
 

 

DUVAR TİPİ VANTİLATÖR 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE TANITMA KULLANMA KULAVUZU 

 

 

 

MODEL 

SIMTECH KM-1717 DUVAR TİPİ VANTİLATÖR 



 

BAKIM ONARIM VE KULLANIM KURALLARI, KULLANIM HATALARINA KARŞI UYARILAR, 

-Cihazın hava giriş ve çıkış kanalları hiçbir şekilde tıkanmamalıdır.İşletim esnasında vantilatörü 

hareket ettirmeyiniz,kullanmadığınız zamanlarda fişini çekiniz.Cihaz veya kablosu hasar görmüşse asla 

kullanmayınız.vantilatörün konumu,ana elektrik prizinin doğrudan altında veya önünde olmamalıdır.  

-Ürünü hasarlı bir fiş veya prizle,ürünün bozulması düşürülmesi veya benzer şekilde hasar görmesi 

halinde çalıştırmayınız.                                                                                                                                             

-Elektrik kablosunu çıkarmadan önce,cihazı kapadığınızdan emin olunuz.Üniteye 

dokunduğunuzda,elektrik çarpmasını önlemek için ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.                   

-Kullanımdan önce kablonun tamamen açılmış olduğundan emin olunuz ve vantilatörün herhangi bir 

parçasıyla temas etmeyecek şekilde düzenleyiniz.                                                                                                

-Vantilatörü,benzin, boya veya diğer yanıcı maddelerin saklandığı veya kullanıldığı alanlarda 

kullanmayınız.                                                                                                                                                                

-Kabloyu halı altına yerleştirmeyiniz,üzerini kilim veya mobilya koymayınız.Kabloyu kimsenin 

takılmayacağı şekilde ayarlayınız.                                                                                                                          

-Vantilatörü,açıklıkların tıkanabileceği yatak takımı veyaz uzun ve kalın halı üzerine yerleştirmeyiniz.           

-Elektrik çarpması riskini azaltmak için ürünü veya esnek kabloyu yağmur,nem ve cihazın doğru 

çalışmasını gerektirecek sıvılar dışında başka sıvılardan koruyunuz.Bu ürün, banyo 

küveti,lavabo,yüzme havuzu gibi daldırma ve sıçrama riskinin bulunduğu su ortamlarının yakınında 

kullanılmamalıdır.                                                                                                                                                     

-Ürünü kullanmadığınızda,montajı ve sökümünden ya da temizliğinden önce kapatınız ve fişini 

çıkarınız.Fişi tutarak çıkarınız,kabloyu çekmeyiniz.                                                                                             

-Cihazı amaçlanan kullanımı dışında kullanmayınız.                                                                                              

-Dış mekanda kullanmayınız.SADECE İÇ MEKANDA KULLANILIR.                                                                    

-Cihaz açık iken,gözetimsiz bırakmayınız. 

Ürünün üzerine herhangi bir nesne koymayınız ya da giriş ve çıkış kanallarının nesnelerce tıkanmasına 

müsaade etmeyiniz ya da ürünü duvarlar veya perdeler vs. yakınında çalıştırmayınız.Ünite çalışırken 

üzerini kapatmayınız.Ürünün imalatçısı  tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan ilave veya 

aksesuarların kullanımı şahsi yaralanmaya veya mal hasarına neden olabilir.Bu ürün ev ve işyeri içinde 

veya kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Vantilatörü bu kılavuzda belirtildiği gibi 

kullanınız.Üretici tarafından tavsiye edilmeyen diğer her türlü kullanım,yangın,elektrik 

çarpması,yaralanmaya yol açabilir ve garantinin geçerliliğini ortadan kaldırabilir.  

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Taşınırken,vantilatör sadece yan taraflarından tutulmalıdır.                                              

Cihaz,nakliye sırasında orijinal ambalajında taşınmalıdır. 

 

 

 



ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI    

-Düşerse bu vantilatörü kullanmayın.                                                                                                                            

-Vantilatörün 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. 

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         60 W         

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

  Adresi         Sanayi Mahallesi Ergani Sokak No:6   

        Kurtköy-Pendik/İstanbul    

  Ağırlık         1.5 Kg         

  Dış Ebatlar       61x23x16 cm       

 

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.                                                                                                                               

-Hava girişi ve çıkışını düzenli olarak vakumlu bir temizlik aletiyle temizleyiniz.                                                      

-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.    

                        

1. Açma / Kapama düğmesi 

2. 3 kademeli motor hız ayar düğmesi(Slow,Medium,High) 

3. Süpürücü düğmesi;Havayı yukarıdan aşağıya yelpaze şeklinde dağıtır. 

4. Zaman ayarı ve programlamlama 

 

KUMANDA AYARLARI                                                                                                                

On/Off: Açma /Kapama 
Louver:Süpürücü ayar düğmesi   
Power: 3 kademeli motor hız ayar düğmesi 

Timer: Zaman ayarı    
Return: Zamanı geriye alma   
C+:Sıcaklık Arttırma       
C-: Sıcaklık Azaltma      

 

KULLANIMDAN ÖNCE                

1. Kullanımdan önce,tüm  ambalajı çıkarınız ve cihazı hasara karşı kontrol ediniz.Görünür bir hasar  

varsa,değiştirilmek için satın aldığınız yere götürünüz. 

2. Kuruluma devam etmeden önce yukarıdaki diyagramda belirtilen tüm aksesuarların mevcut olduğunu 

kontrol ediniz. 

3. Vantilatörün doğrudan elektrik prizi altına veya önüne monte edilmemesine ve cihaza elektrik 

sağlayacak bir elektrik prizinin bulunmasına dikkat ediniz. 

4. Daha fazla bilgi için kurulum kılavuzuna bakınız.  

KKURULUM   

 



 ÜRÜNÜN ÜZERİNİ HERHANGİ BİR CİSİM İLE ÖRTMEYİNİZ  

UYARI:ELEKTRiK PRİZİNİN DOĞRUDAN ALTINA VEYA ÖNÜNE MONTE ETMEYİNİZ. 

UYARI:BANYOYA MONTE EDİLDİĞİNDE VANTİLATÖRÜN KONUMU,BANYO VEYA DUŞTAKİ BİR KİŞİ ANAHTARLARA VEYA 

DİĞER KONTROLLERE TEMAS ETMEYECEK ŞEKİLDE OLMALIDIR. 

VANTİLATÖRÜN KULLANIMI 

Fişi elektrik prizine takmadan önce,kullanılan gerilimin ünite üzerindeki etikette belirtilen akıma uygun 

olduğunu ve prizin topraklanmış olduğunu kontrol ediniz.Bu talimat,vantilatör ve uzaktan kumanda üzerindeki 

paneli için de geçerlidir.Üniteyi şebeke ceraynına bağlayınız ve sonra şebeke ceyranınızı açınız.  

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 hal inde,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. 

 

 

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

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

Cinsi                           :DUVAR TİPİ VANTİLATÖR                                 Seri no                          :                                                                                       

Markası                     :SIMTECH                                                              Ünvan                          :                                                                                        

Modeli                       :KM-1717                                                             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 tüketic inin 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


 

WALL MOUNTED FAN 

 

 

 

 

 

ENGLISH INSTRUCTION MANUAL 

 

 

 

MODEL 

SIMTECH KM-1717 INSTRUCTIONS FOR 

 WALL MOUNTED FAN 



SAFETY INSTRUCTIONS 

1. Chech whether or not the local power supply mains matches the appliance 

electric rating printed on the label before operation. 

2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 

appliance.If the appliance is damaged,do not use it any more. 

3. When the appliance is not in operation,please remove plug from supply mains. 

4. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or 

maintaining the appliance. 

5. Don’t remove the plug by pulling the power cord. 

6. Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk of fire.  

7. Don’t use this fan in the immediate surroundings of a bath,a shower or a 

swimming pool.Never locate the heater where it may fall into bath up or other 

water container. 

8. The device is inteded for household use.Do not use outdoors. 

9. Do not cover ır obstruct any of the air inlet or the air outlet opennings of the 

fan. 

10. Always ensure that the fan is not positioned close to curtains or furniture as 

this could create a fire hazard. 

11. The fan must not be located immediately below an electrical socket-outlet. 

12. Do not insert ant object throught the air outlet or air inlet grilles of the fan. 

13. Particular care should be taken when the cooler is situated in areas occupied 

by children or invalids. 

14. Always unplug the fan when moving it. 

15. The room which is to be cooled should not contain any easy inflammable 

materials (e.g., wood or paper).Keep such materilas away form equipment.Risk 

of fire! 

16. Do not operate the fans with a damaged cord or plug,or after the fan 

malfunctions,has been dropped,or damaged in any manner. 

17. If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer or its 

service agent or a similary qualified person in order to avoid hazard. 

18. The fan must be installed at least 1,8 m above the floor. 

 

WARNING:This fan is not equipped with a device to control the room 

temperature.Do not use this fan in small rooms when thet are occupied by persons 

not capable of leaving the room on their own,unless constant supervision is provied. 

 



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 

reduced physical,sensory or mental capabilities or lack experience and knowledge if they 

have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 

understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.Cleaning and 

user maintenance shall not be made by children without supervision. 

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.Children 

aged from 3 years and less than 8 years shall only switch of/off the appliance provided that it 

has been placed or installed in its intented normal operating position and they have been 

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 3 of 6 

understand the hazards involved.Children aged from 3 years and less than 8 years shall not 

plug in,regulate abd clean the appliance or  perform user maintenance. 

 

CAUTION –Some parts of this product can become very hot and couse burns.Particular 

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

 

OPERATION OF THE FAN 

NOTE:It is normally when the fans are turned of fort he first time or when they are turned 

on after having not been used for al long period of time the cooler may emit some smell and 

fumes.This will disappear when the cooler has been on a short while.  

 

STORING THE FAN 

When the fan is not used for long periods of time it should be protected from dust and 

stored in a clean dty place. 

 

 

 

  

 

 

 



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 natüre 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 

 

 



WALL MOUNTING 
1. According to the drawing (map1),drill Two holes which the diameter is 8 mm and 

deepness is 400 in the Wall 

2. Figure 2 turn into the product until fixed 

 

 

CLEANING THE FAN  

1. Always un-plug the fan from the Wall socket and allow it to cool donw before 

cleaning. 

2. Clean the outside of the fan by wiğing with a damp cloth and buff with a dry cloth.  

3. Do not use ant detergents or abrasives and do not allow any Water enter the fan. 

 

 

 

 

 



HOW TO USE FAN 

-First fan started, a little bit smell coming out.                                                                                                      

-Place the unit on level surface and plug into electrical socket .                                                                             

-Switch on and select fan.There is 3-position control switch.You can choose Low speed,Medium 

speed and High speed.                                                                                                                                                      

-This fan is ideal for dining room,bedroom,familiy room,kitchen,office and study class.  

 

 

HOW TO CLEANING FAN  

-Before cleaning always unplug the fan from the electrical socket.                                                                          

-Clean the surface of the fan with a sponge or soft rag moistened with mild soap and Water solution. 

-Do not use hard cleaners abrasive detergents or solvents.                                                                             

-Dry the fan throughly before use.                                                                                                                                         

-Do not uscrew the cabinet to clean the inside.Use cleaner for cleaning air outlet and inlet. 

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,sensor yor 

mental capabilities or lack of experience and knowledge,unless they have given supervision or 

instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.Children should 

be supervised to ensure that they do not play with appliance. 

 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Voltage:220-240VAC,50 Hz 

Power:60 W 

Warranty Period:2 years 

Lifetime:7 years 

Class:II 

 

 

 


