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TÜRKÇE TANITMA KULLANMA KULAVUZU 

MODEL 

 
SIMTECH KM-1720 



 Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik  

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman 

kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz! 

Uyarı 

Tüm güvenlik uyarıları nı ve talimatları okuyun uz. Güvenlik uyarıla rına ve talimatla ra uymanın ihmal 

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

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları 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 kullanılabi lir. 

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır. 

Uyarı 

Sürekli olarak denetlenmedik leri 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 bulunanalanlarda 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 bölümündeki 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 kullanmadığ ınız 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 buharla rın yakınında veya bu tür 

maddelerin saklandığ ı 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 belirtilenin dışındabirçalıştırma 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 gerçekleştiri lmelidir. 



No. Tanım 

1 Oda termostatı döner düğmesi 

2 Çalışma lambası 

3 Havalandırma ve ısıtma kademeleri fonksiyon anahtarı 

4 Hava çıkışı 

5 Taşıma kulpu 

6 Hava girişi 

7 Salınım düğmesi 

8 Devrilme emniyet şalteri 

 

No. Tanım 

1 Oda termostatı döner düğmesi 

2 Çalışma lambası 

3 Havalandırma ve ısıtma kademeleri fonksiyon anahtarı 

0: KAPALI 

 

: Soğuk hava / havalandırma 

I: Isıtma kademesi 1 (1000 W) 

II: Isıtma kademesi 2 (2000 W) 

 

UYARI: Cihazınızda “Devrilme Emniyet Sistemi” mevcuttur. Sobanızın devrilmesi 
durumunda cihaz kendiliğinden sönmektedir. 

 
Cihazın Görünümü 

 
 

 
 

Cihazın Kullanımı 



 
 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
Voltaj 220-240V 

Frekans 50/60 Hz 

Güç 2000 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.  

 

 
 
 

 
 

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 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 kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. 

 



 

MANUEL CONTROL FAN HEATER 
90° HORIZONTAL SWING 

 
 

 

 

 

ENGLISH MANUAL 

MODEL 

 

SIMTECH KM-1720 



Safety  

Read this manual carefully before starting or using the device. Always store the manual in 

the immediate vicinity of the device or its site of use! 

Warning 

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and 

instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury. Save allwarningsand 

instructions forfuture reference. 

This appliance can be used by children aged from 

8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
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. 

Warning 

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 on/off the appliance 

provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position 

and they have been given supervisionorinstruction concerninguseofthe appliance in 

a safe way and understand the hazards involved. 

Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the 
appliance or perform user maintenance. 

 
Warning 

Do not use the device in small rooms if persons are present who cannot leave the room independently and 

who are not under constant supervision. 

• Do not use the device in potentially explosive rooms. 

• Do not use the device in aggressive atmosphere. 

• Set the device up in an upright and stable position. 

• Let the device dry out after a wet clean. Do not operate it when wet. 

• Donotusethedevice with wetor damphands. 

• Do not expose the device to directly squirting water. 

• Never insert any objects or limbs into the device. 

• Do not cover or transport the device during operation. 

• Do not sit on the device. 

• This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave the device 
unattended during operation. 

• Check accessories and connection parts for possible damage prior to every useofthe device. 

Donotuseany defective devices or device parts. 

• Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (e.g. caused by 

animals). Never use the device if electric cables or the power connection are damaged! 

• The electri cal connection must correspond to the specifications in chapter Technica l 
data. 

• Insert the mains plug into a properly secured mains socket. 

• Observe the device's power input, cable length and intended use when selecting extensions 

to the power cable. Completely unroll extension cables. Avoid electrical overload. 

• Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug from 



the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so. 

• Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when the device is 

not in use. 

• Do not under any circumstances use the device if you detect damages on the mains plug or 

power cable. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

Defective power cables pose a serious health risk. 

• When positioning the device, observe the minimum distances from walls and other objects 

as well as the storage and operating conditions specified in the Technical data chapter. 

• Do not use the device in immediate proximity to curtains. 

• Ensure that the air inlet and outlet are not obstructed. 
• Ensure that the side of the device where the air inlet is found is kept free of dirt and loose 

objects. 

• Do not place the device on combustible ground. 

• Allow the device to cool down before transport and / or maintenance work. 

• Do not use this device near bathtubs, shower trays, swimming pools or other water 

containers. Risk of electric shock! 

• The device must not be positioned directly beneath a wall socket. 

Intended use 
This product is only designed for use inside well insulated rooms or for occasional use. 

The fan heater serves the purpose of heating and ventilating closed rooms. The device was designed 

for private usage and is not suited for commercial use. The device is particularly well suited for 

additional heating, but not quite appropriate as the sole source of heating in larger rooms. The 

device is only intended for floor installation. 

Improper use 
• Do not place the device on wet or flooded ground. 

• Do not place any objects, e.g. clothing, on the device. 

• Do not use this device in the vicinity of fuel, solvents, varnishes or other easily inflammable 
vapours or in rooms where these substances are stored. 

• Do not use the device outdoors. 

• Do not use the device for heating vehicles. 

• The device must not be used near swimming pools. 

• Do not use this device in the immediate vicinity of sinks, bathtubs or other water 

containers. 

Never immerse the device in water. 

• Never heat rooms with a cubature of less than 4 m³. Risk of overheating! 

• Any operation other than as described in this manual is prohibited. Non-observance renders 
all claims for liability and guarantee null and void. 

• Any unauthori sed modificati ons, such as alterations or structura l changes to the device, 

are forbidden. 



No. Designation 

1 Rotary switch room thermostat 

2 Operating light 

3 Function selector switch for ventilation and heating 
levels 

4 Air outlet 

5 Transport handle 

6 Air inlet 

7 oscillation switch 

8 Tilt protection switch 

 

WARNING: Your device is equipped with a "Tilt Safety System". The device 
automatically extinguishes when it is overturned. 

 

 
 

 

How To Use 
No. Designation 

1 Rotary switch room thermostat 

2 Operating light 

3 Function selector switch for ventilation and 
heating levels 

0: OFF 

: cold air / ventilation 

I: heating level 1 (1000 W) 

II: heating level 2 (2000 W) 
 
 



 
 
 

 
 

 

TECHNİCAL SPECİFATION 

 
Voltage 220-240V 

 
Frequency 

 
50/60 Hz 

Power 2000 W 

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

Adress Sanayi Mahallesi Ergani Sokak No:6 

Kurtköy-Pendik/İstanbul 



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. 

 

Sanayi Mah. Ergani Sok. No:6 Kurtköy-Pendik/İstanbul Phone:0216 574 42 50 Pbx:2016 574 46 42  

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

MANUEL D'UTILISATION FRANCE 

MODEL 

SIMTECH KM-1720 



Normes de sécurité  

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de 

l'appareil et conservez-le à proximité immédiate del'endroitd'installation oude l'appareil 

même ! 

Avertissement 

Lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. 

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un 

incendie et/ ou de causer des blessures graves. 

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir 
vous y reporter ultérieurement. 

Les enfants de plus de 8 ans et toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles 

ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires 
peuvent utiliser l'appareil pour autant qu'ils bénéficient d'une supervision ou ont reçu une 

instruction adéquate relative à une utilisation sure de l'appareil et qu'ils ont compri s les dangers 

liés à cette utilisation. 

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Il est interdit aux enfants 

d'effectuer le nettoyage et l'entretien de l’appareil sans surveillance. 
Avertissement 

Garder à distance les enfants de moins de 3 ans, sauf s’ils sont l’objet d’une surveillance 
constante. 

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n’ont le droit d’allumer et d’éteindre l’appareil ques’ils font 

l’objet d’une surveillance ou s’ils ont reçu une instruction adéquate relative à une utilisation 

sure de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers liés à cette utilisation, à condition que 

l’appareil soit placé ou installé dans sa position normale d’utilisation. 

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n’ont pas le droit de brancher la fiche secteur dans la prise, 

de réguler l’appareil, de le nettoyer ni d’effectuer l’entretien utilisateur. 

Avertissement 

N’utilisez pas l’appareil dans des pièces de taille réduite s’il s’y trouve des personnes 

incapables de quitter la pièce de manière autonome et qu’elles ne sont pas sous 

surveillance permanente. 

• N’utilisez pas l’appareil dans des locaux présentant un risque d’explosion. 

• N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères agressives. 

• Installez l’appareil debout et de façon stable. 

• Faites sécher l'appareil après un nettoyage à l'eau. Ne le faites pas fonctionner mouillé. 

• Ne touchez ou n’utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées. 

• Ne pas exposer l’appareil à un jet d’eau direct. 

• Ne pas introduire de corps étrangers ni de membres du corps à l’intérieur de l'appareil. 

• Ne couvrez pas l'appareil et ne le transportez pas pendant le fonctionnement. 

• Ne pas s'asseoir sur l'appareil. 

• L'appareil n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux à l'écart. Utilisez l'appareil 

uniquement sous surveillance. 

• Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des connecteurs. 

N'utilisez pas l’appareil si celui-ciou une des pièces quile composent sont défectueux. 

• Protégez touslescâbles électriques endehorsde l’appareil contre les endommagements 

(par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche 

sont détériorés ! 

• Laprise d’alimentation électrique doit correspondreaux indications données au chapitre 



Caractéristiques techniques. 

• Raccordez la fiche de l’appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art. 

•Choisissez des rallonges de câbles électriques conformément à la puissance connectée de 

l’appareil, la longueur du câble et l’utilisa tion. Déroulez complètement la rallonge électri que. 

Évitez toute surcharge électrique. 

•Retirez le câble électrique de l’appareil de la prise en tirant sur la fiche avant l’entretien, la 

maintenance ou les réparations. 

•Éteignez l’appareil et tirez le câble électrique de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 

•N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des défauts auniveaudelaprise ouducâble de 

raccordement secteur. 

Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 

service après-vente ou par une personne de qualificati on équivalente afin d’éviter tous risques. 

Les câbles électriques défectueux représentent un danger sérieux pour la santé. 

•Lors de l’installation, il faut respecter les distances minimales requises par rapport aux murs 
et aux autres objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement 

conformément aux indications figurant dans le chapitre Données techniques. 

•N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de rideaux. 

•Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont dégagées. 

•Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers. 

•Neplacez pas l'appareilsurunsupportinflammable. 

•Laissez refroidir l'appareil avant le transport ou la maintenance. 

•N'utilisez pas l’appareil à proximité de baignoires, de douches, de piscines ni d’autres 
récipients contenant de l’eau. Risque d’électrocution ! 

•L'appareil ne doit pas être positionné au-dessous d’une prise murale. 

 

 
Utilisation conforme 

Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal.  

Le radiateur soufflant est destiné au chauffage et à la ventila tion de pièces fermées. L'appareil est 

conçu pour l’usage chez les particuliers et pas pour l’usage professionnel. L’appareil est 
particulièrement adapté à l’utilisation comme chauffage d’appoint, il convient moins bien en 

tant que source de chauffage unique pour de grandes pièces. L’appareil est prévu exclusivement 

pour être posé sur le sol. 

 
 

Utilisation non conforme 
• Veuillez ne pas installer l'appareil sur un support mouillé ou inondé. 

• Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil. 

• N'utilisez pas l'appareilàproximité desolvants, de peintures ou d'autres vapeurs facilement 

inflammables, ni dans des locaux dans lesquels sont stockés de tels produits 

• Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l’extérieur. 

• N’utilisez pas l'appareil pour chauffer un véhicule. 

• L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une piscine. 

• N'utilisez pas l’appareil à proximité immédiate de lavabos, de baignoires ou d’autres récipients 

contenant de l’eau. 

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. 



N° Désignation 

1 Bouton de réglage du thermostat 

d’ambiance 

2 Voyant de fonctionnement 

3 Sélecteur ventilation et niveaux de 
chauffage 

4 Sortie d’air 

5 Poignée de transport 

6 Entrée d’air 

7 Interrupteur pour l’oscillation 

8 Contact de protection contre le 
basculement 

 

• Ne chauffez pas de pièces d’un volume inférieur à 4 m³. Risque de surchauffe ! 

• Un autre fonctionnement ou une autre utilisation que ceux décrits dans ce manuel sont non 

conformes. En cas de non-respect, le fabricant décline toute responsabilité en cas 

d'endommagement et toutes les demandes de garantie sont annulées. 

• Toute modification construc tive, transformation ainsi que tout ajout arbitraire au niveau de 

l'appareil est strictement interdit. 

 
AVERTISSEMENT: Votre "Système de sécurité d'inclinaison". L'appareil s'éteint 

automatiquement lorsqu'il est renversé. 
 
 

 
 

 

 

 

N° Désignation 

1 Bouton de réglage du thermostat d’ambiance 

2 Voyant de fonctionnement 

3 Sélecteur ventilation et niveaux de chauffage 

0 : éteint 

: Air froid / ventilation 

I : niveau de chauffage 1 (1000 W) 

II : niveau de chauffage 2 (2000 W) 



 
 
 
 

 
Raccordement 
secteur 

 
220-240V/ 
50-60 Hz 

Puissance 
absorbée max. 

 

2000 W 

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

Adress Sanayi Mahallesi Ergani Sokak No:6 

Kurtköy-Pendik/İstanbul 



 Élimination des déchets  
Le pictogramme représentant une poubelle barrée, 

apposé sur un appareil électrique 

ou électronique, signifie que 

celui-ci ne doit pas être éliminé 

avec les ordures ménagères. 

Des points de collecte gratuits 

pour les appareils électriques ou 

électroniques usagés sont à 

votre disposition à proximité de 
chez vous. Les autorités de 

votre ville ou de votre commune 

peuvent vous en fournir les 

adresses. Notre site Internet 

www.egeelektrik.com.tr vous 

informe également sur les 

autres possibilités de retour 

que nous proposons. 

La collecte séparée des appareils 

électriques et électroniques 

usagés permet leur réutilisati on 

éventuelle, le recyclage des 

matériaux constitutifs et les 

autres formes de recyclage tout 

en évitant les conséquences 
négatives pour l’environnement 

et la santé des produits 

dangereux qu’ils sont 

susceptibles de contenir. 

http://www.egeelektrik.com.tr/

