
FANLI ISITICI GRUBU
KULLANMA KILAVUZU
VE GARANTİ BELGESİ

BAKIM ONARIM VE KULLANIM KURALLARI, 
KULLANIM HATALARINA KARŞI UYARILAR,
-Cihazın hava giriş ve çıkış kanalları hiçbir şekilde 
tıkanmamalıdır.İşletim esnasında ısıtıcıyı hareket 
ettirmeyiniz,kullanmadığınız zamanlarda fişini 
çekiniz.Cihaz veya kablosu hasar görmüşse asla 
kullanmayınız.ısıtıcının 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 ısıtıcının herhangi bir 
parçasıyla temas etmeyecek şekilde düzenleyiniz.                                                                                     
-Isıtıcıyı,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.                                                                                                                          
-Isıtıcıyı,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.Isıtıcıyı 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,ısıtıcı sadece yan taraflarından tutulmalıdır. 
Cihaz,nakliye sırasında orijinal ambalajında taşınmalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI   
-Düşerse bu ısıtıcıyı kullanmayın.                                                                                                                            
-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.

DİKKAT – Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve 
yanıklara neden olabilir.Çocukların ve savunmasız 
insanların bulunduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir. 

UYARI – Ürünlerimizin hepsinde devrilme emniyeti 
mevcuttur.    
 
UYARI – Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlanmadıkça 
kendi başlarına odayı terk etme yeteneği olmayan kişiler 
tarafından küçük odalarda kullanmayın.  
    
                                                                                                                   
UYARI – Yangın riskini azaltmak için tekstil, perde veya 
diğer yanıcı maddeleri hava çıkışından en az 1 metre 
uzakta tutun. 
              
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.

TÜKETİCİNİN KENDI YAPABİLECEĞİ BAKIM,ONAR-
IM 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.   

MODEL 1 VE 2 : FANLI SERAMİK ISITICI

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL 
BİLGİLER 

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL 3: DÖNEBİLEN FANLI DİJİTAJ 
ISITICI
ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL 
BİLGİLER 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaza Genel Bakış
1.Ekran
2.Mod seçimi / bekleme
3.Salınım
4.Zamanlayıcı 
5.Sıcaklık ve zamanlayıcı ayarı
6.Açma / Kapama için anahtar cihazın arkasında

Devreye Alma
Aşağıdaki şekilde ilerleyin
1.Cihazın ve ana şalterin kapalı olduğunda emin olun ve 
ünitenin arkasında bulunan  0’yu konumlandırın. 
Ardından, cihazı topraklı bir fişe bağlayın.
2.Cihazı ana anahtara basarak açın ekran ve kırmızı 
gösterge ışığı belirecektir.Aşağıdaki adımlar cihaz 
üzerindeki kontrol panelini kullanarak veya cihazınızdaki 
uzaktan kumanda ile sağlanabilir.İlk çalıştırmada veya 
uzun bir ısıtma molasından sonra kısa bir koku gelebilir.
3.’’6’’ Numaralı açma/kapama düğmesine basın, fan 
çalışacaktır. Daha sonra ’’mode’’ düğmesine basın 
ekranda yarım güneş şekli belirir bu 1000 Watt ısıtma 
olduğunu gösterir.
4.Bir sonraki daha yüksek ısı ayarı için ‘’mode’’ düğmesi 
tekrar basın.Tam bir güneş şekli belirecektir bu 2000 
Watt ısıtma olduğunu gösterir.
5.’’mode’’ düğmesine tekrar basıldığında ‘’auto’’ moduna 
geçer.
6.İstenen sıcaklığı ‘’+’’ veya ‘’-‘’ düğmelerini kullanarak 
ayarlayın.Entegre bir termostat sayesinde cihaz otomatik 
olarak açılıp kapanır ve böylece yaklaşık olarak sabit 
oda sıcaklığı sağlar.Geçerli oda sıcaklığı ekranın sol alt 
köşesinde gösterilir seçilen istenen sıcaklıktır.Bu, 6 – 38 
°C arasında olabilir.

Salınım Fonksiyonu
1.İşlev için salınım anahtarını etkinleştirin.Ürün sağa ve 
sola dönmeye başlayacaktır.Devre dışı bırakmak için 
tekrar salınım anahtarına basmanız yeterli olacaktır.

Zamanlayıcı Fonksiyonu
1.’’4’’ numaralı zamanlayıcı tuşuna basın ekranda beliren 
zamanlayıcı ayarı için ‘’+’’ ve ‘’-‘’ tuşlarıyla ne kadar süre 
sonra kapanacağını ayarlayın.Ekranda ki süre ‘’00:00’’ 
olduğunda cihaz kapancaktır.

Cihazı Kapatma
1.Açma/kapama düğmesine bir kere basın fan çalışmaya 
başlar ve ısıtma elemanını soğutmak için yaklaşık 10-30 
saniye çalışır.
2.Ardından ana güç anahtarına (arka panel) basarak 
cihazı tamamen kapatın.
3.Fişi şebekeden ayırın.

Çalıştırma Talimatları

Cihaza Genel Bakış

1.Fanı düz bir yere yerleştiriniz.Güç kablosunu prize 
takınız.

2.Fanı çalıştırmak için düğmeyi açıp,istenen sıcaklık 
seviyesine ayarlayınız.Üç kademeli bir kontrol düğmesi 
bulunmaktadır, yüksek ısı, düşük ısı, serin.

Voltaj

Frekans

Güç

Ağırlık

220-240V

50/60 Hz

2000 W

0,5 Kg

Voltaj

Frekans

Güç

Ağırlık

220-240V

50/60 Hz

2000 W

1 Kg

MODEL 4: DÖNEBİLEN FANLI ISITICI
ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL 
BİLGİLER 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalıştırma Talimatları
Cihaza Genel Bakış
1.Fanı düz bir yere yerleştiriniz.Güç kablosunu prize 
takınız.
2.Fanı çalıştırmak için düğmeyi açıp,istenen sıcaklık 
seviyesine ayarlayınız.Üç kademeli bir kontrol düğmesi 
bulunmaktadır, yüksek ısı, düşük ısı, serin.
3.Ürünün arka tarafında bulunan düğmeyi ‘’I’’ konumuna 
getirerek sağa veya sola dönmesini sağlayabilirsiniz.

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 dönmeb)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)Ciha-
za 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.

Satın almış olduğunuz bu mamul 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:

FİRMA YETKİLİSİNİN                                                                                                                                                              
İMZASI-KAŞESİ
             
Cinsi                              :                                                      
Markası                         :                                                                   
Modeli                           :                                                                    
Teslim Tarihi ve Yer i    :                                                                    
Garanti Süresi              :2 Yıl                                                             
                                                                                                       
Tarih,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 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.

GARANTİ  BELGESİ

Voltaj

Frekans

Güç

Ağırlık

220-240V

50/60 Hz

2000 W

1 Kg


