
 

 

QUARTZ ISITICI 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE TANITMA KULLANMA KULAVUZU 

 

 

MODEL 

SIMTECH KM-1714 QUARTZ ISITICI 



ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI    

1.1.1 Elektrik güvenliği 
-Sımtech elektrikli ev aletleri, geçerli güvenlik standartlarına uygundur; 
bundan dolayı herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihaz veya elektrik 
kablosuhasar görmesi durumunda satıcı, servis merkezi veya benzeri  
uzman ve yetkili servis tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı  
veya yeterli olmayan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler 
meydana getirebilir. 
-Cihazı topraklı prizde kullanın. 
-Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayın. 
-Bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. 
-Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm 
parçalarını kurutun. 
-Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın.  
-Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilecek şekilde yerleştirin. 
-Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını 
veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu  sıcak 
yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun. 
-Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi  
veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun. 
-Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduğu odadan çıkarken veya bir  
arıza olduğunda fişini çıkartın. 
-Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve cihaz 
kullanımdayken asla temizlik yapmayın. 
-Cihazı güç kaynağından ayırmak için kablosundan çekmeyin ve kablosunu  
cihazın etrafına sarmayın. 
-Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara  
batırmayın. Akan suyun altında tutmayın ve parçalarını bulaşık 
makinesinde yıkamayın.                               
-Evinizin sigorta sistemi 16A üzerinde olmalıdır. Evinizin sigorta sistemi 
eski ve uygun değilse yetkin bir elektrikçiye kontrol ettirin  
-Açıklama: ısıtıcı soket çıkışının hemen altında bulunmuyor.                                                            

-Isıtıcıyı programlayıcı, zamanlayıcı veya ısıtıcıyı otomatik olarak 

çalıştıran başka herhangi bir cihazla kullanmayın.                                                                         

 
 



 

 

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI    

-Isıtıcının hasar görme belirtileri varsa kullanmayın.                                                                                           

-Bu cihaz 2000 metreye kadar yüksekliklerde kullanılır.                                                                                        

-Sürekli gözetim altında değilse,3 yaşın altında ki çocuklar cihazdan 

uzak tutulmalıdır.3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük 

çocuklar,cihazın normal çalışma pozisyonuna getirilmesi veya 

kurulması şartıyla cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasyıla ilgili 

kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu 

tehlikeler tarafından anlaşılmışsa, cihazı açıp kapatabilirler.3 yaşından 

büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazın fişe 

takılmasını,ayarlanmasını ve temizlenmesini ya da kullanıcı bakımını 

yapamaz. 

UYARI:Bu ürün yangın riskini azaltmak için, tekstil, perde veya başka 
herhangi bir yanıcı malzemeyi, hava çıkışından en az 1 metre uzakta 
tutulmalıdır. 
-UYARI: Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlanmadığı sürece, odayı kendi 
başlarına bırakamayacak kişiler tarafından  edildiğinde, küçük 
odalarda kullanmayın. 
-Bu ısıtıcıyı yatay ve sabit bir yüzeyde kullanın veya uygun şekilde 
duvara sabitleyin. 
-Bu ısıtıcının yangın koruması, ısıtma elemanlarına doğrudan erişimi 
engellemek için tasarlanmıştır ve ısıtıcı kullanıldığında yerinde 
olmalıdır.                                                                                            

-Yangın koruması,genç insanlar ve engelliler için tam koruma 
sağlamaz.                                        
-Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde 
kullanmayın . 
-Eğer düşürülmüşse bu ısıtıcıyı kullanmayın. 



“DİKKAT - Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden 

olabilir. Belirli Çocukların ve savunmasız insanların bulunduğu yerlere 
dikkat edilmelidir. 
-Gözle görülen parlak radyan ısıtıcılar için talimatlar, perdelerin ve 
diğer yanıcı malzemelerin yakınında olası kurulum tehlikesi hakkında 
uyarıda bulunur. 
 

NOT:Bu üründe PCB (Poliklorürlü bifenil) kullanılmamaktadır ve ürünün   üretiminde 

kullanılmamaktadır. 

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI 

OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR 

Çocukların ambalaj parçalarıyla (plastik torbalar gibi) oynamalarına izin vermeyiniz.ürün çocuklar 

veya engelli kişiler tarafından veya bu kişilerin yakınında kullanılırken yakın gözetim 

gerekir.Çocukların oyuncak gibi kullanmalarına izin vermeyiniz.  

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

  Voltaj         220-240V       

  Frekans         50/60 Hz         

  Güç         800 W         

  Üretici Adı       Ege Elektrik Metal Gaz End. San. Ve Tic. Ltd. Şti 

  Adresi         Sanayi Mahallesi Ergani Sokak No:6   

        Kurtköy-Pendik/İstanbul    

 

TÜKETİCİNİN KENDI YAPABİLECEĞİ BAKIM,ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN 

BELGELER 

-Herhangi bir temizlik yapmadan önce cihaz kapatılmalı ve fişi çıkarılmalıdır.                                                

-Cihazın muhafazasını hafif nemli bir bezle veya toz fırçasıyla siliniz                                                               

-Cihazı temizlemek için benzen veya ispirto gibi yanıcı veya aşındırıcı temizlik maddeleri 

kullanmayınız.           -Cihazı asla suya daldırmayınız.                                                                                                                               

-Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa,aşırı toz ve kire karşı korunmalıdır.   

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA,PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN 

ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Periyodik bakım gerektirmemektedir. 



BAĞLANTI VEYA MONTAJININ NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERİR ŞEMA İLE BAĞLANTI VEYA MONTAJININ KİMİN 

TARAFINDAN YAPILACAĞINA (TÜKETİCİ,YETKLİLİ SERVİS) İLİŞKİN BİLGİLER.    

KULLANIM TALİMATI  

 

 

1- Tüm Ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve yürürlükteki yerel 

düzenlemelere göre atın. 

2- Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazı temizleyin. 

3- Cihazın dik konumda ve dengeli,düz,temiz kuru ve kaymayan bir yüzeyde 

durduğundan emin olun. 

4- Ayar derecesi sıfır konumdayken ısıtıcılar çalışmayacaktır.400 konumuna 

getirildiğinde 400 W yani sadece bir ısıtıcı çalışacak,800 konumuna 

getirildiğinde 800 W her iki ısıtıcıda çalışacaktır. 

5- Quartz ısıtıcının çalışmasına son vermek için,anahtarı eski konumuna 

getirin ve fişi prizden çıkarın. 

          

  



 

Üstü çizilmiş çöp kovası işaretinin anlamı:  

Elektrikli ev aletlerini normal çöplerle beraber atmayınız, ayrı olarak biriktirerek en yakın toplama 

birimine ulaştırınız.  

Yerel yönetime başvurarak toplama merkezleri hakkında bilg i alabilirsiniz.  

Elektrikli aletlerin normal çöplerle beraber atılması halinde zararlı atıklar su ve gıda kaynaklarını 
kirleterek sağlığınız tehdit eder. 
Eski elektrikli aletleri yenileri ile değiştirirken satış merkezi eski cihazınızı geri dönüştürme merkezine 

ulaştırmakla sorumludur. 
 

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ  
1. Ürün ilk açıldığında koku yapabilir. 

2. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

3. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır. 

4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir 

süresi en fazla 20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması 

durumunda,malın satıcısı,bayii acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden 

itibaren başlar.Malın arızasının,10 iş günü içinde giderilmemesi halinde;üretici veya imalatçı,malın tamiri 

tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  

5. Malın garanti süresi içinde,gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,işçilik 

masrafı,değiştirilen parça bedeli,ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri 

yapılacaktır. 

6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme 

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c)Aşırı bir masraf gerektirmediği 

takdirde,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, d)imkan varsa 

satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlilik haklarından birini kullanabilir.  

7. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b)Tamiri 

için gereken azami sürenin aşılması, c)Tamirinin mümkün olmadığının,yetkili servis istasyonu,satıcı,üretici veya 

imalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranına bedel 

indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı,tüketicinin talebini 

reddedemez.Bu talebin yerine geririlmemesi durumdan satıcı,üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.Malın 

ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüklerin beraberinde getirecek olması halinde tüketici 

sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.  

8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda 

açıklanan koşullarda,ürün garantisi kapsamına girmez.a)Garanti belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat 

yapıldığı haller,b)Yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 

etmesi sonucu oluşan arızalar.,c)Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör,kesintisizi güç kaynağı 

vb.)kaynaklanan arızalar,d)Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından,hatalı elektrik tesisatından,cihazın 

etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan oluşan arızalar,e)Malın tesliminden 

sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu(düşme,aşırı sarsılma,darbe vs.)oluşabilecek arızalar,f)Cihazın kullanım 

hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma,çizilme,kırılmalar ve arızalar,g)Doğa 

olaylarının(Yıldırım,sel,su baskını,deprem,yangın vs.)yol açacağı arızalar.  

Garanti belgesi’nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın a ldığı yetkili satıcı,acente ya 

da temsilciliklere aittir.Tüketiciler;Şikayet ve itirazlar için tüketici makemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 

başvurabilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabiliecek sorunlar için T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması 

ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

 

 



GARANTİ  BELGESİ 

Satın almış olduğunuz SIMTECH mamulü çağdaş teknolojinin tüm gerekliliklerine uygun olarak üretilmiş 

olup,uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür.Malmulünüzden en uygun şeki lde yararlanmak için kullanma 

kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız.Bakım ve onarım için sadece tüm yurda yayılmış olan Tüketici 

Dayanışma Hattımıza başvurunuz. 

Garanti Belgesi                                                       Belge Numarası :                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                  Belge Onay Tarihi                                                                                      

Ünvan:Ege Elektrik Metal Gaz End. San ve Tic. Ltd. Şti. 

FİRMA YETKİLİSİNİN                                                                                                                                                              

İMZASI-KAŞESİ 

 

Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6 Kurtköy-Pendik/İstanbul                                                                                                    

Tel:0216 574 42 50 Pbx:2016 574 46 42 

Cinsi                           :QUARTZ ISITICI                                                  Seri no                          :  0017/0002                                                                                     

Markası                     :SIMTECH                                                              Ünvan                          :                                                                                        

Modeli                       :KM-1714                                                             Adres                            :                                                                                   

Teslim Tarihi ve Yeri:İSTANBUL                                                           Telefon-Fax                  :                                                                                            

Garanti Süresi           :2 Yıl                                                                     Fatura Tarihi Ve No    : 

                                                                                                                   Tarih,İmza,kaşe          : 

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu taktirde fatura tarihi esas alınacağından kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte,fat ura veya faturanın 

okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir. 

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56’ya göre,Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı 

satın aldığı satıcı bayi,acenta ya da temsilciliklerine aittir.Garanti Belgeleri satın alınan malar ilişkin faturanın tarih sayısı ile bandrol ve seri 

numaralarını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.  

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz.Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır.Ürün yanında 

satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur.Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak 

değiştirilmesi gerektiği sarf malzemeler garanti dışındadır.Ürünün Kullanım ömrü 7 yıldır.(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 

gerekli yedek parça bulundurma süresi).Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,ürün üzerindeki orijinal seri numarası kal dırıldığı veya 

tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. 

 

 

tel:0216


 

QUARTZ HEATER 

 

 

 

 

 

ENGLISH INSTRUCTION MANUAL 

 

MODEL 

SIMTECH KM-1714 INSTRUCTIONS FOR 

 QUARTZ HEATER 

 



IMPORTANT SAFETY WARNINGS 

1.1.1 Electrical Safety 
-Simtech electrical household appliances conform to standard 
standards; this device or electrical wiring is expected to see the 
seller, service center or similar the specialist and authorized service 
must be corrected or replaced. Incorrect or inadequate repair colors, 
hazardous hazards and risks it may bring fruit. 
- The appliance is arranged in a grounded outlet. 
- If the electric cable or device is damaged. 
- Do not use this device with extension cable. 
- Before attaching and attaching parts to the electrical device,dry. 
- Never touch the appliance or the voucher when your hands are wet 
or wet. 
- The appliance is always accessible to the electric plug. 
-Press to make the electric mushroom damaged, twist 
or sharp edges. Outside electricity 
Keep away from hot surfaces and open flame. 
-The use of the device to acquire the apparent electric current 
or make sure that there is a danger of being caught in the cable. 
- After you have played the game, you remove the malfunctioning 
plug. 
- Always remove the appliance from the wall outlet before cleaning 
and 
never clean it. 
-The device can be donated to separate the source from the source, 

It should be measured. 
-The appliance may contain an electric or electric plug in water or 
other liquid 
Do not immerse. Do not keep it under running water,Washing. 
-Your insurance system is working on 16A. Have your home's 
insurance system check an old electric device with the proper 
equipment 
-Statement: heater is not located immediately below a socket-outlet 
-Do not use the heater with a programmer, timer or any other device 
that switches the heater on automatically 
 



-The fireguard of this heater is intended to prevent direct access to heating elements and must be 

in place when the heater is used. 
- The fireguard does not give full protection for young people and infirm persons 

- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool 

- Do not use this heater if it has been dropped” 

- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.  

 
IMPORTANT SAFETY WARNINGS 
 

WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by 
persons not 

capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is 
provided 

-WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other 
flammable 
-CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. 

Particular 
attention has to be given where children and vulnerable people are present. 

material a minimum distance of 1 m from the air outlet. 
-Instructions for visibly glowing radiant heaters warn about the possible danger 

of installation 
close to curtains and other combustible materials 

- 

-Do not use if the heater has a damage statement. 
-This device is used up to 2000 meters height. 
-Children under the age of 3 years must be kept away from the appliance if 
they are not under supervision. If children older than 3 years and younger than 
8 years have been given supervision or instructions to use the appliance in a 
safe working condition, children older than 3 years and under 8 years old can 
not install, adjust and clean the appliance, or do user maintenance. 
 
Notification: This product does not contain PCB (Polychlorinated biphenyl) and 
is not used in it’s manufacture. 

 

CONDITIONS WHICH CAN BE DANGEROUS OR HAZARDOUS TO HUMAN OR ENVIRONMENTAL 

HEALTH DURING USE 

Do not allow children to play with packaging pieces (such as plastic bags). Close supervision is required when 

the product is used by or near children or persons with disabilities. Do not allow children to use it as a toy.  

INTRODUCTION AND BASIC INFORMATION ABOUT THE PROPERTIES 

 



 

 

TECHNICIAL SPECIFICATIONS 

  Voltage         220-240V       

  Frekans         50/60 Hz         

  Power         800 W         

  Manufacturer       Ege Elektrik Metal Gaz End. San. Ve Tic. Ltd. Şti 

  Adress         Sanayi Mahallesi Ergani Sokak No:6   

        Kurtköy-Pendik/İstanbul    

                   

 

DOCUMENTS CONCERNING CONSUMER'S CUSTODY, REPAIR OR PRODUCT CLEANABILITY 

- Before doing any cleaning, the appliance should be switched off and the plug removed.                                                      

-Wipe the enclosure of the appliance with a slightly damp cloth or a dust brush                                                                       

-Do not use flammable or abrasive cleaning agents such as benzene or alcohol to clean the appliance.                                                                                                                                                       

-Never immerse the appliance in water.                                                                                                                                              

-If the device is not to be used for a long time, it should be protected against excessive dust and dirt. 

INFORMATION REQUIRED BY PERMANENT MAINTENANCE REQUIREMENT,WHEN THE PERIODICAL 

MAINTENANCE SHOULD BE PERFORMED BY TIME INTERVALS AND BY WHOM 

It does not require periodic maintenance. 

INFORMATION CONCERNING THE CONNECTION OR THE INSTALLATION BY THE SCHEME 

(CONSUMER, QUALIFIED SERVICE) TO BE PERFORMED BY WHICH THE CONNECTION OR THE 

INSTALLATION WILL BE PERFORMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCTION FOR USE 

 

 

1- Remove all packaging and labeling materials and dispose of them according to local 

regulations. 

2- Clean the appliance before using it for the first time. 

3- Ensure that the device is standing upright and stable, flat, clean, dry and free of slippery 

surfaces. 

4- When the setting level is zero, the heaters will not work. When set to 400, only 400 W will 

work, only 800 W will work on both heaters. 

5- To put an end to the operation of the quartz heater,bring the key back to its original position 

 

 
 
 

  



WARRANTY INFROMATION  
 

 

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the costumer’s own 
country of residebce,with a minimum of 1 year (Turkey:2 years),starting from the date on wich 

the appliance is sold to the end user.The warranty only covers defects in metarial or 

workmanship.The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service 

centre.When making a calim under the warranty,the original bill of purchase (with purchase 
date) must be submitted.The warranty will not apply in cases of: 

 -Normal wear and tear 

 -Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non approved accessories  
-Use of force, damage caused by external influences  

-Damage caused by non-absorvance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains 

supply or non-compliance with the installation instructions  

-Partially or completely dismantled appliances  

 
 
TERMS OF GUARANTEE  
 
 

-Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.  

-If any due to faulty materials and workmanship occurs within this two years guarantee 

period,SIMTECH will repair or replace the product at ist expense.  
-The guarantee does not cover prodcuts and/or product parts that are subject to wear,that can 

be considered as consumable parts by their nature or taht are made of glass.  

-The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use,poor 
maintenance(e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by 

persons not authorised by SIMTECH  

-For the appliance to be used correctly,the user should this strictly adhere to all instructions 

included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are 
described as undesired or which are warned against in the instructions do not affect your 

statutory rights.  

 
 

The Guarantee does not cover the following issues:  

1. Failure in following anvices and terms stated in user’s guide of the product  

2. Scratches and damages occured as a result of failing,impacting and such external effects the 

consumer receivesthe product  

3. Using wrong electrical installation  

4. You can call the authorized service  

 
 

 

 

WARRANTY DOCUMENT 
 



The SIMTECH product you have purchased has been manufactured in accordance with all the 

requirements of contemporary technology and is a long lasting and superior product. Please 

carefully follow the instructions in the user manual to make the best use of your product. Please 
contact our Consumer Solidarity Hotline only for the repair and maintenance.  

 

 
Warranty document                                                     Document number: 

  

                                                                                         Document date : 
Ege Elektrik Metal Gaz End. San ve Tic. Ltd. Şti. 
 
Company authority 

Signature & Stamp 

 
Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6 Kurtköy-Pendik/İstanbul Phone:0216 574 42 50 Pbx:2016 574 46 42 
 
 
Type                                       :QUARTZ ISITICI                                               Serial number            :  0017/0002                                                                                    

Brand                                     :SIMTECH                                                          Title                             :                                                                                        

Model                                    :KM-1714                                                          Adress                         :                                                                                  

Delivery location and date:İSTANBUL                                                         Phone-Fax                  :                                                                                           

Warranty period                  :2 Year                                                               Invoice date and No  : 

                                                                                                                           Date,singature and stamp          : 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATION 

 

Voltage:220-240VAC,50 Hz 

Power:60 W 

Warranty Period:2 years 

Lifetime:7 years 

 


