.
• Tavay› s›cak halde iken so¤uk suyun içerisine koymay›n›z.
• Cihaz temizlendikten sonra, tekrar kullan›m için kuru olmal›d›r.
Tavay› Afla¤›daki Yüzeylerde Kullanmay›n:
• Stabil olmayan, kolay tutufla bilen (gazete, kâ¤›t, masa örtüsü, hal› vb.) yüzeylere tavay›
koymay›n.
• Duvar ve di¤er objelerden 15cm uzakta tutun.
Is› Ayar Termostat›
• Termostat çok hassas bir parça oldu¤u için, düflürmemeye ve hasar görmemesine
dikkat edin.
• Sadece ürünün orijinal termostat›n› kullan›n.
• Termostat› do¤ru yere yerlefltirin. Kablosundan tutup ç›karmay›n; ç›kar›rken ba¤lant›
yerinden tutun.
• Termostat hasar görürse, en yak›n yetkili servise götürün.
• Termostat› yerlefltirirken ve ç›kar›rken, cihaz güç dü¤mesinin 'OFF' pozisyonunda ve
fiflin prizden çekilmifl olmas›na dikkat ediniz.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
Kullan›m sonras›nda, cihaz› afla¤›daki gibi temizleyin.
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C‹HAZ PARÇASI

TEM‹ZL‹K

D‹KKAT

TAVA

Kullan›m sonras› tavay› ›l›kken, ›slak
havlu veya yumuflak kâ¤›t peçeteyle
temizleyin. Yemek art›klar›n›
ç›karmakta zorlan›yorsan›z, tavaya
bir miktar su koyup cihaz› çal›flt›r›n.
Tava ›s›n›nca, art›klar kolayca
temizlenecektir.

Deterjan, naylon ve metal f›rça
kullanmay›n; zira tava hasar
görebilir.
Tavay› çok s›cak halde iken suyun
alt›na tutmay›n.

KAPAK

Yumuflak bir sünger ve az bir
deterjanla temizleyin.

Tiner, benzen, deterjan gibi kimyasal
maddelerle temizlemeyin. Aksi
takdirde cam yüzeyi hasar görebilir.

ISI AYAR
TERMOSTATI

Kuru, yumuflak bir havlu ya da
yumuflak bir kâ¤›t peçeteyle
temizleyin.

Is› ayar termostat›n› dikkatlice
temizleyin ve su ile temas ettirmeyin.

BAKIM
• Periyodik Bak›m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak›m›n Yap›laca¤› Zaman
Aral›klar› ile Kimin Taraf›ndan Yap›lmas› Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Bu cihaz fazla bak›m gerektirmemektedir ve kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek hiçbir
parças› bulunmamaktad›r. Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z.
Servis ifllemi yaln›zca ehliyetli servis sorumlular› taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
Bu ürünün do¤ru flekilde imha edilmesi:
Bu iflaret, bu ürünün AB dahilinde ev at›klar›ndan ayr›flt›r›larak at›lmas› gerekti¤i
anlam›na gelmektedir. Denetimsiz at›klar›n çevreye ve insan sa¤l›¤›na olas› olumsuz
etkilere yol açmamas› amac›yla, malzeme kaynaklar›n›n sürdürülebilir bir flekilde
yeniden kullan›labilmesini sa¤lamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüfltürün.
Kullan›lm›fl cihaz›n iadesi için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullan›n veya ürünü
sat›n alm›fl oldu¤unuz perakende ma¤azas›na baflvurun. Belirtilen noktalar bu ürünü
çevreyi korumak amac›yla geri dönüfltürmek üzere alabilirler.
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO SP 5210 PIZZA PAN
USER MANUAL
IMPORTANT SAFETY WARNINGS
Please read the user manual carefully before you continue.
• Do not touch hot surfaces, use the handles of the pan to carry it.
• If there has been voltage fluctuations, check the appliance, its power cable and socket
regularly against damages. If it is damaged, do not use the appliance and contact your
nearest authorized service organization.
• Be careful with children when using the appliance. Do not leave children unattended
near the appliance.
• Do not immerse the appliance, its cable and socket into water or any other liquid.
• Only use authentic spare parts. Otherwise the appliance may be dangerous.
• Keep the appliance away from hot surfaces and objects and flammable/explosive
materials such as LPG, etc.
• Do not carry the appliance while its working; hot oil and hot foods contained in the pan
may spill.
• Set the desired temperature setting and plug in the appliance.
• This appliance is designed for cooking food for household use and not for commercial
use.
• Ensure that the appliance does not work empty.
• Children should be supervised to avoid them to play with the appliance.
• Unless accompanied by a person responsible for their safety or has instructed about
the safe use and related risks about it, the appliance should not be used by children aged
>8 and adults with limited physical, sensory or mental capacity, or without adequate
information or experience. Children should not tamper with the appliance.
• Children aged 8 or unattended children should not perform cleaning or maintenance
of the appliance. Keep the appliance and its cable from the reach of children aged 8.
• Unless accompanied by a person responsible for their safety or has instructed about
the safe use, the appliance should not be used by adults with limited physical, sensory
or mental capacity, or without adequate information or experience (including children).
• Children should be supervised against playing with the appliance.
• The appliance is not suitable for use with an external timing system or a separate
remote control system.
APPLIANCE FEATURES
• Cast body
• Fast cooking and high energy savings with built-in resistor
• Delicious food thanks to uniform heat distribution
• Non-sticking cooking surface
• 100 to 260°C thermostat setting range
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• Large cooking area with diameter 32cm depth 8cm
• High tempered safety glass cover
• Portable use with insulated handle
• Suitable for different foods (Pop corn, roasts, pancakes, etc.)
• AC230V, 50Hz, 1200W
CAUTION!
The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory
readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending
on the use and ambient conditions.
OVERVIEW OF THE APPLIANCE
1. Glass cover, 2. Pan, 3. Carrying handles, 4. Power cord with thermostat, 5. Control
lamp
INSTALLING THE COVER HOLD HANDLE

SETTING UP THE DEVICE
Warning: Clean the pan and the cover before use.
1) Set the temperature setting button to 'Off' position and insert the automatic heat
regulator into the plug.
2) Insert the socket to the 230V plug.
3) Set the temperature depending on the foods you are cooking. The control lamp will
light when the pan heats.
COOKING
Wait for 5 to 10 min. after setting the temperature. You can start cooking when the control
lamp is lit.
NOTE:
• The lamp goes off when the temperature thermostat activates, this is doest not indicate
a fault.
• Any discolorations are only on the surface, they do not have any impact on the cooking
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performance of the pan.
• During the first use, you might notice a slight smell (caused by coating or dusts) which
is absolutely normal. Provide sufficient ventilation and the smell will go away in subsequent
uses.
• Use the steam outlet on the cover to control the steam formation inside the pan.
• Do not place any flammable materials on the pizza pan.
AFTER USE
1) After use, switch the setting button to 'Off' position.
2) Disconnect from the plug and remove the automatic
temperature regulator from the pan.
3) Do not pull the cable to unplug the appliance, hold
and pull from the socket.
WARNING: The tip of the temperature regulation
thermostat gets very hot during use. Allow for the pan to cool down before removing
this piece.
4) Clean the pan with a dry and soft cloth after cooling.
5) Be careful when handling the glass cover. Do not cool it rapidly and do not use it if you
notice apparent scratches and/or cracks on the surface.
When handling the pan, please observe the following:
The surface of the pan is non-sticking teflon, therefore:
• Don't use any sharp pointed objects.
• Only use wooden or heat resistant plastic utensils in order to avoid damage to the
coating.
• Do not use a sharp knife to slice foods while they are inside the cooking plate.
Use another plate for slicing.
• Do not leave the temperature regulating thermostat on the pan.
• Do not use plastic or metal brushes for cleaning. These materials will cause abrasion
on the pan surface. Clean the pan using a damp cloth after use.
The remaining frying oil and other food remains may cause risk of fire.
INFORMATION ABOUT USAGE FAULTS
Only use the specified voltage for the appliance. Check with your local voltage to see if
they match.
To avoid any risk hazards, a damaged power cable must be changed by the manufacturer,
service organization or a likewise qualified technician. Do not attempt to open the device
yourself in case of a
failure, contact our maintenance center or after sales service.
Do not attempt to repair the device yourself. Doing so will void your warranty and our
company will assume no responsibility for resulting failures.
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DURING TRANSPORTATION AND HANDLING
• Do not drop the product,
• Protect from impacts,
• Ensure it doesn't get crushed or squeezed,
• Observe the marks on the packaging,
• Use the original packing materials during transport.
Safety Precautions and Recommendations:
Observe the following against the risk of electric shock, fire and other damages:
• The voltage of the mains plug should be 230V.
• The cable should not kink or get damage.
• Do not pull from the cable when unplugging the appliance.
• Do not place the pan in cold water while it is still hot.
• Allow the appliance to dry after cleaning for cooking.
Do not place the appliance on these surfaces:
• Unstable, flammable surfaces (paper, table cloth, carpets, etc.)
• Keep a distance of 15 cm from the walls.
Temperature Regulation Thermostat
• The thermostat is a sensitive piece of equipment and it should not be dropped or
damaged.
• Only use authentic thermostat for the appliance.
• Make sure you place the thermostat correctly. Do not pull from its cable, hold the
connection point to pull.
• Take the thermostat to the nearest service organization if it is damaged.
• When installing or removing the thermostat, make sure that the power button in the
'OFF' position and the plug is disconnected from the mains.
CLEANING AND MAINTENANCE
Clean the appliance as follows after use.
APPLIANCE PART

CLEANING

PAN

Clean the pan using a damp clothor soft paper Do not use detergents, plastic or metal brushes
towel after use, when it is still warm. If you as these may damage the pan. Do not apply
cannot remove some of the food remains, cold water to the pan when its still hot.
put a little water into the pan and start the
appliance. The remains will be easy to remove
when the pan is warm.

CAUTION

COVER

Clean with a soft sponge or just a little Do not use thinner, benzene, detergents or
detergent.
similar chemical materials. Otherwise it may
damage the glass surface.

TEMPERATURE
REGULATION
THERMOSTAT

Clean using a dry, soft towel or soft paper Clean the temperature regulation thermostat
towel.
carefully and do not let it get in contact with
water.
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MAINTENANCE
• Information about the Timing and Qualified Persons to Perform the Periodic Maintenance
When Required
The appliance does not require periodic maintenance.
This product is virtually maintenance free and it has no parts that can be repaired by the
user. Do not attempt to repair the device yourself.
Servicing should be performed by qualified service technicians.
Proper disposal of the product:
This sign indicates that this product should be separated from the household wastes
and disposed of separately. Recycle the product in an environmentally responsible
way so that the wastes do not pose a threat for the environment and people, and
ensure that the materials can be used again in an sustainable manner. Return the used
products to return and collection centers or contact the dealer you purchased the product.
They can accept the products for recycling.
The usable life of this product is 7 years as specified and declared by the ministry.
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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.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

www.sinbo.com

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.

KAPIDAN KAPIYA

10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹

ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S

(•)

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, 444 66 86 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.)
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- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 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 444 66 86 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.

ÜRET‹C‹ / ‹THALATÇI 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
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- ELEKTR‹KL‹ P‹fi‹R‹C‹ (P‹ZZA TAVASI) -GARANT‹ BELGES‹ ÜRET‹C‹ veya ‹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

:
Yönetim Kurulu Baflkan›

MALIN,
Cinsi
Markası
Modeli
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Bandrol ve Seri No:
Kullanım Ömrü

:
:
:
:
:
:
:

ELEKTR‹KL‹ P‹fi‹R‹C‹ (P‹ZZA TAVASI)
S‹NBO
SP 5210
2 yıldır
20 ‹fl Günü
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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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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.tr - info@sinbo.com.tr

EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in TURKEY
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