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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

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
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.
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.
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Dikkat, lütfen cihaz› talimatlar› okumadan kullanmay›n. Lütfen, talimatlar› dikkatlice
okuyun, cihaz›n kullan›m› ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
Bu kitapç›k, ileride bakmak içindir. Bu kitapç›k, baflka kullan›c›lar›n eline geçmesi
durumunda alet ile birlikte teslim edilir.
UYARI VE ÖZEL GÜVENL‹K KURALLARI
* Cihaz›, haznesi olmadan kullanmay›n.
* Cihaz›, “toz filtresi” olmadan kullanmay›n.
* Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce, “toz filtresini” tak›n ve haznenin çok iyi
kapand›¤›ndan emin olun.
* Cihaz›n asla, patlay›c› ya da yan›c› maddeleri, akkor hale gelmifl külleri ya da di¤er
maddeleri, yan›c› maddeleri, i¤ne, vida, yumurta kabu¤u, herhangi bir keskin nesneyi ya
da metal maddeleri emmesine izin vermeyin.
* Asla, cihaz›n, so¤uk d›fl›nda herhangi bir baflka s›v›y› emmesine izin vermeyin.
* S›v›lar› emerken MAX düzeyini aflmas›na asla izin vermeyin.
* S›v›lar› al›rken, emifl a¤z›n› afla¤› do¤ru tutarken, cihaz› her zaman dikey konumda
tutun.
* Asla, cihaz› baflka bir konumda yerlefltirmeyin ve asla s›v›lar›n motor ile temas etmesine
izin vermeyin.
* Hazne ve/veya filtreyi y›kad›ktan sonra, parçalar› tekrar yerine takmadan önce tamamen
kuruyana kadar bekleyin. Nemli parçalar› takmay›n.
* Cihaz› d›flar›da kullanmay›n.
* Havaland›rma aç›kl›klar›n›n asla kapanmad›¤›ndan emin olun.
* Güç kayna¤› kablosunu, cihaz›n etraf›na sarmay›n.
* Cihaz›n, çimento tozu, dolgu, talafl ya da metal tozunu emmesine asla izin vermeyin
çünkü filtreyi t›kayabilirler, afl›nd›r›c› olabilirler ve garantinin kapsam› d›fl›nda kalmas›na
neden olarak motora hasar verebilirler.
* Cihaz çal›fl›rken, hazneyi açmaya çal›flmay›n çünkü tehlikelidir.
* Sadece flarj bölümünü kullanarak cihaz› flarj edin. Farkl› güç kablolar› yada batarya
flarjlar›n› kullanmay›n çünkü tehlikeli olabilir.
* Di¤er elektrikli aletleri flarj etmek için, flarj bölümünü kullanmay›n.
* Her kullan›mdan sonra hazneyi boflalt›n.
* Di¤er kullan›mlar ya da di¤er cihazlar için flarj cihaz›n› kullanmay›n.
* Batarya flarj›n›n uçlar›n› k›sa devre yapt›rtmay›n.
* Cihaz›, ›s› kaynaklar›n›n yak›n›na koymay›n ve atefle, patlama tehlikesi olan yerlere
atmay›n.
* Di¤er kullan›mlar ya da di¤er cihazlar için, cihaz›n içinde bulunan pilleri kullanmay›n.
* ‹çteki pillerin yerini de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
* Cihaz› sökmeyin.
* Pilleri kendiniz de¤ifltirmeyin.
* Pillerinizin de¤ifltirilmesi için yetkili servis merkezine baflvurun.
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Cihaz›n içinde bulunan çal›flmayan piller, yürürlükte olan özel at›k toplama merkezleri
ya da belediye tesislerinde yürürlükte olan kurallara göre, özel at›k olarak ayr› flekilde
at›lmal›d›r.
UYARI: Pil bölümünde Ni-MH bataryalar› bulunur (Nikel Metal Hidrat)
ÖNEML‹: Cihaz, belediyenizin onaylad›¤› elektrikli ve elektronik at›k (RAEE) toplama
merkezine at›lmal›d›r çünkü Ni-MH bataryalar› içerdi¤inden, özel at›k olarak
derecelendirilir.
Özel at›klar›n toplanmas› için yetkili merkezlere ya da belediyenizin tesislerine baflvurun.
C‹HAZ PARÇALARI
1. Açma/Kapama dü¤mesi
2. Ifl›k göstergesi
3. Toz haznesi ç›karma dü¤mesi
4. Toz filtresi
5. Toz Haznesi
6. Gövde
7. Hava ç›k›fl delikleri
8. fiarj Adaptörü
9. F›rçal› aparat
10. ‹nce emici aparat
11. Stand
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
fiarj bölmesini duvara sabitleme
Ürün stand›n› (11) duvara, sabit, temiz ve kuru bir yüzeye monte edin.
Sadece cihaz ile birlikte verilen vidalar› kullan›n.
Su, tam küvet ya da lavabo, ›s› kaynaklar›, ocaklar, f›r›nlar ya da di¤er nesnelerin bulundu¤u
herhangi bir hazneye flarj bölümünü asla yerlefltirmeyin.
Cihaz, öyle bir flekilde yerlefltirilmelidir ki, ne cihaz›n kendisi ne de güç kayna¤›na çocuklar
ve/veya akli dengesi yerinde olmayan kifliler yaklaflmamal›d›r.
fiarj prizi, yukar› do¤ru çevrilmelidir böylece cihaz toz haznesi (5) afla¤› do¤ru gelecek
flekilde as›labilir.
KULLANIM TAL‹MATLARI
a) Cihaz› kutudan ç›kar›n ve iç ve d›fl ambalaj› kald›r›n.
b) Toz filtresinin do¤ru monte edildi¤inden emin olun.
c) Açma/kapama dü¤mesinin (1) KAPALI oldu¤undan emin olun.
d) fiarj etmek için flarj adaptörünü (8) tak›n›z.
Not: ‹lk seferinde, cihaz› en az 8 saat flarj etmelisiniz.
Not: Afla¤›da belirtilen durumlarda hazneyi boflalt›n ve filtreyi temizleyin:

-3-

Emme gücü azald›¤›nda.
K›r›nt›lar emifl a¤z›ndan geldi¤inde
Her kullan›mdan sonra, cihaz› flarj etmeden önce.
S›v›lar› emmek için cihaz› kullan›rken
Uyar›:
Cihaz› asla, so¤uk su d›fl›ndaki s›v›lar› emmek için kullanmay›n.
S›v›lar› emerken, belirtilen MAX düzeyi aflmay›n (emifl a¤z›n› afla¤› do¤ru tutarak, cihaz
dikey konumda iken, MAX düzey, her zaman ölçülmelidir).
S›v›lar› emerken, emifl a¤z›n› afla¤› do¤ru tutarak cihaz› her zaman dikey konumda tutun.
Asla, cihaz› herhangi bir baflka konumda yerlefltirmeyin ve asla s›v›lar›n motor ile temas
etmesine izin vermeyin.
a) Cihaz›, flarjdan ç›kar›n.
b) S›v› emme ba¤lant›s›n›, son ba¤lant› olarak kullan›n (15); ba¤lamak için bask› uygulay›n.
c) Cihaz› açmak için, dü¤meyi (1) ileri do¤ru itin.
d) Emifl a¤z›, her zaman afla¤› do¤ru bakarken cihaz› aç›k tutun.
e) Cihaz› kapatmak için dü¤meyi (1) geriye do¤ru itin.
Not: Kullan›mdan sonra hazneyi hemen boflalt›n ve filtreyi y›kay›n.
Hazneyi ve filtreyi so¤uk suda durulay›n ve tekrar monte etmeden önce bütün parçalar›
tamamen kurutun
Cihaz› yeniden flarj etmek
fiarj adaptörün fiflini, güç ç›k›fl›na tak›n.
Açma/kapama dü¤mesinin KAPALI konumda oldu¤undan emin olun .
Cihaz, do¤ru flekilde yerlefltirildi¤inde, LED ekran›nda k›rm›z› ›fl›k yanacakt›r.
5 dakika sürekli kullan›mdan sonra, emifl gücü azalabilir.
Cihaz›, yerine yerlefltirin ve en az 2 saat yeniden flarj olmas›na izin verin.
E¤er cihaz bataryalar tamamen boflalana kadar kullan›l›rsa, o zaman 8 saat süreyle tam
bir yeniden flarj etme döngüsü içinde yeniden flarj edilmelidir.
Cihaz›n, uzun süre flarj etmeden b›rakmay›n çünkü piller zarar görebilir.
Hazne nas›l boflalt›l›r ve filtre nas›l temizlenir
Açma dü¤mesine bas›n ve toz haznesini çengelden ç›kar›n.
Toz filtresini haznenin içinden ç›kar›n ve toz haznesini boflalt›n.
Motor filtresini temizleyin ve e¤er gerekli ise, haznenin içini kuru bir bezle temizleyin.
Haznenin içindeki motor filtresini, do¤ru flekilde yerlefltirin.
‹lk önce en alt k›sm› ve sonra üst k›sm›, tam kapanman›n sa¤lanmas› için hazne ve
gövdeyi yeniden monte edin.
Not: Yo¤un bir uzun bir kullan›mdan sonra, motor filtresini yenisiyle de¤ifltirmek gereklidir.
E¤er motor filtresi k›r›l›rsa ya da y›pran›rsa, cihaz› kullanmay›n.
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KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz,
• S›k›flmamas›na, ezilmemesine özen gösteriniz,
• 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.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
* Cihaz› temizlemeden önce yerinden ç›kar›n ve her zaman tamamen so¤udu¤undan
emin olun.
* Cihaz, kuru bir bez ile temizlenmelidir.
* Afl›nd›r›c› deterjan kullanmay›n.
* K›sa devreyi önleyebilmek için, cihaz› ya da cihaz yuvas›n› ›slak bezler ile temizlemeyin
ve su kullanmay›n.
* Kuru ve temiz bir yerde saklay›n.
* Sadece toz haznesi ve toz filtresi so¤uk suda y›kanabilir.
* Tekrar monte etmeden önce, parçalar›n tamamen kurumas›n› sa¤lay›n.
* Cihaz›n gövdesini su ya da di¤er s›v›lar›n içine bat›rmay›n.
* Güç sa¤lay›c›s›n› su ya da di¤er s›v›lar›n içine bat›rmay›n.
* Yeniden flarj etme bölümünü ya da adaptörü su ya da di¤er s›v›lar›n içine bat›rmay›n.
* Cihaz› ya da parçalar›n›, bulafl›k makinesine koymay›n.
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BAKIM VE SERV‹S
• 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 PARAMETRELER
Elektrik süpürgesi:
DC9.6V, 45 W
fiarj edilebilir batarya: Ni-MH AA 9.6V (1,2Vx8)1600mAh
S›n›f III IP20
Vakum: 1.2Kpa
Toz kapasitesi: 500 ml
S›v› kapasitesi: 65 ml
Adaptör:
S›n›f II, IP20
Girifl: 100-240VAC, 50Hz
Ç›k›fl: 12VDC, 500mA
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ENGLISH
SINBO SVC 3455WD
RECHARGEABLE WET&DRY VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL
Caution, please do not use the appliance before reading the instructions. Please read
the instructions carefully as it includes important information regarding the use of the
appliance.
This guide shall be used as future reference. This guide shall be delivered to the next
owner of the appliance should it ever be given to a third party.
WARNING AND SPECIAL SAFETY RULES
* Do not use the appliance without its tank.
* Do not use the appliance without its “dust filter”.
* Before starting to use the appliance, insert its “dust filter” and ensure that the tank
is closed tightly.
* Do not ever let the appliance to vacuum in explosive or flammable substances,
incandescent ashes or other materials, flammable substances, needles, screws, egg
shells, any sharp object or metal substances.
* Do not ever let the appliance to vacuum in any other liquid except its cold.
* As vacuuming in the liquids, do not let it to exceed MAX level.
* As cleaning the liquids, keep the vacuuming inlet downwards and keep the appliance
vertical.
* Do not place the appliance on any other inclination or let the liquids come in contact
with the motor.
* After cleaning the tank and/or the filter, ensure they all dry up before you re-insert
them back on the appliance. Do not insert damp parts.
* Do not use the appliance in the outdoors.
* Ensure that the ventilation openings are not clogged.
* Do not wind the cable around the appliance.
* Do not let the appliance to vacuum in cement dust, filling , sawdust or metal dust as
these may block the filter, be abrasive and may damage the motor so that it would be
excluded from the warranty cover.
* As the appliance is operated, do not try to open the tank as it is dangerous.
* Charge the appliance only through the charging parts. Do not use different power cords
or battery chargers as it may be dangerous.
* Do not use the charging section to charge other electrical appliance.
* Empty the tank after each use.
* Do not use the charger for other uses or other appliances.
* Do not short circuit the tips of the battery charger.
* Do not place the appliance near heat sources and do not place in the fire or where
there is danger of explosion.
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* Do not use the appliance batteries. for other uses or other appliances.
* Do not try to switch the places of the batteries inside the appliance.
* Do not dismantle the appliance.
* Do not try to replace the batteries yourself.
* Contact authorized service to replace the batteries.
Inoperable batteries inside the appliance shall be disposed of based on the regulation
that is in effect via exclusive disposal centres or municipal facilities.
WARNING: Ni-MH batteries are placed in the battery slot (Nickel Metal Hydrate)
IMPORTANT: As the appliance includes Ni-MH batteries, it is considered as a special
waste and therefore shall be disposed of at an approved electrical and electronic waste
collection centre (RAEE).
Consult the local authorities or your municipal facilities for collection of special waste.
PARTS OF THE APPLIANCE
1. On-off button
2. Light indicator
3. Dust tank removal button
4. Dust filter
5. Dust Tank
6. Body
7. Air discharge holes
8. Charger
9. Brush apparatus
10. Lean vacuuming apparatus
11. Stand
INSTRUCTIONS FOR USE
Mounting the charger to the wall
Mount the appliance stand (11) to the wall, to a stable, clean and dry surface.
Only use the screws provided with the appliance.
Do not place the charger in close proximity to water, full bathtub or sink, heat sources,
ovens or furnaces or other containers that include other items.
The appliance shall be located so that neither the appliance nor the charger shall not
be in close proximity to the children and/or people with limited mental capacity.
The charger socket shall be placed upwards so the appliance can be hanged with the
dust tank (5) looking downwards
USAGE INSTRUCTIONS
a) Remove the appliance from its box and remove the internal and external packaging
materials.
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b) Ensure that theDust filter is correctly mounted.
c) Ensure the on/off button to be (1) in OFF position.
d) Connect the charger (8) to charge the appliance.
Note: Charge the appliance for at least 8 hours before initial use.
Note: For the instances below, remove the tank and clear the filter:
When the vacuum power is reduced.
When particles come out of the vacuum inlet
After each use before charging the appliance.
Using the appliance to vacuum liquids
Warning:
Never use the appliance to vacuum liquids other than cool liquids.
As vacuuming the liquids, do not exceed the MAX level (MAX level shall be observed at
all times by keeping the vacuum inlet downwards, keep the appliance in vertical inclination).
As cleaning the liquids, keep the vacuuming inlet downwards and keep the appliance
vertical. Do not place the appliance on any other inclination or let the liquids come in
contact with the motor.
a) Remove the appliance from the charger.
b) Use the liquid vacuum connection as the last extension (15) apply pressure to connect
it.
c) To turn on the appliance, push the button (1) forwards.
d) Always keep the vacuum inlet downwards ad the appliance is operated.
c) To turn off the appliance, push the button (1) backwards.
Note: After using the appliance, empty the tank right away and wash the filter.
Rinse the tank and the filter in cold water and ensure they are all dried up before mounting
them on the appliance.
Recharging the appliance
Plug the charger adapter plug to the outlet socket.
Ensure the on/off button to be in OFF position.
When the appliance is inserted correctly, the red light on the LED screen will illuminate.
After 5 minutes of constant use, the vacuum power may be reduced.
Place the appliance back to its place and let it charge for at least 2 hours.
If appliance batteries are completely drained, then recharge for 8 hours for a complete
recharge cycle.
As the batteries may get damaged, do not let the appliance fully drained for an extensive
period of time.
How to empty the tank and clean the filter
Press the opening button and remove the dust tank from the hook.
Remove the dust filter from the tank and empty the dust tank.
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Clean the motor filter and if required clean the inside of the tank with a dry cloth.
Place the motor filter in the tank correctly.
First place the lowest part, then the upper part, then the tank and the body in order to
ensure tight closure.
Note: After an intensive use, the motor filter shall be replaced with a new filter.
If the motor filter breaks down or wears down, do not operate the appliance.
CLEANING AND MAINTENANCE
* Before cleaning the appliance, remove it from its stand and always ensure that it is
completely cooled down.
* The appliance shall be cleaned with a dry cloth.
* Do not use abrasive cleaner.
* In order to prevent short circuit, do not clean the appliance or the appliance stand with
damp clothes or use water to clean them.
* Store at a dry and clean place.
* Only the dust tank and the dust filter can be washed in cold water.
* Ensure that the parts are completely dry before re-inserting them.
* Do not submerse the appliance body in water or other liquids.
* Do not submerse the power supply in water or other liquids.
* Do not submerse the charger or the adapter in water or other liquids.
* Do not place the appliance or its parts in the dishwasher.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Vacuum cleaner:
DC9.6V, 45 W
Rechargeable battery: Ni-MH AA 9.6V (1,2Vx8) 1600mAh
Class III IP20
Vacuum: 1.2Kpa
Dust capacity: 500 ml
Liquid capacity: 65 ml
Adapter:
Class II, IP20
Input: 100-240VAC, 50Hz
Output: 12VDC, 500mA
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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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- fiARJLI SÜPÜRGE -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
: fiARJLI SÜPÜRGE
Markası
: S‹NBO
Modeli
: SVC 3455WD
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 10 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.
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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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

Made in Turkey
TÜRK MALI

‹mal Y›l› : 10-2017

EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.

