STM 5811 ÇAY SET‹
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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
S‹NBO STM 5811 ÇAY SET‹
KULLANIM KILAVUZU
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.
(IEC 60335-2-15/A2):
• 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.
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 appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
(IEC 60335-2-15/A2)
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
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SINBO STM 5811 ÇAY SET‹
KULLANIM KILAVUZU
Kullanmadan önce bu k›lavuzun tamam›n› okuyun ve k›lavuzu daha sonra baflvurmak
üzere saklay›n.
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
1. Kullanmadan önce bütün talimatlar› okuyun.
2. Su ›s›t›c›s›n› güç kayna¤›na ba¤lamadan önce cihaz üzerinde (su ›s›t›c›s›n›n ve altl›¤›n
alt taraf›nda) belirtilen voltaj›n evinizdeki voltajla uyumlu olup olmad›¤›n› kontrol edin.
E¤er uyumlu de¤ilse bayinizle iletiflime geçin ve su ›s›t›c›s›n› kullanmay›n.
3. Ba¤l› altl›k kullan›m amac› d›fl›nda kullan›lamaz.
4. Is› elemanlar›na zarar vermemek için cihaz› boflken çal›flt›rmay›n.
5. Kullanmad›¤›n›z zamanlarda cihaz› prizden ç›kar›n.
6. Kablonun masa veya tezgâh›n kenar›ndan sarkmas›na veya s›cak yüzeylere temas
etmesine izin vermeyin.
7. S›cak gazl› veya elektrikli ocak yak›n›na veya üzerine yahut ›s›t›lm›fl f›r›n içerisine
koymay›n.
8. Su ›s›t›c›s›n› yanl›fll›kla su koymadan çal›flt›rman›z durumunda kuru kaynama korumas›
otomatik olarak ›s›t›c›y› kapatacakt›r. E¤er bu meydana gelirse su ›s›t›c›s›n› so¤uk su ile
doldurup tekrar kaynatmadan önce ›s›t›c›n›n so¤umas›n› bekleyin.
9. Su ›s›t›c›s›n›n çocuklar›n ulaflamayaca¤› sert ve düz bir zeminde kullan›ld›¤›ndan emin
olun; böylece ›s›t›c›n›n ters dönerek kiflilere zarar vermesini önlemifl olursunuz.
10. Yang›n, elektrik çarpmas› veya kiflisel yaralanmalara karfl› korunmak için kabloyu,
fifli veya su ›s›t›c›s›n› su veya baflka s›v›lara bat›rmay›n.
11. Daima kaynar suyu yavaflça ve dikkatlice boflaltmaya özen gösterin; su ›s›t›c›s›n›
h›zl›ca boflaltmaktan kaç›n›n.
12. Is›t›c› s›cakken tekrar doldurmak için kapa¤›n› açarken dikkatli olun.
13. Cihaz herhangi bir flekilde çocuklar taraf›ndan veya çocuklar›n yak›n›nda kullan›l›rken
yak›n gözetim gereklidir.
14. S›cak yüzeye dokunmay›n. Kolu veya tuflu kullan›n.
15. ‹çinde s›cak su olan cihaz› tafl›rken çok dikkatli olunmal›d›r.
16. Cihaz bir oyuncak de¤ildir. Çocuklar›n cihazla oynamas›na izin vermeyin.
17. Cihaz üreticisinin tavsiye etmedi¤i aksesuarlar›n kullan›lmas› yang›n, elektrik çarpmas›
veya kiflisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
18. Su kaynat›rken, suyun kaynama esnas›nda veya cihaz kapat›ld›ktan hemen sonra su
›s›t›c›s›n›n a¤z›ndan ç›kan buharla temastan kaç›n›n. Kapa¤› açarken tedirgin olman›za
gerek yoktur.
19. Cihaz› kullanmad›¤›n›z zaman ve temizlemeden önce prizden ç›kar›n;
Parçalar› takarken veya ç›kar›rken ve cihaz› temizlemeden önce so¤umas›n› bekleyin.
20. Kapa¤›n daima kapal› oldu¤undan emin olun ve su kaynarken kapa¤› kald›rmay›n.
Demleme döngüleri s›ras›nda kapa¤›n kald›r›lmas› durumunda yan›k meydana gelebilir.
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21. E¤er elektrik kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlike yaflamamak için üretici,
servis yetkilisi ya da benzer bir vas›fl› kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
22. Cihaz› kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n.
23. Su ›s›t›c›s› yaln›zca yan›nda verilen standla birlikte kullan›labilir.
24. Su ›s›t›c›s›n›n afl›r› doldurulmas› durumunda, kaynayan su d›flar› taflabilir.
25. Su ›s›t›c›s›n› aç›k havada kullanmay›n.
26. Güvenliklerinden sorumlu bir kifli taraf›ndan cihaz›n kullan›m›na iliflkin gözetim ve
talimatlar verilmedi¤i takdirde cihaz, çocuklar da dâhil olmak üzere s›n›rl› fiziksel, duyusal
veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikli¤i olan kiflilerin kullan›m›na
uygun de¤ildir.
27. Cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için çocuklar gözetim alt›nda tutulmal›d›r.
28. Bu cihaz ev içinde ve benzeri afla¤›daki uygulamalar için uygundur:
- 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.
29. Bu talimatlar› saklay›n.
30. Su ›s›t›c›s› yaln›zca temin edilen standartla kullan›lmal›d›r.
31. Kapa¤› buhar›n do¤rudan kulptan uza¤a gidece¤i flekilde konumland›r›n.
Çayc›n›z› Tan›y›n
1. Demlik kapa¤›, 2. Süzgeç, 3. Demlik, 4. S›v› ç›k›fl a¤z›, 5. Gövde, 6. Alt birim, 7. Demlik
tutma kolu, 8. Kettle tutma kolu, 9. Açma/Kapama anahtarı
ÖZELL‹KLER
* Cam demlik (0,7lt)
* 1.7 lt Kettle kapasitesi
* 360° derece dönebilir alt birim.
* Ç›kar›labilir süzgeçler
* Paslanmaz gizli rezistans
* Kablo Sarma yuvas›
* Kettle ve Çay seti olarak kullanabilmeyi sa¤layan anahtar
* Susuz çal›flmay› önleyen emniyet sistemi
* Çift ›s›tma sistemi, kaynatma ve s›cak tutma)
* Kaynatmadan s›cak tutmaya otomatik geçifl sistemi
* 220-240VAC, 50/60Hz, 1800-2200W
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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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.

‹lk kullan›mdan önce
E¤er su ›s›t›c›s›n› ilk defa kullan›yorsan›z, kullan›mdan önce ›s›t›c›y›, a¤z›na kadar suyla
doldurup iki kere kaynatman›z, sonra da bu suyu boflaltarak temizlemeniz tavsiye edilir.
UYARI: Cihaz›n›zda otomatik ›s›tma sistemi bulunmaktad›r. Fifle takt›¤›n›z anda ›s›tmaya
geçecektir. Bu yüzden cihaz›n›za su doldurmadan fifle takmay›n›z.
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
1. Su ›s›t›c›na su doldurmak için ›s›t›c›y› altl›ktan ç›kar›n, kapa¤›n› aç›n ve istenilen
miktardaki suyu ›s›t›c›ya doldurun. Is›t›c›y› daima minimum (0,5L) ve maksimum (1,7L)
iflaretleri aras›nda doldurun. Çok az su koyman›z durumunda ›s›t›c› su kaynamadan
kapanacakt›r.
NOT: Su ›s›t›c›s›na maksimum düzeyin üzerinde su doldurmay›n çünkü bu durumda
kaynarken ›s›t›c›n›n a¤z›ndan su dökülebilir. Fifli prize takmadan önce kapa¤›n sa¤lam
flekilde kapanm›fl oldu¤undan emin olun.
2. Is›t›c›y› altl›k üzerine yerlefltirin.
3. Fifli bir elektrik prizine tak›n. Fifli takt›¤›n›z anda cihaz›n›z ›s›tmaya geçecektir. Kolun
alt›ndaki açma kapama tufluna bas›n. Daha sonra suyu kaynatmaya bafllay›n. Su kaynay›nca
dü¤me atacak ve ›s›nma fonksiyonuna geçecektir. Su kaynatma esnas›nda herhangi bir
zamanda açma kapama tufluna basarak su ›s›tma fonksiyonuna alabilirsiniz.
NOT: Açma kapama tuflunu engelleyen bir fleyin olmad›¤›ndan ve kapa¤›n sa¤lam bir
flekilde kapal› oldu¤undan emin olun. Açma kapama tuflunun s›k›flt›r›lm›fl olmas› veya
kapa¤›n aç›k b›rak›lmas› durumunda ›s›t›c› kapanmayacakt›r.
4. Su ›s›t›c›n› altl›ktan kald›rarak suyu boflalt›n.
NOT: Kaynar su yan›klara yol açabilece¤inden ›s›t›c›n›zdan suyu boflalt›rken dikkatli olun;
ayr›ca, ›s›t›c›daki su s›cakken kapa¤› açmay›n.
5. Açma kapama dü¤mesi afla¤› pozisyona getirilmeden ›s›t›c› tekrar kaynamayacakt›r.
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Kullan›m d›fl›nda su ›s›t›c›n›z›n fiflini çekerek altl›k üzerinde muhafaza edebilirsiniz.
NOT: Is›t›c› kullan›lmad›¤› zamanda güç kayna¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Kuru kaynama korumas›
Su ›s›t›c›s›n› yanl›fll›kla su koymadan çal›flt›rman›z durumunda kuru kaynama korumas›
otomatik olarak ›s›t›c›y› kapatacakt›r. E¤er bu meydana gelirse su ›s›t›c›s›n› so¤uk su ile
doldurup tekrar kaynatmadan önce ›s›t›c›n›n so¤umas›n› bekleyin.
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

Temizlemeden önce daima cihaz› prizden ç›kar›n.
Is›t›c›y› veya kablosunu kesinlikle suya bat›rmay›n veya bu parçalarla nem temas›na izin
vermeyin.
Mineral tortular›n›n temizlenmesi
Musluk suyundaki mineral tortular› ›s›t›c›n›n içinin renginin bozulmas›na neden olabilir.
Bu birikimi temizlemek için kullanmas› kolay zehirli olmayan bir temizleyici olan S›v›
Kireç Çözücü kullan›n.
Alternatif olarak:
1. Is›t›c›ya ölçek sirke koyarak gerisini suyla doldurun ve bir gece bekletin. Kaynatmay›n.
2. Kar›fl›m› ›s›t›c›dan boflalt›n. Kalan lekeler demli bir bezle ovularak ç›kart›labilir; ›s›t›c›y›
temiz suyla doldurun, kaynat›n ve suyu boflalt›n. Bu ifllemi tekrarlay›n ve ›s›t›c› kullan›ma
haz›r olacakt›r.
Is›t›c›n› d›flar›s› nemli bir bez kullan›larak silinebilir.
Gövdenin d›fl›n›n temizlenmesi
Gövdenin d›fl›n› sert ve nemli bir bez veya temizleyiciyle silin, kesinlikle zehirli bir
temizleyici kullanmay›n.
Filtrenin temizlenmesi
Filtreyi belirli aral›klarla sert ve nemli bir bezle temizlemeyi unutmay›n. Filtre daha kolay
temizlemek için sadece çekerek ç›kar›labilir. Takmak için filtreyi destek çenti¤ine
yerlefltirin.
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D‹KKAT:
Su ›s›t›c›s›n›n d›fl›n› temizlemek için kimyasal, çelik, ahflap veya afl›nd›ran temizleyiciler
kullanmay›n.
Su kaynat›rken ›s›t›c›n›n kapa¤› veya cam sürahi ›s›t›c›n›n üzerine konulmal›d›r.
Su kaynat›rken veya suyu s›cak tutarken buhar yan›klar›n› önlemek için çaydanl›k kolunu
›s›t›c›n›n a¤z› üzerinde tutmay›n.
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.

Muhafaza
Kullan›m d›fl›nda veya muhafaza edilirken elektrik kablosu ›s›t›c›n›n alt›ndaki kablo
muhafaza k›sm›na sar›labilir.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO STM 5811 TEA SET
USER MANUAL
AC220-240V, 50/60Hz, 1800-2200W
Read this manual prior to use and keep the manual for further reference.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1. Read all instructions prior to use.
2. Before connecting the water heater to the power supply, check if the voltage specified
on device matches the voltage in your house. If not, contact your dealer and do not use
the water heater.
3. Attached base can not be misused.
4. Do not operate the device in order to avoid damage to the thermo elements.
5. Unplug the device when unused.
6. Do not allow the cable to hang from tables or the counter or contact hot surfaces.
7. Do not put the device near hot gas or electric ovens or into an heated oven.
8. In the event that you accidentally operate the water heater without adding any water,
dry boiling protection will turn off the water heater. If this is the case, fill the water heater
with cold water and wait for the heater to warm up before you perform a boiling operation
again.
9. Make sure that the water heater is used on a firm and flat surface that is not reachable
by children; so you will prevent the water heater from turning upside down and hurt
people.
10. To avoid fire, electric shock or personal injuries, do not immerse the cable, plug or
the water heater into water or any other liquid.
11. Pay attention to discharge boiling water slowly and carefully; avoid discharging the
water heater too quickly.
12. When the heater is hot, be careful when you open the cap to refill again.
13. Close observance is required when the device is used by children by some means or
other or close by children.
14. Do not touch the hot surface. Use the handle or button.
15. When the device filled with hot water is carried, much care should be taken.
16. The device is not a toy. Do not allow children to play with the device.
17. Using the accessories not approved by the manufacturer may result in fire, electric
shock or personal injuries.
18. When boiling water, avoid contact with steam coming out from the opening of water
heater during boiling process or right after the device is turned off. You do not need to
worry when you open the cap.
19. Unplug the device when you do not use it and before you clean it; wait for device to
be cooled while you attach or remove the parts and before you clean the device.
20. Always make sure that the cap is closed and do not pull up the cap when water is
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boiled. In the event that the cap is pulled up during brewing cycles, burns may occur.
21. If the power cable is damaged, in order not to be exposed to a danger, it must be
replaced by the manufacturer, a service agent or a person with similar qualification.
22. Do not misuse the device.
23. Water heater may only be used with the stand which comes with it.
24. In the event that the water heater is overfilled, boiling water might boil over.
25. Do not use the water heater outdoors.
26. The device is not to be used by persons who have limited physical, sensory or mental
abilities or those who lack experience and knowledge without excepting children unless
observance and instructions relating to usage of the device are given by a person who
is responsible for their safety.
27. In order to make sure that they do not play with the device, children must be observed
closely.
28. This device is suitable for domestic and the following applications:
- Staff kitchens in stores, offices or other working environments;
- Ranch houses;
- Customers in hotels, motels or other accommodation units;
- Bed and breakfast type environments.
29. Keep this instructions.
30. Water heater must only be used by the procured standards.
31. Position the cap in such a way that steam will stay clear from the handle.
Know Your Tea Maker
1. Teapot cap, 2. Filter, 3. Teapot, 4. Water outlet, 5. Body, 6. Sub unit, 7. Teapot handle
8. Kettle handle, 9. On/off switch
SPECIFICATIONS
* Glass teapot (0,7lt)
* 1,7 lt Kettle capacity
* 360° degree rotatable sub unit.
* Detachable filters
* Stainless hidden resistance
* Cable Spinning housing
* Switch to convert the device to a kettle and a teapot
* Safety system which prevents dry operation
* Double heating system for boiling and keeping warm)
* Auto switch for keeping warm without boiling
* 220-240VAC, 50/60Hz, 1800-2200W
Before first usage
If you are using the water heater for the first time, it is recommended that top it off with
water and boil twice, then empty and clean it before usage.
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WARNING: There is an automatic heating system in your device. It will begin heating the
moment you plug it. Therefore, do not plug the device without filling it with water.
Usage
1. To fill the water heater with water remove the heater from the base, open its cap and
fill desired amount of water into the heater. Always fill the heater between the minimum
(0,5L) and maximum (1,7L) marks. If you add too little water, the heater will turn off
without boiling.
NOTE: Do not fill the heater with water over the maximum level, because in this case,
water might pour out from the opening of heater while boiling. Before plugging in the
device, make sure that it is sealed properly.
2. Place the heater on the base.
3. Plug it in. The moment you plug in, your device will start heating. Press the on/off
button under the handle. Then start boiling water. When water is boiled the knob will
pop and proceed to heating function. During the boiling process, you can switch the device
to a water heating function by pressing the on/off button at any time.
NOTE: Make sure that there is anything which blocks the on/off button and the cap is
sealed properly. In a case that on/off button is jammed or the cap is left open, the heater
will not turn off.
4. Discharge water by lifting the water heater from the base.
NOTE: Since boiling water may cause burn, be careful when discharging water from your
heater and also do not open the cap when the water is hot.
5. The heater will not boil without the on/off button is switched downwards. You may
store your water heater on the base by unplugging it when unused.
NOTE: When the heater is unused, make sure that the power supply is off.
Dry boiling protection
In the event that you accidentally operate the water heater without adding any water, dry
boiling protection will turn off the water heater. If this is the case, fill the water heater
with cold water and wait for the heater to warm up before you perform a boiling operation
again.
Maintenance and cleaning
Always unplug the device before cleaning.
Never immerse the heater or its cable into water or do not allow that these parts contact
moisture.
Cleaning of mineral residues
Mineral residues in tap water may cause discoloration inside the heater. In order to
remove this accumulation, use a Liquid Descaling Agent which is easy to use and nonpoisonous cleanser.
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Alternatively:
1. Pour a certain scale of vinegar to the heater, fill the rest with water and keep it waiting
overnight. Do not boil anything.
2. Discharge the mixture from the heater. Remaining stains might be removed by rubbing
with a wet towel; fill the heater with water, boil and discharge the water. Repeat this
process and the heater will be ready for use.
Outside of the heater can be wiped with a wet tower.
Cleaning outside of the body
Wipe outside of the body with a firm and wet towel, never use a poisonous cleanser.
Cleaning the filter
Do not forget to clean the filter periodically with a firm and wet towel. Filter can only be
removed by pulling for an easier cleaning. In order to attach it to the device, place the
filter onto the backing notch.
CAUTION:
Do not use chemical, steel, wood or abrasive agents to clean the outside of the water
heater.
While boiling water, cap of the heater or the glass jug must be placed on the heater.
While boiling water or keeping water warm, in order to avoid steam burn, do not keep
the teapot handle over the opening of the heater.
Housing
Power cable might be rolled up in the housing section below the heater when the device
is unused or stored.
Eco-friendly Disposal
You can help protecting the environment!
Please do not forget to comply with the local regulations:
deliver the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

- 11 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

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, 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.)
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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 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.

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
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- ÇAY SET‹ -GARANT‹ BELGES‹ 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

:
Yönetim Kurulu Baflkan›

ÜRET‹LEN/‹THAL ED‹LEN MALIN,
Cinsi
: ÇAY SET‹
Markası
: S‹NBO
Modeli
: STM 5811
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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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

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