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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.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

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

SINBO STM 5814
KABLOSUZ KETTLE / ÇAY SET‹ 
KULLANIM TAL‹MATI

Kablosuz çay setimizi tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Bu çay seti su kolay bir flekilde
su kaynatabilmenizi ve çok lezzetli çaylar demleyebilmenizi sa¤layacakt›r. Bu cihaz
kullan›fll› bir çay süzgecine sahip bir demlik, fl›k tasar›ml› paslanmaz çelik gövdeli
kablosuz bir kettle (azm. 1,7 L) ve yine son derece fl›k bir altl›k ünitesinden meydana
gelmektedir. Altl›k ünitesi demlik için ayr› bir açma/kapama dü¤mesine sahip olan bir
›s›tma plakas› ve kettle için özel bir konektör içermektedir. Kettle, altl›k üzerindeki
konektöre istenilen aç›yla tak›labilir ve 360° döndürülebilir. Altl›k ünitesi (220-240V) güç
kayna¤› ba¤lant›s›na uygun bir kabloya sahiptir.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Genel
• Lütfen bu talimat› dikkatli bir flekilde okuyup baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z.
• Bu cihazla yaln›zca bu talimata uygun flekilde kullan›n›z.
• Cihaz› çocuklar›n ve cihaz› güvenli bir flekilde kullanamayacak kiflilerin eriflemeyece¤i
bir yerde tutunuz. Su kaynad›ktan sonra s›cakl›¤›n› uzun bir süre muhafaza eder.
• Tüm onar›m ifllemleri ehliyetli bir elektrik teknisyeni taraf›ndan yap›lmal›d›r. Cihaz›
kesinlikle kendi bafl›n›za onarmaya kalk›flmay›n›z.

Elektrik ve Is›tma
• Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce ürünün etiketinde yazan voltaj de¤erinin evinizdeki
güç kayna¤›yla ayn› oldu¤undan emin olunuz.
• Cihaz›n fiflini takaca¤›n›z prizin topraklanm›fl oldu¤undan emin olunuz.
• Cihaz kullan›mda olmad›¤› zaman fiflini mutlaka prizden ç›kar›n›z.
• Cihaz›n fiflini prizden ç›kar›rken kabloyu de¤il fiflin kendisini tutarak çekiniz.
• Cihaz›n güç kablosunu düzenli olarak kontrol ederek hasars›z oldu¤undan emin olunuz.
Cihaz›n güç kablosu ar›zaland›ysa cihaz› kullanmay›n›z. Güç kablosu ar›zaland›ysa kablo
ehliyetli bir elektrik teknisyeni taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
• Cihaz›n baz› parçalar› kullan›m s›ras›nda ›s›n›r. Yanma riskine maruz kalmamak için
bunlarla temas etmeyiniz. Kettle ve demli¤i mutlaka saplar›ndan tutarak tafl›y›n›z.
• Cihaz›n, güç kablosunun ve fiflin ocak ya da ç›plak alev gibi ›s› kaynaklar›yla temas
etmedi¤inden emin olunuz.
• Cihaz›n, güç kablosunun ve fiflin suyla temas etmedi¤inden emin olunuz.

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› kesinlikle d›fl mekanlarda kullanmay›n›z.
• Cihaz› kesinlikle nemli ortamlarda kullanmay›n›z.
• Kettle ve/ya da demli¤i kesinlikle mikrodalga f›r›na koymay›n›z. Metal parçalar
içermektedirler.
• Cihaz› kulland›ktan sonra ve temizlemeden önce mutlaka fiflini prizden çekiniz.
• Cihaz› devrilmeyece¤i düz ve dengeli bir yüzeye yerlefltiriniz.
• Güç kablosunun bulafl›kl›k, tezgah ya da masa kenar›ndan sarkmamas›na dikkat ediniz.
• Cihaza, güç kablosuna ya da fifle temas etmeden önce ellerinizin kuru oldu¤undan
emin olunuz.
• Cihaz suya düfltü¤ü takdirde almaya çal›flmay›n›z. Derhal fifli prizden ç›kar›n›z. Cihaz›
kullanmaya devam etmeyiniz.
• Cihaz›, güç kablosunu ya da fifli suya ya da herhangi baflka bir s›v›ya sokmay›n›z.
• Kettle, altl›k ünitesi üzerindeyken içine su doldurmay›n›z.
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• Kettle’a yaln›zca temiz so¤uk su (musluk suyu) doldurunuz. Cihaza kesinlikle baflka
s›v›lar doldurmay›n›z.
• Kettle’› kesinlikle (‘MAX’) su seviyesi iflaretini aflacak flekilde doldurmay›n›z.
• Kettle’› yaln›zca cihaz›n altl›¤›nda bulunan özel konektörle birlikte kullan›n›z.
• Kettle’› çal›flt›rmadan önce içine mutlaka su doldurunuz.
• Kettle’› altl›k ünitesinden kald›rmadan önce kapal› konumda oldu¤undan emin olunuz.
• Demli¤i ve kettle’› kullan›rken mutlaka kapa¤›n› tak›n›z.
• Demlik ve ›s›tma plakas› aras›na alüminyum malzeme girmedi¤inden emin olunuz.
Aksi takdirde ›s›tma plakas› zarar görebilir.
• Is›tma plakas› çal›fl›yorken üzerinde kesinlikle bofl demlik b›rakmay›n›z.
• Cihaz› kald›rmadan, temizlemeden ve/ya da kirecini çözdürmeden önce so¤uyarak oda
s›cakl›¤›na gelmesini bekleyiniz.
• Altl›k ünitesini kesinlikle üstünde demlik ve/ya da kettle varken hareket ettirmeyiniz.

KULLANIM
Genel
Bu cihaz yaln›zca evde kullan›ma yöneliktir, profesyonel kullan›m amaçl› olarak
tasarlanmam›flt›r.

Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce yap›lmas› gerekenler
1. Cihaz›n tüm parçalar›n› ambalajdan ç›kar›n›z, tüm etiketleri ve yap›flkanlar› sökünüz.
2. Cihaz› iyice temizleyiniz (Bkz. “Temizlik ve bak›m”).
3. Kettle’› azami su seviyesine (‘MAX’) kadar so¤uk suyla doldurunuz ve suyu kaynat›n›z
(Bkz. “Su kaynatma”).
4. 3. ad›m› iki üç kez tekrarlay›n›z.
5. Kaynam›fl olan suyu kullanmay›n›z ve bir an önce dökünüz.

PARÇALARIN AÇIKLAMASI
1. Kettle, 2. Kettle kapa¤›, 3. Altl›k, 4. Güç Kablosu, 5. Açma/kapama dü¤mesi, 6. Çay
süzgeci, 7. Cam demlik, 8. Cam demlik kapa¤›, 9. Açma/kapama dü¤meleri

SU KAYNATMA
1. Kettle’› altl›k ünitesinden ç›kar›n›z.
2. Kettle’›n kapa¤›n› aç›n›z.
3. Kettle’› azami su seviyesi iflaretini (‘MAX’) aflmayacak flekilde gerekli miktarda suyla
doldurunuz. Altl›k ünitesine su s›çramad›¤›ndan emin olunuz.
4. Demli¤in kapa¤›n› kapat›n›z. Kapa¤› yerine ‘klik’ sesi ç›kartarak oturana kadar bast›r›n›z.
5. Demli¤i altl›¤›n üstüne yerlefltiriniz ve fifli prize tak›n›z.
6. Kettle’›n Açma/Kapama dü¤mesini afla¤› do¤ru bast›r›n›z. Kettle’›n gösterge ›fl›¤›
cihaz›n aç›k durumda oldu¤unu göstermek için yanmaya bafllayacakt›r.
7. Su kaynamaya bafllad›¤›nda kettle birkaç saniye sonra otomatik olarak kapan›r. Ancak
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bu otomatik durdurma sistemi yaln›zca kettle’›n kapa¤› tam olarak kapat›lm›flken çal›fl›r.
Kettle kapand›ktan sonra gösterge ›fl›¤› sönecektir.
8. Cihaz so¤uduktan sonra cihazda yeniden su kaynat›labilir (cihaz›n so¤umas› birkaç
dakika sürecektir).
9. Cihaz› kulland›ktan sonra fiflini çekiniz.

Çay Demleme ve Çay› S›cak Tutma
1. Çay süzgecini cam demlikten ç›kar›n›z.
2. Süzgeci çay yapraklar› ya da poflet çay ile doldurunuz ve süzgeci yeniden cam demli¤e
tak›n›z.
3. Su kaynad›ktan sonra cam demli¤i  30 saniye içerisinde doldurunuz ve kapa¤› kapat›n›z.
Su seviyesinin cam demlikteki MAX iflaretli seviyeyi aflmamas›na dikkat ediniz.
4. Altl›k ünitesindeki  açma/kapama dü¤mesini aç›n›z ve çay demleme ifllevini ayarlamak
için          dü¤mesine bas›n›z, LCD ekranda varsay›lan de¤er olarak “70°C” görüntülenecektir
ve ›s›t›c› çal›flmaya bafllayacakt›r. S›cakl›¤› 75-85˚C aras›nda ayarlayabilirsiniz.
5. Açma/Kapama dü¤mesine basarak s›cak tutma ifllevini durdurabilirsiniz.

Kahve Haz›rlama ve Kahveyi S›cak Tutma
1. Süzgeci cam demlikten ç›kar›n›z.
2. Süzgeci kahveyle doldurunuz ve süzgeci yeniden cam demli¤e tak›n›z.
3. Su kaynad›ktan sonra cam demli¤i 30 saniye içerisinde doldurunuz ve kapa¤› kapat›n›z.
Su seviyesinin cam demlikteki MAX iflaretli seviyeyi aflmamas›na dikkat ediniz.
4. Altl›k ünitesindeki dü¤meyi aç›n›z ve kahve haz›rlama ifllevini ayarlamak için
        dü¤mesine bas›n›z, LCD ekranda varsay›lan de¤er olarak “80°C” görüntülenecektir
ve ›s›t›c› çal›flmaya bafllayacakt›r. S›cakl›¤› 75-85˚C aras›nda ayarlayabilirsiniz.
6. Açma/Kapama dü¤mesine basarak s›cak tutma ifllevini durdurabilirsiniz.

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.

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.
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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.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Genel
Genel
1. Fifli prizden ç›kar›n›z ve cihaz›n so¤umas›n› bekleyiniz.
2. Paslanmaz çelik kettle’› her kullan›mdan sonra temiz suyla durulay›n›z, kettle ve altl›k
ünitesini düzenli olarak nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
3. Çay süzgecini demlikten ç›kar›n›z ve demli¤i di¤er cam mutfak gereçlerini temizledi¤iniz
gibi temizleyiniz. Cam demli¤i elinizde ya da bulafl›k makinesinde y›kayabilirsiniz.
4. Demli¤in çay süzgecini ve kapa¤›n› yumuflak bir bulafl›k f›rças› ve birkaç damla bulafl›k
deterjan› kullanarak temizleyiniz. Süzgeci iyice durulay›n›z ve kapakla birlikte kurutunuz.
Kapak ve çay süzgecini bulafl›k makinesinde y›kayabilirsiniz.
5. Gerekiyorsa, filtreyi birkaç saat boyunca sirke ya da limon suyu çözeltisinde
bekletebilirsiniz.

ÖNEML‹ NOT
• Cihaz›n temizlemek için kesinlikle y›prat›c›, afl›nd›r›c› temizlik malzemeleri ya da keskin
cisimler (b›çak ya da sert f›rçalar gibi) kullanmay›n›z. Aksi takdirde paslanmaz çelik yüzey
zarar görebilir.
• Kettle ya da altl›k ünitesini kesinlikle suya sokmay›n›z. Bunlar› kesinlikle bulafl›k
makinesinde y›kamaya kalk›flmay›n›z.
• Elektrik ba¤lant›lar›n›n ›slanmad›¤›ndan emin olunuz.
• Temizlik ifllemine bafllamadan önce cihaz›n güç kayna¤›na ba¤l› olmad›¤›ndan ve
yeterince so¤umufl oldu¤undan emin olunuz.

Kettle’›n kirecinin temizlenmesi
Özellikle suyun kireçli oldu¤u bölgelerde kettle içerisinde bir kireç tabakas› oluflabilir.
Gerekti¤i takdirde kettle’›n kirecini temizleyebilirsiniz. Hazneyi sirke ya da limon suyu
kullanarak kireçten ar›nd›rabilirsiniz.

Limon suyu ile:
1. 1 litre su kaynat›n›z (Bkz. “Su kaynatma”).
2. 50ml limon suyu ekleyiniz.
3. Çözeltiyi yeniden kaynatmadan 1 saat boyunca kettle içerisinde bekletiniz.



Sirke ile:
1. Kettle’a 500 ml sirke doldurunuz.
2. Sirkeyi kaynatmadan 1 saat boyunca bekletiniz.

Kireç giderme iflleminden sonra kettle’› temiz suyla durulay›n›z.
ÖNEML‹ NOT
• Kettle’›n kirecini temizlemek için limon suyu ya da sirke d›fl›nda hiçbir malzeme
kullanmay›n›z. Di¤er ürünler sa¤l›¤›n›z aç›s›ndan tehlikeli olabilir ve/ya da cihaza zarar
verebilirler.
• Bu cihaz, cihazlar›n kullan›lmas›nda güvenlik aç›s›ndan sorumluluk üstlenebilecek bir
kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
• Kettle a¤z›na kadar dolu oldu¤unda, kaynayan su d›flar› f›flk›rabilir. Kettle sadece kendi
altl›k ünitesi ile birlikte kullan›lmal›d›r.
• Bu cihaz ev içi kullan›m ya da afla¤›da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm›flt›r:
Ma¤aza mutfaklar›, ofisler ve di¤er iflyerleri; otel, motel ve di¤er konuk a¤›rlama mekanlar›
ve odalar ve kahvalt› alanlar›.

• 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.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Kettle: 1.70L
Demlik: 1.50L
AC220-230V, 50/60Hz,
Kettle: 1800/2200W, Demlik: 70W

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.
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• Bu ürün, fiziksel, alg›sal veya zihinsel kapasitesi k›s›tl›
ya da yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kiflilerce,
korunmalar›ndan sorumlu kiflilerin gözetimi veya
talimat› alt›nda olmaks›z›n (çocuklar dahil)
kullan›lmamal›d›r.
• Cihazla oynamamalar› için çocuklar›n gözetim alt›nda
tutulmalar› gerekir.
• Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullan›ma yöneliktir:
• dükkan, ofis ve di¤er çal›flma ortamlar›ndaki personel
mutfak alanlar›;
• çiftlik evlerinde;
• otel, motel ve di¤er konaklama tesislerinin müflterileri
taraf›ndan;
• oda ve kahvalt› hizmeti veren yerlerde.
• Bu talimatlar› saklay›n›z.
• Bu cihaz, 8 yafl›ndan büyük çocuklar ile fiziksel, alg›sal
veya zihinsel becerileri k›s›tl› kifliler taraf›ndan, ancak
gözetim alt›nda bulunmalar› veya cihaz›n güvenli bir
flekilde kullan›m› ile ilgili talimatlar verilmesi ve iliflkili
tehlikelerin bilincinde olmalar› durumunda kullan›labilir.
Çocuklar cihazla oynamamal›d›r. 8 yafl›ndan büyük
olmad›klar› ve gözetim alt›nda olmad›klar› takdirde,
cihaz›n temizlenmesi ve kullan›c› bak›m› çocuklar
taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
• Cihaz› ve kablosunu 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n
eriflemeyece¤i yerlerde saklay›n.
• Cihaz, ayr› bir kontrol sistemiyle ya da harici bir
zamanlay›c›yla çal›flt›r›lmak üzere tasarlanmam›flt›r.
• E¤er güç kablosu zarar görmüflse tehlikelerden
kaç›nmak için üreticisi veya ürünün servis yetkilisi ya
da benzer flekilde vasf› olan birisi taraf›ndan
onar›lmal›d›r.
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ENGLISH
SINBO STM 5814 CORDLESS KETTLE / TEAPOT SET
INSTRUCTION MANUAL

Congratulations with the purchase of your cordless kettle/teapot set. This set enables
you to boil water and, at the same time, brew a delicious cup of tea. The appliance consists
of a teapot with a convenient tea filter, a cordless jug kettle in a smart stainless-steel
finish (max. 1.7 l), and an attractively-designed base. The base includes a hotplate for
the teapot, fitted with a separate on/off switch, and a special connector for the jug kettle.
The jug kettle can be placed on the base connector at any required angle, and can be
turned through 360°. The base is supplied with a power cord for the connection to the
power supply (220-240V).

SAFETY INSTRUCTIONS
General
• Please read these instructions carefully and retain them for reference.
• Use this appliance solely in accordance with these instructions.
• Keep the appliance out of the reach of children, and of persons who may not be able
to operate it safely. The water will stay very hot for some time after it has boiled.
• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the
appliance yourself.

Electricity and Heat
• Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the
appliance before use.
• Make sure the socket into which you plug the appliance is earthed.
• Always remove the plug from the wall socket when the appliance is not in use.
• Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power
cord.
• Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use
the appliance if the power cord is damaged. A damaged cord must be replaced by a
qualified electrician.
• Certain parts of the appliance can become hot. Do not touch them, as you may burn
yourself. Always hold the jug kettle and teapot by their handles.
• Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with
sources of heat, such as a hot hob or naked flame.
• Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with
water.

Use
• Never use the appliance outdoors.
• Never use the appliance in a humid room.
• Never put the teapot and/or jug kettle in a microwave oven. They contain metal parts.
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• Always remove the plug from the wall socket after use, and before cleaning the
appliance.
• Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.
• Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or
table.
• Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug.
• Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket
immediately. Do not use the appliance any more.
• Never immerse the appliance, the power cord or the plug in water or other liquids.
• Never fill the jug kettle while it stands on the base.
• Fill the jug kettle solely with clean cold water (from the tap). Never fill with other liquids.
• Never fill the jug kettle above the maximum-water level mark (‘MAX’).
• Use the jug kettle only in combination with the special connector fitted to the appliance’s
base.
• Always fill the jug kettle before you switch it on.
• Verify that the jug kettle is switched off before you remove the jug from the base.
• Always fit lids to the teapot and jug kettle when you use them.
• Make sure that no aluminium material becomes trapped between the teapot and the
hotplate. This could damage the hotplate.
• Never leave an empty teapot on the hotplate whilst it is switched on.
• Allow the appliance to cool to room temperature before storing, cleaning and/or
descaling.
• Never move the base with the teapot and/or jug kettle on the base.

OPERATION
General
The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.

Using for the First Time
1. Take all the parts of the appliance out of the packaging, and remove all labels and
stickers.
2. Clean the appliance thoroughly (see ‘Cleaning and maintenance’).
3. Fill the jug kettle with the maximum quantity of cold water (‘MAX’) and boil the water
(see ‘Boiling water’).
4. Repeat Step 3 two to three times.
5. Do not use the boiled water; dispose of it immediately.

PARTS DESCRIPTION
1. Jug, 2. Jug lid, 3. Base, 4. Power Cord, 5. On/Off switch, 6. Tea filter, 7. Glass cup,
8. Glass cup lid, 9. On/Off Buttons
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BOILING WATER
1. Remove the jug from the base.
2. Open the jug’s lid.
3. Fill the jug with the required quantity of water, but never above the maximum water-
level mark (‘MAX’). Make sure that you do not spill any water on the base.
4. Close the jug’s lid. Press the lid until it clicks into place.
5. Place the jug on the base, and insert the plug in the wall socket.
6. Push the jug kettle’s On/Off switch downwards. The jug kettle’s indicator light will
illuminate to show that the appliance is switched on.
7. The jug kettle switches off automatically a few seconds after the water has come to
the boil. However, this automatic cut-out operates only when the jug’s lid is closed
securely. The jug kettle’s indicator light will extinguish once it switches off.
8. A further quantity of water can be boiled once the appliance has cooled down (this will
take a few minutes).
9. Remove the plug from the wall socket after use.

Brewing Tea and Keeping Tea Hot Warm
1. Remove the tea-filter and lifting the unit out of the glass cup.
2. Fill the filter with tea or tea bag, then put the filter into glass cup.
3. After the water boiled, fill in the glass cup within 30 Seconds then put on the lid. Please
note that water can not exceed the MAX level on the glass cup.
4. Turn on the on/off switch located on the base, press the key to       set tea brewing
function and the LCD displays a default “70˚C”, Heater begins to work. Then you can set
temperature from 75-85˚C”
5. You can stop keep warm by pressing the on/off switch.

Brewing Coffee and Keeping Tea Hot Warm
1. Remove the filter and lifting the unit out of the glass cup.
2. Fill the filter with coffee, then put the filter into glass cup.
3. After the water boiled, fill in the glass cup within 30 Seconds then put on the lid. Please
note that water can not exceed the MAX level on the glass cup.
4. Turn on the switch located on the base, press the key          to set tea brewing function
and the LCD displays a default “80˚C”, Heater begins to work. Then you can set temperature
from 75-85˚C”
5. You can stop keep warm by pressing the on/off switch.

CLEANING AND MAINTENANCE
General
1. Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.
2. Rinse the jug with fresh water after each use, and regularly clean the jug and base
with a damp cloth.
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3. Remove the tea filter from the glass cup, and clean it using the customary manner for
glassware. You can wash the glass cup by hand; you can also clean it in a dishwasher.
4. Clean the teapot’s tea filter and lid with a soft washing-up brush and a few drops of
washing-up liquid. Rinse the filter thoroughly, and dry the filter and lid. You can also
clean the lid and the tea filter in a dishwasher.
5. If necessary, you can also leave the descaling filter to soak in a vinegar or lemon-juice
solution for a few hours.

PLEASE NOTE
• Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or
hard brushes) to clean the appliance. This could damage the stainless-steel finish.
• Never immerse the jug or base in water. Never put them in a dishwasher.
• Make sure that the electrical connections do not become damp.
• Before cleaning, make sure that the appliance is not connected to the power supply
and that it has cooled down.

Descaling the Jug
A layer of scale can form in the jug, especially in areas with hard water. You can descale
the jug if you so require. You can descale the jug using vinegar or lemon juice.

With lemon juice:
1. Boil 1 L of water (see ‘Boiling water’).
2. Add 50 ml of lemon juice.
3. Allow the solution to soak for 1 hour, without returning the solution to the boil.

With vinegar:
1. Fill the jug with 500 ml of vinegar.
2. Allow this to soak for 1 hour, without boiling.

After descaling, rinse the jug thoroughly with clean water.
PLEASE NOTE
• Never descale the jug using agents other than lemon juice or vinegar. Other products
could be harmful to your health and/or damage 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 appliance by a
person responsible for their safety.
• If water is too full inside the kettle, the boiling water can spray out. The kettle must
be used together with the base.
• This appliance is to be used in household and other places such as: Kitchen of shops,
office and other working place; hotel, motel and other living places for guests; bed room



and the places for taking breakfast

TECHNICAL DETAILS
Kettle: 1.70L
Tea pot: 1.50L
AC220-240V, 50/60Hz,
Kettle: 1800-2200W, Tea pot: 70W
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• This appliance should not be used by physically,
sensually or mentally handicapped ones (including
children) without supervision or order of someone who
can undertake the responsibility and protection for
safety.
• The children should be supervised to avoid them from
playing with the appliance.
• This appliance is for use in home and similar
environments:
- in personnel kitchen areas in shops, offices or other
working areas;
- in farm houses;
- by customers in hotels, motels or other accommodation
units;
- in places supplying rooms and breakfast service.
• Save these instructions.
• This appliance can be used by physically, sensually or
mentally handicapped ones as well as by children under
8 years old only provided that they are supervised or
ordered by someone who can undertake the
responsibility and protection for safety. Children should
not tamper with the appliance. In case they are not older
than 8 years old or unsupervised, children should not
clean or maintain the kettle.
• Keep the appliance and its cable from the reach of
children aged <8.
• The device is designed for operating with a separate
control system or external timer.
• If the power cord is damaged, the product shall be
repaired by product's own service officer or a person
with similar qualifications to avoid hazards.
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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 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.
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- ÇAY SET‹ -

- 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 : ÇAY SET‹
Markası : S‹NBO
Modeli : STM 5814
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, 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.)

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(•)
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EEE  Yönetmeli¤ine uygundur.
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