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G‹R‹fi
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

PAKET‹N ‹Ç‹NDEK‹LER
1 x 1400W Torbas›z Elektrikli Süpürge
1 x Paslanmaz Çelik Teleskopik Boru
1 x Esnek Hortum
1 x Yer F›rças›
1 x Kenar/Köfle Ucu
1 x Kullan›m Talimat›

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATI
LÜTFEN KILAVUZU D‹KKATL‹ B‹R fiEK‹LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA⁄I OLARAK
SAKLAYINIZ
Ürünün ambalaj›n› elden ç›karmadan önce içerikte eksiklik olmad›¤›ndan emin olunuz.
Tüm plastik pofletleri ve di¤er ambalaj parçalar›n› güvenli bir flekilde elden ç›kar›n›z.
Bunlar çocuklar için risk teflkil etmektedirler.
Düflürülmüfl ya da hasara u¤ram›fl ya da güç kablosu ar›zalanm›fl olan bir cihaz› kullanmaya
kalk›flmay›n›z.
Cihaz›n ifllevlerini ve cihaz› nas›l kullanaca¤›n›z› ö¤rendi¤inizden emin olunuz.
Cihaz›n düzgün flekilde çal›flmas›n› temin etmek için cihaz› bu talimata göre kullan›n›z.
Bu k›lavuzu cihazla birlikte muhafaza ediniz. Cihaz› baflka bir kullan›c›ya devredecekseniz
bu kullan›m talimat›n› da cihaz› alacak olan kifliye vermeyi unutmay›n›z.
Bu güvenlik talimat› tehlikelerin önlenmesi aç›s›ndan tek bafl›na yeterli de¤ildir ve uygun
kaza önleme tedbirlerinin daima uygulanmas› gerekir.



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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UYARI
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ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar› kullan›rken temel tedbirlerin daima göz önünde bulundurulmas›
gerekir.
C‹HAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TAL‹MATI OKUYUNUZ.
UYARI - Yang›n, elektrik floku ya da yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için:
1. Elektrikli süpürge prize tak›l›yken bafl›ndan ayr›lmay›n›z. Elektrikli süpürge
kullan›lmad›¤› zaman ya da bak›m yap›lmadan önce prizden ç›kar›lmal›d›r.
2. Elektrik floku riskini azaltmak için aç›k alanda ya da ›slak zeminler üzerinde
kullanmay›n›z.
3. Elektrikli süpürge normal flekilde çal›flm›yorsa, düflürüldüyse, hasar gördüyse, d›fl
mekanda b›rak›ld›ysa, suya girdiyse derhal yetkili servis merkezine götürünüz.
4. Hasar görmüfl güç kablosunu ya da fifli kullanmay›n›z. Güç kablosunun ar›zalanmas›
durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir
ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
5. 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.
6. Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim yap›lmal›d›r.
7. Elektrikli süpürgeyi kablosundan tutarak çekmeyiniz ya da kabloyu tutacak olarak
kullanmay›n›z, üzerine kap› kapatmay›n›z, keskin kenar ve köflelere s›k›flt›rmay›n›z.
Elektrikli süpürgeyi kablosunun üzerinden sürüklemeyiniz. Kabloyu s›cak yüzeylerden
uzak tutunuz.
8. Elektrikli süpürgeyi prizden ç›kar›rken kablosundan çekmeyiniz. Cihaz› prizden ç›karmak
için kabloyu de¤il fifli kavray›n›z.
9. Fifle ya da elektrikli süpürgeye ›slak ellerle dokunmay›n›z.
10. Cihaz›n üstündeki deliklerden içeri herhangi bir fley sokmay›n›z. Deliklerin üzeri
örtülüyken ya da ç›k›fl› t›kal›yken cihaz› kullanmaya kalk›flmay›n›z. Tüm delikleri hava
ak›fl›n› zorlaflt›racak toz, tüy, saç ve di¤er maddelerden koruyunuz.
11. Saç›n›z›, bol k›yafetlerinizi, parmaklar›n›z› ve bedeninizin tüm parçalar›n› deliklerden
ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
12. Cihaz›n fiflini çekmeden önce tüm kumandalar› kapal› konuma getiriniz.
13. Basamaklar› temizliyorken özellikle dikkatli olunuz.
14. Mazot gibi yan›c› ya da parlay›c› s›v›lar› elektrikli süpürgeyle çekmeyiniz ya da cihaz›
bunlar›n bulundu¤u yerlerde kullanmay›n›z.
15. Kabloyu sararken fifli tutunuz. Kablo sar›l›yorken fiflin savrularak çarpmas›na izin
vermeyiniz.
16. Hortumu takmadan önce cihaz›n fiflini çekiniz.
17. Sigara, kibrit ya da s›cak kül gibi yanan, tüten nesneleri elektrikli süpürgeyle çekmeyiniz.
18. Filtreler tak›l› olmadan cihaz› kullanmay›n›z.
19. Bu cihaz güvenli¤iniz için çift yal›t›ml›d›r. Çift yal›t›ml› bu cihaz› kendiniz onarmaya
kalk›flmay›n›z.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
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C‹HAZIN TANITIMI

1. Büyük kauçuk tekerlekler
2. Güç kablosu muhafazas›
3. Filtre haznesi
4. Kreviçe Aparatı
5. Çift amaçl› yer f›rças›
6. Toz haznesi ç›karma dü¤mesi
7. Açma/kapama dü¤mesi
8. Kablo sarma dü¤mesi

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Model: SVC 3459
Voltaj: AC230V, 50Hz
Güç: 1400 W

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.
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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›n›zla birlikte gelen aksesuarları kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz.
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.

ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGEN‹N MONTAJI
Elektrikli süpürgenin aksesuarlar›n› takmadan ya da ç›karmadan önce fifli prizden çekmeyi
unutmay›n›z!

1. Esnek hortumun tak›lmas›
Esnek hortumu cihaz›n ön k›sm›nda bulunan hava girifl kanal›na tak›n›z. Yerine ‘klik’ sesi
ç›kartarak oturana kadar bast›r›n›z.
2. Esnek hortumun ç›kar›lmas›
Fifli prizden ç›kar›n›z. Esnek hortumu ç›karmak için her iki tarafta bulunan serbest
b›rakma dü¤melerine bas›n›z ve hortumu hava girifl kanal›ndan ç›kar›n›z.
3. Uzatma borusunun ve yer f›rças›n›n tak›lmas›
Boruyu esnek hortumun ucuna tak›n›z ve yer f›rças›n› borunun di¤er ucuna tak›n›z.
Teleskopik boruyu istedi¤iniz uzunlukta ayarlay›n›z.

ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGEN‹N KULLANIMI
1. Elektrikli süpürgeyi yukar›da aç›klanan flekilde birlefltiriniz.
2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce yeterli uzunlukta kabloyu d›flar› ç›kar›p fifli 230V
~ 50Hz prize tak›n›z. Güç kablosu üzerinde bulunan sar› iflaret ideal kablo uzunlu¤unu
göstermektedir.
UYARI: Güç kablosunu k›rm›z› iflaretten daha fazla çekmeyiniz ve cihaz çal›fl›yorken
kabloyu çekmeyiniz ya da toplamay›n›z.
3. Cihaz› açmak için AÇMA/KAPAMA dü¤mesine bas›n›z.
4. Temizlenecek yüzeye uygun olan ayarlanabilir yer f›rças› pozisyonunu seçiniz:
a) Hal›lar - F›rça k›llar› içerde kalmal›d›r (geri çekili) ve bafll›k hal› üzerinde rahatl›kla
kayabilmelidir.
b) Sert Zeminler - F›rçalar d›flar›da olmal›d›r (uzat›lm›fl).
5. Toz haznesini sürekli olarak kontrol ediniz, hazne yar›ya kadar doldu¤u takdirde
boflalt›lmas› gerekir.
6. Güç kablosunu sarmadan önce elektrikli süpürgeyi kapat›n›z ve cihaz›n fiflini çekiniz.
Güç kablosunu geri sarmak için kablo sarma dü¤mesine tek elinizle bas›n›z ve kablonun
savrularak hasar ya da yaralanmaya yol açmas›n› önlemek için güç kablosunu di¤er
elinizle tutarak kontrollü bir flekilde sar›n›z.

ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGEN‹N BOfiALTILMASI
Toz haznesinin boflalt›lmas›
Toz filtresini ç›karmadan önce cihaz› prizden mutlaka ç›kar›n›z.
1. Toz haznesinin üstündeki dü¤meye bas›n›z.
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C‹HAZIN KULLANIMI
2. Toz haznesini geriye ve yukar›ya do¤ru kald›r›n›z.
3. Hazneyi çöp kutusunun üstünde ya da haznenin içindeki tozlar›n toplanaca¤› kab›n
üstünde tutunuz.
4. Toz haznesinin alt ucundaki dü¤meye basarak toz haznesinin kapa¤›n› aç›n›z. Toz
haznesinin içindeki tozlar haznenin alt taraf›ndan dökülmeye bafllayacakt›r.
5. Toz haznesini elektrikli süpürgeye geri tak›n›z.

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.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler

F‹LTRELER‹N TEM‹ZLENMES‹
Sünger filtrenin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir, temizleme s›kl›¤› tamamen
cihaz›n kullan›ld›¤› ortama ba¤l›d›r. Emifl gücünde azalma hissetti¤iniz takdirde filtreyi
ç›kararak musluk alt›nda y›kay›n›z. Filtreyi toz haznesine takmadan önce filtrenin tamamen
kuru oldu¤undan emin olunuz.

Toz Haznesi Filtresini Ç›karma ve Temizleme
1. Toz haznesini yukar›da aç›klanan flekilde ç›kar›n›z.
2. Toz haznesini tutup üst k›sm›n› yerinden ç›kana kadar yaklafl›k 20 mm ters saat yönünde
çevirerek aç›n›z.
3. Haznenin üst k›sm›n› kald›r›n›z ve köpük filtre ile turuncu renkli filtre kartuflunu
parçalar›n nas›l monte edildiklerini akl›n›zda tutarak yerinden ç›kar›n›z.
4. Köpük filtreyi ve turuncu renkli filtre kartuflunu musluk alt›nda y›kayarak temizleyiniz
ve yaklafl›k 24 saat boyunca kurumas›n› bekleyiniz.
5. Parçalar›, yerlerine do¤ruda flekilde oturacak biçimde toz haznesine geri tak›n›z. Toz
haznesi ç›kar›ld›ktan sonra yerine do¤ru flekilde tak›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.
Turuncu renkli filtre kartuflunun üstündeki t›rna¤›n hazne içindeki sürgüye tam olarak
oturdu¤undan ve sünger filtrenin do¤ru ucunun yukar› bakt›¤›ndan emin olunuz (plastik
sünger filtrenin gövdesinin üstünde “UP(YUKARI)” ibaresi ve bir ok iflareti bulunmaktad›r).

Hava Ç›k›fl Filtresini Ç›karma ve Temizleme
1. Elektrikli süpürgenin arkas›nda bulunan hava ç›k›fl ›zgaras›n› ›zgaran›n üstündeki
t›rna¤a bas›p yukar› do¤ru kald›rarak ç›kar›n›z.



- 7 -

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
2. Temizleme ya da de¤ifltirme için hava ç›k›fl filtresini ç›kar›n›z.

BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Elektrikli süpürgeniz normal günlük kullan›ma yönelik olarak tasarlanm›flt›r, cihaz›n
üstünü düzenli olarak nemli bir bezle silerek görüntüsünün korunmas›n› sa¤layabilirsiniz.

TEDB‹RLER
Tüm filtreler düzenli olarak, mümkünse her temizlik iflleminden sonra hasara karfl›
kontrol edilmelidir. Zarar gören filtreler derhal de¤ifltirilmelidir.  Filtreleri kontrol ederken
elektrikli süpürgeyi prizden mutlaka çekiniz.
Bu elektrik süpürgesi kullan›fll› bir otomatik kablo sarma mekanizmas›na sahiptir.
Bu parçalardan herhangi biri zarar gördü¤ü takdirde onar›m ifllemi yaln›zca yetkili servis
merkezi ve yetkili teknisyenler taraf›ndan yap›lmal›d›r.
ÖNEML‹: Cihaz›n motoru, motoru koruyan bir termostat ile donat›lm›flt›r. Elektrikli
süpürgenin herhangi bir flekilde ar›zalanmas› halinde termostat otomatik olarak cihaz›n
kapanmas›n› sa¤lar. Böylesi bir durumda elektrikli süpürgeyi prizden ç›kar›p dü¤meyi
kapal› konuma getiriniz. Toz haznesini ç›kar›n›z, içindekileri boflalt›n›z ve filtreyi temizleyiniz.
Cihaz› yaklafl›k 1 saat süresince so¤umaya b›rak›n›z. Cihaz› yeniden açmak için fifli prize
tak›n›z ve cihaz› aç›k konuma getiriniz.

ELEKTR‹K SÜPÜRGEN‹N ZARAR GÖRMES‹N‹ ÖNLEMEK ‹Ç‹N YAPILMASI GEREKENLER
1. Elektrikli süpürge çal›fl›r durumdayken ya da fifli tak›l›yken kabloyu çekmeye ya da
toplamaya kalk›flmay›n›z, aksi takdirde kablo sarma mekanizmas›n›n içindeki terminallerde
ark meydana gelip k›sa devreye neden olabilir. Kabloyu k›rm›z› iflaretten daha fazla
uzatmay›n›z.
2. Parçalar›n do¤ru yerde oldu¤undan emin olunuz, aksi takdirde elektrikli süpürgenin
motoru ar›zalanabilir.
3. Hortum girifli, hortum, boru ya da uç aparatlar›nda t›kanma oldu¤u takdirde elektrikli
süpürgeyi kapat›n›z. T›kan›kl›¤› ortadan kald›rd›ktan sonra elektrikli süpürgeyi yeniden
çal›flt›rabilirsiniz.
4. Hava ç›k›fl›n›n örtülmesine engel olunuz. Elektrikli süpürgeyi cihaz dik konumda, hava
ç›k›fl› zeminin üstünde dururken çal›flt›rmay›n›z. Cihaz yaln›zca 3 tekerlek de yerle temas
halindeyken çal›flt›r›lmal›d›r.
5. Elektrikli süpürgeyi ›s›t›c›lar, aç›k atefl, sigara izmaritleri gibi ›s› kaynaklar›n›n çok
yak›n›nda kullanmay›n›z.
6. Elektrikli süpürgeyi tüm filtreler yerine tak›l› de¤ilken çal›flt›rmay›n›z.
7. Elektrikli süpürgeyi çal›flt›rmadan önce yer f›rças›n›n, borunun, hortumun ve filtrelerin
zarar görmemesi için zemindeki tüm büyük ve keskin cisimleri ortadan kald›r›n›z.

Yukar›daki uyar›lara uyulmamas› halinde ürün garantisi geçersiz kalabilir.
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ENGLISH
SINBO SVC 3459 1400W BAGLESS VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Carefully read this manual before using this appliance.
Ensure that you know how the appliance functions and how to operate it.
Maintain the appliance in accordance with the instructions to ensure that it functions
properly.
Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this
instruction manual must be supplied with it.
The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper
accident prevention measures must always be used.
No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these
instructions or any other improper use or mishandling.
Do not use this appliance if it has been dropped or damaged in any way, or if the supply
cord is damaged.

PACKAGE CONTENTS
1 x 1400W Bagless Vacuum Cleaner
1 x Stainless Steel Telescopic Tube
1 x Flexible Hose
1 x Floor Brush
1 X Crevice Nozzle
1 x Instruction Manual

Confirm all parts before disposing of carton. Safely dispose of all plastic bags and other
packaging components. They may be potentially dangerous to children.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE
WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use
and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
3. If the vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left
outdoors, or dropped into water, take it to a service centre.
4. Do not use with damaged supply cord or plug. If the supply cord is damaged, the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order
to avoid a hazard.
5. 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
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Do not carry by the cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around
sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from
heated surfaces.
8. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
9. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
10. Do not put any object into openings. Do not use with any opening or outlet blocked.
Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
11. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and
moving parts.
12. Turn all controls off before unplugging.
13. Use extra care when cleaning on stairs.
14. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in
areas where they may be present
15. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
16. Unplug before connecting the hose.
17. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or
hot ashes.
18. Do not use without filters in place.
19. This appliance is double insulated for your protection. Do not attempt to repair a
double insulated appliance.

NAME OF PARTS

1. Large rubber wheels
2. Power cord storage
3. Filter cannister
4. Crevice nozzle
5. Dual purpose floor brush
6. Dust barrel release button
7. On/Off button
8. Rewind button
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USING
ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER
Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

1. Fitting the flexible hose
Insert the flexible hose into the air intake duct at the front of the appliance. Press until
it clicks into position.
2. Removing the flexible hose
Remove the plug from the power socket. To release the flexible hose, firmly squeeze the
release buttons on both side and pull out from the air intake duct.
3. Fitting the extension tube and floor brush
Simply insert the tube into the available end of the flexible hose and insert the floor brush
to the other end of the tube. Adjust the telescopic tube to the desired length.

USING THE VACUUM CLEANER
1. Assemble the vacuum cleaner as described above.
2. Before using the appliance, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into
a suitable 230V ~ 50Hz power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal
cable length.
CAUTION: Do not extend the cable beyond the red mark and never pull out or retract the
cord while the machine is running.
3. Press the ON/OFF button to switch the appliance on.
4. Choose a suitable adjustable floor brush position for surface to be cleaned:
a) Carpets – The bristles should be in (retracted) to enable the floor head to glide on the
carpet.
b) Hard Floors – The Bristles should be out (extended).
5. Keep an eye on the dust barrel and when it is half full, it is time to empty it
6. To rewind the power cord, turn off the vacuum cleaner and unplug from the power
socket. Press down on the cord rewind button with one hand and guide the power cord
with the other hand to ensure that it does not whip causing damage or injury.

EMPTYING THE VACUUM CLEANER
Emptying the dust barrel
Always unplug the unit from electrical outlet before removing the dust barrel.
1. Press the knob on the top of the dust barrel.
2. Lift dust barrel back and up.
3. Hold the barrel over a rubbish bin or other suitable area for collecting the contents
of the barrel.
4. Press the knob at the bottom end of dust barrel to open the dust barrel cover. The
contents are emptied from the bottom of the barrel.
5. Refit the dust barrel to the vacuum cleaner
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CLEANING THE FILTERS
The sponge filter needs to be cleaned regularly; the frequency will depend entirely on
the environment it is used in. If you notice a lack of suction the filter should be removed
and thoroughly washed under a mains pressure tap. Always ensure the filter is completely
dry before refitting to the dust barrel.

Removing & Cleaning the Dust Barrel Filter
1. Remove the dust barrel as described above.
2. Open the top of the dust barrel by holding the dust barrel and turning the top of the
dust barrel anticlockwise approx 20mm till it unclips.
3. Lift off the top of the barrel and remove the foam filter and orange coloured filter
canister, taking note of how the parts are assembled.
4. Thoroughly wash the foam filter and orange coloured filter canister under a mains
pressure tap and allow to air dry for 24 hours.
5. Replace the parts back to the dust barrel making sure they are positioned correctly.
It is imperative that after the dust barrel has been disassembled, it is reassembled
correctly.
Make sure the tab at the top of the orange coloured filter canister is slotted into the
receptacle in the barrel and the sponge filter is the right way up (the word UP & an arrow
is moulded in the top of the plastic sponge filter housing).

Removing & Cleaning the Air Outlet Filter
1. Remove the air outlet grill located at the rear of the vacuum cleaner by pressing the
tab at the top of the grill and lift away.
2. Remove the air outlet filter for cleaning or changing.

PRECAUTIONARY MEASURES
All filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each use.
The filters must be replaced immediately if they become damaged.  Always disconnect
the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

This vacuum cleaner is equipped with a plug and a cord, which rolls up automatically.
If any of these parts get damaged, it must be repaired by a qualified repairman or
electrician.

IMPORTANT: The motor is equipped with a protective thermostat. If for some reason the
vacuum cleaner should overheat, the thermostat will automatically turn the unit off.
Should this occur unplug the vacuum cleaner from the wall outlet and turn off switch.
Remover dust canister, empty contents and clean the filter. Allow the unit to cool for
approximately 1 hour. To restart, re-plug into wall outlet and turn switch back on.

TO PREVENT DAMAGE TO YOUR VACUUM CLEANER
1. Never unwind or rewind the cord while the vacuum cleaner is turned on or plugged
in, this may produce arcing of the terminals in the cord rewind mechanism and cause
an open circuit. Do not extend the cable beyond the red mark.



2. Be sure to check that parts are correctly in place, if not, then damage to the vacuum
cleaner motor can occur.
3. If the hose inlet, the hose, tube or nozzle attachments are blocked, switch off the
vacuum cleaner. Clear the blockage before you attempt to start the vacuum cleaner
again.
4. Do not obstruct the air outlet. Do not operate this vacuum cleaner with it standing on
its back side i.e. air outlet sitting on the ground. Only operate this unit when all 3 wheels
are on the ground.
5. Do not operate the vacuum cleaner too close to heat sources such as heaters, open
fires, cigarette butts etc
6. Never run the vacuum cleaner without all the filters and parts correctly in place.
7. Before you start using the vacuum cleaner, remove any large or sharp objects from
the floor in order to prevent damage to the floor brush, tube, hose, and filters.

Failure to observe the above precautions may void any warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: SVC3459
AC230V, 50Hz,1400 W
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CLEANING THE FILTERS
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- G A R A N T ‹  fi A R T L A R I  -

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

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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- ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE -

- 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 : ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
Markası : S‹NBO
Modeli : SVC 3459
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.



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.
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MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹

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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