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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.

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.

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.

SINBO SF 6718 18”VANT‹LATÖR
KULLANMA KILAVUZU

Dikkat: Elektrik Ba¤lant›lar› ulusal ve yerel kanunlar ile uygunluk içerisinde olacakt›r.
Bu talimatlar› okuyun ve saklay›n.

Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2011

- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

EEE  Yönetmeli¤ine uygundur.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
Waltek Services Co., Ltd.
12B, West Tower, Aidi Bldg. No.5003, Binhe
Rd., Futian District, Shenzhen, China
WT11010368-F-F-L
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ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Bu elektrikli aleti kullanmadan önce, afla¤›dakiler baflta olmak üzere, temel önlemler
daima al›nmal›d›r:
• Kuruluma bafllamadan önce ana devreden veya devre kesiciden elektri¤i kesti¤inizden
emin olun. Bu k›lavuzda gösterilen önemli tedbirler ve talimatlar mümkün olabilecek
tüm flartlar› ve durumlar› kaps›yor  anlam›na gelmemektedir. Sa¤duyunun, önlemin ve
durumun hiçbir ürün içerine konulamayacak faktörler oldu¤u anlafl›lmal›d›r, bu faktörler
cihaz›n bak›m› ve çal›flt›r›lmas› s›ras›nda kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir. Nakliye
s›ras›nda  veya uygun olmayan kurulum sonucunda veya voltaj dalgalanmalar›nda veya
cihaz›n bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi veya modifiye edilmesi sonucunda oluflacak zararlar
için sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Dikkat:
1. Uygun olmayan kurulum yang›na, elektrik çarpmas›na veya yaralanmalara neden
olabilir.
2. Yang›n ve elektrik çarpmas› riskini önlemek için pencere yak›nlar›nda kullanmay›n›z.
3. Temizleme ,servisleme, bak›m veya ürünü  bir yerden baflka bir yere tafl›ma s›ras›nda
ürürünü elektrik fifli elektrik fiflinden ç›kar›lm›fl olmal›d›r.
4. Çal›flma esnas›nda devrilmeleri engellemek için  vantilatör düz ve sabit yüzey üzerine
konulmal›d›r.
5. Vantilatör nemli bir zemin üzerine veya  nem oran›n yüksek oldu¤u bir yere (banyo
gibi) konulmamal›d›r.
• E¤er güç kablosu zarar görmüfl ise, tehlikeleri önlemek için, üretici, üreticinin servisi
ya da benzer yetkili kifliler taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
• Bu cihaz güvenliklerinden sorumlu kiflinin gözetimi ve talimatlar› olmadan fiziksel,
alg›lama ve zihinsel yetersizlikleri olan ve bu cihaz›n kullan›m› için bilgi ve deneyim
eksikli¤i olan kifliler (çocuklar dahil) taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
• Çocuklar›n cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetim alt›nda tutulmal›d›rlar.
BU KULLANIM TAL‹MATLARINI SAKLAYIN.

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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