SVC 3479 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
RU
AR

www.sinbo.com

AC220-240V, 50/60Hz, 1000W
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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

SINBO SVC 3479 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANIM KILAVUZU
KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN VE BU TAL‹MATLARI SAKLAYIN
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 havebeen given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a personresponsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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S‹NBO SVC 3479 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANIM KILAVUZU
I. Ana Parça Tan›mlamalar›:
A. Zemin F›rças›, B. Teleskopik Boru, C. Hava Ak›fl› Kumandas›, D. Bükülen Boru, E.
Hortum, F. Hortum K›lavuzu, G Sap, H.Güç Dü¤mesi, I.Kablo Dü¤mesi, J. Toz Kab› Klipsi,
K.Filtre

UYARI:
1. Lütfen MAX seviyesine gelinmeden önce kullanmay› b›rak›n ve çöpü boflalt›n.

II. K›sa Tan›t›m:
SVC 3479 üstün bir görünüm, zarif bir renk, makul iç yap› sunar. Bu siklon elektrik
süpürgesinde ayakla basmal› anahtar ve otomatik kablo sarma dü¤mesi bulunmaktad›r;
ayn› zamanda bir çok emici eklentisi bulunmaktad›r. Emifl gücü elektronik devreler
taraf›ndan kumanda edilir ve düflük gürültü ile yüksek verimsunar. Bu makineyi seçmek
hayat›n›z› kolaylaflt›r›r.
III. Emniyetiniz için lütfen afla¤›daki talimatlara uyun:
1. Kullan›m sonras›nda kapatmak istedi¤inizde elektrik kablosunu çekmeyin.

2. Çal›fl›rken süpürgeyi elektrik kablosunun üzerinden geçirmeyin.
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3. Yanan sigaralar› çekmeyin.

4. Su veya di¤er s›v›lar› çekmeyin.

5. Sivri veya çok a¤›r fleyleri çekmeyin.

6. Is› kaynaklar›n›n yak›n›na koymay›n.

IV. Kullan›m
1. Haz›rl›k
(1) Hortumun ucunu hava girifl prizine
tak›n ve klik sesi gelene kadar saat
yönünde 90 derece çevirin.

(2) Kullan›m sonras›nda hortumu
saatin ters yönüne 90 derece çevirin
ve ucunu çekerek ç›kar›n.
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(3) Uzatma borusunu sapa, boruya ve boruyu yer f›rças›na resimde gösterilen flekilde
Boru

Boru

Sap

Boru

Boru

Zemin fırçası

2. Makinenin kullan›m›
Kabloyu uygun uzunlu¤a çekin, fifli elektrik prizine tak›n. Süpürgeyi çal›flt›rmak tufla
bas›n. Elektrikli süpürge çal›flmaya bafllar. Emifl gücünü ayarlayan k›s›m sap›n üzerindedir.
* Dikkat: Kabloyu KIRMIZI iflaretin ötesine kadar uzatmay›n
KIRMIZI

SARI

3.Aksesuar kullan›m›.
(1) Sert zeminler için f›rçalar inik.

(2) Hal› için f›rçalar çekili

(3) Dar uç köflelerin, çekmecelerin kenarlar›n›n, perdelerin, lambalar›n, giysilerin vb.
temizlenmesi içindir.
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4. Kullan›mdan sonra
(1) Süpürgeyi durdurmak için açma/kapama tufluna bas›n, kablo sarma tufluna basarak
kabloyu düzgün bir flekilde sar›n.
*Dikkat: E¤er elektrik kablosu tam olarak sar›lmazsa kabloyu bir miktar d›flar› do¤ru
çekin ve kablo sarma dü¤mesine tekrar bas›n. Kablo tamamen sar›lana kadar sarma
ifllemini tekrarlayabilirsiniz.
(2) Kullan›m sonras›nda resimde gösterilen flekilde kald›rabilirsiniz.

V. Toz kab›n›n de¤ifltirilmesi
1. Toz kab› içindeki toz tam Kenar Çizgisi seviyesine geldi¤inde, toz kab› dolmufl demektir.
Bu noktada toz kab› boflalt›lmal›d›r veya çoklu siklon plastik filtre y›kanmal›d›r

2. Toz kab›n› resimde gösterilen flekilde aç›n.
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VI. Bak›m
1. Çoklu siklon plastik filtre t›kanmalar› engellemek için s›kl›kla y›kanmal›d›r.
2. Çoklu siklon plastik filtre toz ile doldu¤unda
y›kanmal›d›r.
3. Süzgeci y›kamay› unutmay›n.

PLAST‹K F‹LTRE

SÜZGEÇ
*Dikkat: Filtreyi çamafl›r makinesinde y›kamay›n veya elektrikli ›s›t›c› ile kurutmay›n.
Lütfen filtreyi havayla kuruttuktan sonra yeniden yerine tak›n.
4. Elektrikli süpürgenin d›fl kaplamas›n› benzin bazl› bir s›v› ile temizlemeyin. Lütfen su
ve yumuflak sabunlu bir s›v› ile silin.
* Dikkat:
(1) Makineyi suya doymufl bez ile temizlemeyin. Elektrikli süpürgenin içine su kaçmas›na
izin vermeyin.
(2) Makineyi yaln›zca k›lavuzda aç›klanan flekilde kullan›n›z. Sadece üretici taraf›ndan
tavsiye edilen ek parçalar› kullan›n.
(3) Bu cihaz normal ev kullan›m› için üretilmifltir.
(4) Bu cihaz denetim olmaks›z›n küçük çocuklar›n veya yetersiz kiflilerin kullan›m› için
de¤ildir. Küçük çocuklar cihazla oynamamalar› için gözetim alt›nda tutulmal›d›rlar.
Elektrikli süpürgenin elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleflmesini önlemek
için üretici veya servis temsilcisi taraf›ndan veya benzer flekilde yetkili bir kifli taraf›ndan
de¤ifltirilmelidir.
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.
C‹HAZLA OYNAMAMALARI ‹Ç‹N ÇOCUKLARIN GÖZET‹M ALTINDA TUTULMALARI
GEREK‹R.
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
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ENGLISH
SINBO SVC 3479 VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL
I. Main Part Identifications:
A. Floor Brush, B. Telescopic Tube, C. Airflow Control, D. Bend Tube, E. Hose, F. Hose
Guider, G. Handle, H. Power Button, I. Cord Button, J. Dust Cup Clip, K. Filter,

WARNING:
1. Please stop working and empty the trash before MAX level.

II. Brief Introduction
SVC 3479 features exquisite appearance, graceful in color, reasonable in internal structure.
This is Cyclone vacuum cleaner with foot push switch and automatic wire Rolling button
on it and also have many absorbing attachments. Its absorb power is controlled by
electronics and it features low noise and high efficiency. It makes your life comfortable
if you choose this machine.
III. For the sake of safety, please comply with following instruction:
1. After using, don’t pull the power cable when you want to stop the power

2. Don’t run the appliance over the power cable when operating.
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3. Don’t absorb the burning cigarette.

4. Don’t absorb water and other liquid.

5. Don’t absorb sharp things or too heavy things.

6. Don’t place it near the heat source.

IV. How to Use
1. Preparation
(1) Let the end of the hose insert into
the air intake socket clockwise 90
until clicking position.

(2) After using, turn the hose with
anti-clockwise 90 and pull the
end out.
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(3) Fit the extension tube to the handle, tube and tube to floor brush as showing in the
Picture.
Handle

Tube

Tube

Tube

Tube

Floorbrush

2. Using the Machine
Pull out the wire to suitable lenthg, insert the plug into power socket. Press the switch
to run the machine. The vacuum cleaner begins to work. The part, which can adjust wind
volume, is on the handle.
ATTENTION: Don’t extend the cable beyond the RED mark.
RED

YELLOW

3. Using the Accessories
(1) Bristles extended for hard floor.

(2) Bristles retracted for carpet.

(3) Narrow nozzle is for cleaning, corners, edges of drawers, curtains, lamps and clothing
etc.
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4. After Using
(1) Press On/Off switch to stop the machine and press the cord rewinder button to roll
back the wire steadily.
ATTENTION: If power cable can’t rewind completely, please pull out the power cable a
little bit and press the cord-rewinder button again. You can repeat the rewinding step
until the cable is rewined completely.
(2) After using, you can put them as showing in the picture.

V. Replacing the Dust-bag
1. When the dust reach to the max Board Line level in the dust-cup, it means dust-cup
is full. At this moment dust-cup should be emptied or the multi-cyclonic plastic filter
should be washed.

2. Open the dust-cup as showing in the picture.

- 11 -

VI. Maintenance
1. The multi-cyclonic plastic filter should often be washed in order to avoid barrier.
2. When the multi-cyclonic plastic filter is full of dust, it should be washed.
3. Don’t forget wash the strainer.

Plastic Filter

Strainer
ATTENTION: Don’t wash the filter in the washing machine or dry it with electrical heater,
please refix it after drying the filter in the air.
4. Don’t clean the outer-shell of vacuum cleaner in petrol oil-like liquid.
Please rub it with water and soft soap liquid.
ATTENTION:
1. Don’t clean the machine with the cloth full of water. Don’t let the water flow into the
vacuum cleaner.
2. Use only as described in manual. Only use manufacturers recommended attachments.
3. This appliance is intended to normal household use.
4. This appliance is not intended for using by young children or infirm person without
supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not with the
appliance
If the supply cord of vacuum cleaner is damaged it must be replaced by the manufacturer
or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,
sensor yor mental capabilities pr lack of experience and knowledge, unless they have
been given supercision or instruction concerning use of the appliance by a person
resopsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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3. Don’t absorb the burning cigarette.

4. Don’t absorb water and other liquid.

5. Don’t absorb sharp things or too heavy things.

6. Don’t place it near the heat source.

IV. How to Use
1. Preparation
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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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- 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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- ELEKTR‹K SÜPÜRGES‹ -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
: ELEKTR‹K SÜPÜRGES‹
Markası
: S‹NBO
Modeli
: SVC 3479
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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ÜRET‹C‹ F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER
‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN.
VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

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

‹mal Y›l› : 11-2017

