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SINBO SVC 3460 ARAÇ T‹P‹ EL SÜPÜRGES‹
KULLANIM KILAVUZU

S‹NBO Araç Tipi El Süpürgesi ürününü kullanmay› tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Bu cihaz, araç içi 12V güç kayna¤› ile çal›flt›r›lmak üzere tasarlanm›flt›r.
Bu k›lavuzdaki talimatlar›n okunmas› ve izlenmesi çok önemlidir. Lütfen daha sonra da
baflvurmak üzere bu k›lavuzu saklay›n›z.

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

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az,
zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden
sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin
kullanımına uygun de¤ildir.

Bu cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli
bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin
anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda,
yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel
veya aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi
eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve
kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz
olarak yapılmamalıdır.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
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ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Araç tipi elektrikli süpürgenizi kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka
göz önünde bulundurman›z gerekmektedir
ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGEN‹Z‹ KULLANMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE TAL‹MATIN TAMAMINI
OKUYUNUZ
D‹KKAT: Elektrik floku, yang›n ya da yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için
1. ‹lk kullan›mdan önce süpürgede ar›za ya da hasar olmad›¤›n› kontrol ediniz. Parçalar›n
k›r›k olup olmad›¤›n›, dü¤melerin sa¤laml›¤›n› ve cihaz›n çal›flmas›n› etkileyebilecek
di¤er hususlar› kontrol ediniz.
2. Çocuklar›n cihazla oynamas›na izin vermeyiniz. Çocuklar›n yak›n›nda kullan›yorken
çok dikkatli olunuz. Cihaz› çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz.
3. Cihaz› bu k›lavuzda aç›klanan flekilde kullan›n›z. Yaln›zca üreticinin tavsiye etti¤i
aksesuarlar› ve aparatlar› kullan›n›z.
4. Temizlik ifllemi yaln›zca iyi ayd›nlat›lm›fl ve iyi havaland›r›lm›fl bir ortamda
gerçeklefltirilmelidir. Cihaz› Toz Haznesi ve Filtre tak›l› olmadan çal›flt›rmay›n›z.
5.Süpürge yere düfltüyse, hasar gördüyse, d›flar›da b›rak›ld›ysa ya da suya düflürüldüyse
kesinlikle kullanmay›n›z. Servis ve ayar ifllemleri için yetkili servis merkeziyle ba¤lant›ya
geçiniz.
6. Elektrikli Süpürgeyi üzerindeki delikler tamamen ya da k›smen örtülmüfl flekilde
kullanmay›n›z; hava ak›fl›n› engelleyen saç, tüy ve di¤er maddeleri temizleyiniz.
7.Saç›n›z›, bol k›yafetlerinizi, parmaklar›n›z› ve bedeninizin tüm parçalar›n› deliklerden
ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
8. Cihaz çal›fl›r durumdayken aksesuar de¤ifltirmeye kalk›flmay›n›z.
9. Elektrikli Süpürgenizi kullan›rken ad›mlar›n›za dikkat ediniz.
10.Sigara ya da s›cak kül gibi yanan veya tüten nesneleri elektrikli süpürgeyle çekmeyiniz.
Tiner, 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.
11. Elektrikli Süpürgeyi bu k›lavuzda aç›klanm›fl olan kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n›z.
Bu Elektrikli Süpürge endüstriyel ya da ticari kullan›m için tasarlanmam›flt›r.
12. Herhangi bir parças› hasarl› ya da kusurlu olan süpürgeyi kullanmaya kalk›flmay›n›z.
13. Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Servis ve ayar ifllemleri için yetkili servis
merkeziyle ya da ehliyetli bir servis atölyesiyle ba¤lant›ya geçiniz.
14. Cihaz› demonte etmeye kalk›flmay›n›z. Cihaz›n içerisinde kullan›c› taraf›ndan
onar›labilecek hiçbir parça bulunmamaktad›r.
15. Hasarl› ya da ar›zal› durumdaki bir Elektrikli Süpürgeyi kesinlikle kullanmay›n›z.
16. Elektrikli süpürge kullan›lmad›¤› zamanlarda kuru ve çocuklar›n eriflemeyece¤i bir
yerde tutulmal›d›r.
17. Elektrikli süpürgeyi toz haznesi ve filtre tak›l› olmadan kullanmay›n›z.
18.Lütfen azami su kapasitesini aflmamaya dikkat ediniz.
19.Motoru çal›flt›rd›ktan sonra cihaz› kullanmaya bafllay›n›z.
20.Toz haznesini ve filtreyi zaman kaybetmeden temizleyiniz.
21.Güç kablosuna çok dikkat ediniz.
22.Hasar görmüfl, sürüklenen, telleri d›flar› ç›km›fl kablolar ar›za ve yang›na yol açabilir.
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C‹HAZIN TANITIMI

Açma/kapama
dü¤mesi

Kapak açma dü¤mesi

FiltreFiltre tutaca¤›

Toz haznesi

Su çizgisi

Çakmak girifli fifli

Kablo

Kenar-köfle aparat›

C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
Voltaj: 12V
Güç: Yaklafl›k 60W
Gürültü seviyesi: <85db
Emifl: 2.5kPa
Kablo Uzunlu¤u: 5 m
Cihaz gövdesinin net a¤›rl›¤›: Yaklafl›k 750g
S›cakl›k Aral›¤›: 0-40˚C

• Islak ve kuru kullan›m
• Arac›n›z›n temizli¤i için idealdir
• Araç ve döfleme temizli¤i için döflemelik f›rças›
• Ulaflmas› zor alanlar› temizlemek için kenar-köfle aparat›
• Hepa filtre
• Torbas›z - Y›kanabilir Filtre, torba de¤iflimi gerektirmez.
• Hafif ve çok güçlüdür

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.



• 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.

KULLANIM
1. Cihaz› çakmak girifline tak›n›z.
2. Açma/kapama dü¤mesine bas›n›z.

Süpürme ifllemine bafllay›n›z
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C‹HAZIN KULLANIMI

Boflluklar›, kap› aralar›n›
aparat› cihaza takarak
süpürünüz.

Paspas, koltuk gibi alanlar
aparat tak›l› olmadan
süpürülmelidir.

Filtrenin Ç›kar›lmas› ve Tak›lmas›:
1. Açma/kapama dü¤mesini kapal› konuma getiriniz.

2. Dü¤meye basarak toz haznesini ç›kar›n›z.

3. Filtreyi toz haznesinden ç›kar›n›z ve süpürülen toz ve pislikleri boflalt›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.

TAfiIMA ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz,
• Tafl›nma esnas›nda cihaz› ambalaj›nda muhafaza ediniz.
• C‹HAZI KULLANMADI⁄INIZ ZAMAN F‹fi‹N‹ ÇEK‹N‹Z.
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C‹HAZIN KULLANIMI

4. Süzgeci filtreden sökünüz. Filtre üzerindeki pislikleri
nazikçe temizleyiniz.

5. Süzgeci ve filtreyi toz haznesine tak›n›z.

6. Toz haznesini daha önce ç›kard›¤›n›z gibi yerine
geri tak›n›z

Temiz su, s›v› süpürmeye yönelik dikkat edilmesi gereken noktalar
Bu ürün su ya da s›v› süpürme özelli¤ine sahiptir. Ancak s›n›rlar›n afl›lmas› ya da suyun
gövdeden s›zarak motor ünitesine ulaflmas› durumunda cihaz ar›zalanacakt›r.
Toz haznesinin yan›nda su s›n›r› iflaretleri (su çizgisi) bulunmaktad›r.

Su çizgisi

E¤im Seviye
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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
1. Toz Haznesinin ve Filtrenin her kullan›mdan sonra temizlenmesi ve tamamen
kurutulmas› tavsiye edilir.
2. Cihaz›n hiçbir parças›n› afl›nd›r›c›, kimyasal ya da solvent bazl› temizlik maddeleri
kullanarak temizlemeye kalk›flmay›n›z.
3. Plastik yüzeyi yumuflak nemli bir bezle ve gerekiyorsa el sabunu da kullanarak
temizleyiniz.
4. Filtreyi fazla s›cak olmayan suyla temizleyiniz ve Toz Haznesine geri takmadan önce
tamamen kurumas›n› bekleyiniz.
5. Elektrikli süpürgeyi demonte etmeye kalk›flmay›n›z.
Cihaz›n içerisinde kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek hiçbir parça bulunmamaktad›r.
Servis ve ayar ifllemleri için yetkili servis merkeziyle ya da ehliyetli bir servis atölyesiyle
ba¤lant›ya geçiniz.

BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yapılmasında fayda vardır.

SORUN G‹DERME
Cihaz çal›flm›yor
Fiflin ve çakmak giriflinin ar›zal› olmad›¤›ndan emin olunuz
Çakmak girifline baflka bir cihaz›n tak›l› olmad›¤›ndan emin olunuz
Emifl Gücü Çok Yetersiz
Filtre torbas› t›kanm›fl
Filtre torbas›n› temizleyiniz
Toz haznesi dolmufl
Toz haznesini boflalt›p temizleyiniz
A¤›z tamamen ya da k›smen t›kanm›fl
Elektrikli süpürgenin a¤z›ndaki cisimleri ç›kar›n›z.
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ENGLISH
SINBO SVC 3460 CAR VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL

IMPORTAN SAFETY INSTRUCTIONS
When using this car vacuum cleaner, basic safety precautions should always be observed, plus
the following.

Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-
impaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after
providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards
or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance
activities carried by children should be under supervision.

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO THE USING OF YOUR VACUUM CLEANER
WARNING: To cut down the risk of electrical shock, fire or personal injury
1. Before first use, check the cleaner for defective parts or damage. Look for any breakage of
parts, damage to switches and any other condition that may affect its operation.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is needed when used by or near children.
Please keep it away from children.
3. Use as described in this manual. Use only maker’s recommended attachments and accessories.
4. Cleaning should only take place in a well lighted and ventilated area. Do not operate the
cleaner without the Dust Cup and Filter installed.
5.Do not use the Cleaner, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water.
Contact licensed shops for service or adjustment.
6. Do not use the Cleaner with its opening blocked or partially blocked; keep free of hair, lint
and anything that may block or reduce the air flow.
7.Keep loose clothing, hair, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
8. Do not attempt to change accessories while the unit is in motion.
9. Watch you steps carefully when using the Cleaner.
10.Do not pick up anything that is smoking or burning, such as hot ashes, or cigarette. No
picking up flammable or combustible liquids such as paint thinner, gasoline or
use in areas where they may be present or stored.
11.Do not use the Cleaner for any other purpose other than described in this manual. This
Cleaner is not designed for industrial or commercial use.
12.Do not use the cleaner if any part is damaged or defective.
13.Do not attempt to repair the unit. Contact an authorized service agent, or licensed service
centre or shop for service or adjustment.
14. Do not disassemble the unit. There is no serviceable part inside the unit.
15.Do not use the Cleaner, when it is broken or malfunctioned.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SwitchPush cover

FilterFilter bracket

Dust cup

Waterline

Cigarette plug

Cord

Crevice tool

PRODUCT SPECIFICATION
Voltage: 12V
Power: Approx. 60W
Noise: <85db
Vacuum: 2.5kPa
Cable Length: 5 m
Body part net weight: Approx: 750g
Temperature Range: 0-40˚C

• Use for wet & dry
• Ideal for cleaning your car
• Upholstery brush for car & upholstery cleaning
• Crevice tool to clean hard to reach areas
• Hepa filter
• Bagless-washable filter with no bag to change
• Light weight & extra powerful

16. When the cleaner is not in use it should be stored in a dry, secure location away from
children.
17.Do not use the Cleaner without the Dust Cup and Filter in place.
18.Water please do not exceed capacity.
19.Please use after restart the engine.
20.Please promptly remove rubbish.
21.Please be careful around the power cord,
22.Don't damage, dragged wires, in wire hanging things, can cause failure, fire

PARTS NAME
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HOW TO USE IT

1. Cigarette plug into the socket
2. Open the switch

Carpet, seat place without
using a nozzle

Aperture, steps place
please use a nozzle

REMOVAL AND INSTALLATION OF FILTER:

1. Turn off the switch

2. Push knob remove the dust cup

3. Remove the filter from the dust cup, throw away rubbish

4. From the filter remove strainer. Filter garbage please
gently off

5. Mount filters, filter, into dust box

RELAXED CLEANNES
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REMOVAL AND INSTALLATION OF FILTER

CLEANING AND MAINTENANCE:
1. It is recommended that the Dust Cup and Filter must be cleaned and dried completely
after each use.
2. Do not use abrasive, chemical or solvent based cleaners on any part of the appliance.
3. Clean the plastic surface with a dampened soft cloth, with mild hand soap if needed
4. Clean the filter with lightly warmed water and dry completely before re-installing it
into the Dust Cup.
5. Do not attempt to disassemble the Cleaner.
There is not any serviceable part inside the unit. Contact an authorized service agent,
or licensed shops for service or adjustment.

TROUBLESHOOTING
Don’t work
Whether the power plug of the intact insert socket
Good insert plug sockets

Suction Power is Weak
Filter bag is clogged
Clean filter bag
Dust cup is full
Empty and clean dust cup
Nozzle is blocked and partially blocked.
Remove objects from nozzle of cleaner

Clean water, liquid when the matters needing attention
This product can adsorption water, liquid. But if more than the tolerances
or inhaled after water inverted body part or alongshore upward will lead
to leak, motor internal water, cause breakdown.
Water tolerances (water line) in dust cup side there are signs

Water line

Slant Level

6. Dust box installs as before
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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 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.
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- ARAÇ T‹P‹ EL SÜPÜRGES‹ -

- 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 : ARAÇ T‹P‹ EL SÜPÜRGES‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SVC 3460
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.

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, 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.)

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(*)
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