
       SERAMİK FANLI ISITICI 

90° YATAY SALINIMLI 
TÜRKÇE TANITMA KULLANMA KULAVUZU 

SIMTECH KM-1716 
Kullanım  hatalarına  ilişkin  bilgiler – Güvenlik  

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmada n/kulla nma da n önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum 

yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz! 

Uyarı 

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, 

elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir. 

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlar ı saklayınız. 

Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri anlamış 

olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyusal veya mental yeteneklere  sahip veya 

deneyimi ve/veya bilgisi eksik kişiler tarafından  kullanılabilir. 
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar  tarafından 

yapılmamalıdır. 

Uyarı 

Sürekli olarak denetlenmedikleri sürece 3 yaşın altındaki çocuklar cihazdan  uzak tutulmalıdır. 
3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın kendi normal kullanım konumuna yerleştirilmiş veya takılmış 

olması koşuluyla, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitim almış ve bu nedenle oluşan 

tehlikeleri anlamış olmaları durumunda cihazı sadece açabilir ve kapatabilir. 
3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, fişi prize takamaz, cihazı ayarlayamaz, cihazı temizleyemez ve / veya 

kullanıcıların yapması gereken bakımı yapamaz. 

Uyarı 

Odada, odayı kendi kendilerine terk edemeyen ve sürekli gözetim altında olmayan kişiler varsa, cihazı küçük 

mekânlarda kullanmayınız. 
• Cihazı, patlama  tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız. 

• Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız. 

• Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz. 

• Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız. 

• Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız. 

• Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız. 

• Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı sokmayınız. 

• Çalışma sırasında cihazın üstünü örtmeyiniz ve cihazı taşımayınız. 

• Cihazın üzerine oturmayınız. 

• Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz. Cihazı sadece gözetim altında 
kullanınız. 

• Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından 

kontrol ediniz. Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız. 

• Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) 

korunduğundan emin  olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında hasar varken cihazı kesinlikle 

kullanmayınız! 

• Elektrik bağlantısı, Teknik Bilgiler bölümünde ki bilgilere uygun olmalıdır. 

• Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız. 

• Elektrik kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın  bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve 



kullanım amacını göz önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik 

yükü oluşmasına izin vermeyiniz. 

• Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu 

prizden çekiniz. 

• Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız. 

• Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız. 

Bu cihazın şebeke bağlantı hattı zarar görürse, tehlikeleri önlemek  için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da 
benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. 

Arızalı elektrik kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur! 

• Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında 

bırakılacak minimum mesafeye ve depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz. 

• Cihazı perdelerin yakınında kullanmayınız. 

• Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan  emin olunuz. 

• Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin bulunmadığından emin  olunuz. 

• Cihazı yanıcı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz. 

• Taşıma ve/veya bakım çalışmalarından önce cihazı soğumaya bırakınız. 

• Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, yüzme havuzları veya su içeren diğer kapların yakınında 

kullanmayınız. Elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadır! 

• Cihaz, bir duvar prizinin hemen altında kurulmamalıdır. 

Usulüne uygun kullanım 

Bu ürün, sadece iyi izole edilmiş mekânlar veya ara sıra kullanım için uygundur. 

Fanlı ısıtıcı, kapalı mekanların ısıtılması ve havalandırılması için kullanılır. Cihaz, bireysel kullanım için 

tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir. Cihazın ek ısıtma cihazı olarak kullanılması uygundur, 
büyük alanlar için tek başına ısıtıcı olarak yeterli gelmeyebilir. Cihaz, sadece zemine kurulum için öngörülmüştür. 

Usulüne aykırı kullanım 

• Cihazı ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz. 

• Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız. 

• Cihazı benzin, solvent, boya veya kolay tutuşabilen diğer buharların yakınında veya bu tür maddelerin 

saklandığı odalarda kullanmayınız. 

• Cihazı açık havada kullanmayınız. 

• Cihazı araçları ısıtmak için kullanmayınız. 

• Cihaz, yüzme havuzlarının yakınında kullanılmamalıdır. 

• Cihazı lavabo, banyo küveti veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayınız. 

Cihazı kesinlikle suya batırmayınız. 

• 4 m³ oda hacminin altındaki odaları ısıtmayınız. Aşırı ısınma tehlikesi bulunmaktadır! 

• Bu kılavuzda belirtilen in dışında bir çalıştırma veya kullanıma izin verilmez. Buna uyulmaması 

durumunda, her türlü sorumluluk ve garanti talebi geçersiz olur. 

• Cihaz üzerinde izin almadan değiştirme, ekleme ya da dönüştürme işlemi yapmak yasaktır. 

Personelin niteliği 

Bu cihazı kullanan kişiler: 

• Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri bilmeli. 

• Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır. 

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları, sadece uzman elektrik servisleri veya SIMTECH 

tarafından gerçekleştirilmelidir. 



UYARI: Cihazınızda “Devrilme Emniyet Sistemi” mevcuttur. Sobanızın devrilmesi 

durumunda cihaz kendiliğinden sönmektedir. 

                                                                                                     

 TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Voltaj        220-240V       

Frekans        50/60 Hz         

Güç        1500 W         

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

Adresi        Sanayi Mahallesi Ergani Sokak No:6   

        Kurtköy-Pendik/İstanbul    
 

 

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 aldığı 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 şekilde 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 

 

CİNSİ                             :SERAMİK FANLI ISITICI                   SERİ NO                 :0019/0002 

MARKASI                     :SIMTECH                                              ÜNVAN                  :EGE ELEKTRİK 

MODELİ                        :KM-1716            ADRES          :İSTANBUL-PENDİK 

ÜRETİM YERİ               :İSTANBUL         TELEFON               :0216 574 42 50 

GARANTİ SÜRESİ        :2 YIL                       

 

           TARİH,İMZA,KAŞE:

 
 

 
Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu taktirde fatura tarihi esas alınacağından kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte,fatura 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 s ayısı 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 getireb ilmesi için 

gerekli yedek parça bulundurma süresi).Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya 
tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. 
 

 

 

 

 


