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EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde        doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan 
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir 
başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı 
olur.
• Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
•  Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay 

ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. 
• Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. 
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır. 

PCB içermez.
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1  Güvenlik Uyarıları  
-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüz 220-240V’ a 

ayarlanmıştır. Radyatörünüzü sadece alter-
natif akım (AC) ile kullanınız ve tip etiketinde 
belirtilmiş olan voltaja uygun olmasına dikkat 
ediniz.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü mutlaka top-
raklı prizde kullanınız. Topraklama yapılma-
dan kullanma halinde ortaya çıkabilecek kul-
lanım zararından firmamız sorumlu olmaya-
caktır.

-  Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 
Amper’den az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 
Amper’lik bir sigorta bağlatınız.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü çalıştırmadığı-
nız zamanlar fişini, prizden çıkartınız.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüz çalışırken üze-
rini kesinlikle örtmeyiniz. Aksi taktirde radya-
törünüzün sıcaklığı aşırı şekilde artarak yan-
gın tehlikesi oluşturabilir.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüz özel bir yağ ile 
doldurulmuştur. Yağ kaçağı olduğu taktirde 
veya yağ kabının açılmasını gerektiren ona-
rımlarda yetkili servisinize haber veriniz.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün hava çıkış ız-
garalarını hava akımına engel olacak duvar 
ve benzeri engellerle çevirmeyiniz. Duvar, 
perde, mobilya gibi engeller ile hava çıkış ız-
garaları arasında en az 0.9 m. boşluk olma-
sına dikkat ediniz. Yangın tehlikesi nedeniyle 
ısıtıcınızın ısıtma yüzü, perde, koltuk, vb. tüm 
malzemelerden en az 1m uzakta olmalıdır.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü duş, lavabo, 
banyo küveti, havuz vb. gibi yerlerde ve ça-
maşır kurutmak amacı ile kullanmayınız.

-  Şebeke kablosunu Elektrikli Yağlı Radyatörü-
nüzün sıcak gövdesine değdirmeyiniz.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü daima dik po-
zisyonda kullanınız. Yan yatırmayınız.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün şebeke kab-
losunu değiştirmeniz gerekirse, ya da mey-
dana gelebilecek bir arıza durumunda he-
men Arçelik Yetkili Servisiniz’i arayınız.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü tekerlekleri 
üzerinde taşırken şebeke kordonundan tuta-

rak çekmeyiniz. Tekerleklerin yerle temasının 
kesilmemesine dikkat ediniz.

-  Elektrikli Yağlı Radyatörünüzü kesinlikle ters 
(başaşağı) konumda, tekerlekleri monte edil-
meden çalıştırmayınız.

-  Cihazınızı uzatma kablosu ile kullanmayınız.

-  Cihazınızı doğrudan bir prizin altına koyup 
çalıştırmayınız.

-  Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmış-
tır.

-  Bu cihaz , güvenliklerinden sorumlu bir in-
sanın gözetiminde olmadıkça veya bu insan 
tarafından cihaz kullanımı ile ilgili eğitim ve-
rilmedikçe, fiziksel, duyusal, zihinsel engel-
li veya tecrübe ve bilgi eksiği olan insanla-
rın (çocuklar dahil),kullanımı için tasarlanma-
mıştır.

-  Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Fişi 
çekmek için kesinlikle kablodan tutmayın, 
her zaman yalnızca fişi tutarak çekin. Elekt-
rik kablosu veya fiş arızalı ise ürününüzü ça-
lıştırmayın!

-  Ürününüzü kendi başınıza onarmaya ke-
sinlikle çalışmayın. Aksi halde kendinizin ve 
başkalarının hayatını tehlikeye atabilirsiniz.

-  Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike arz 
edebilir. Ürününüz çalışırken çocukları ürün-
den uzak tutunuz, ürün ile oynamalarına izin 
vermeyiniz.

-  Eğer ürünü kullanmayacak iseniz, enerji ta-
sarrufu sağlamak için ürününüzün fişini priz-
den çekiniz.

-  Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlike-
li olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların 
ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin 
veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tas-
nif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle bir-
likte atmayın.

-  Ürününüzü nasıl atabileceğiniz hakkında yet-
kili satıcınız ya da belediyenizin çöp toplama 
merkezine danışabilirsiniz. Makinenizi çöpe 
atmadan önce çocukların tehlikeye maruz 
kalmaması için elektrik fişini kesin ve ürünü 
çalışmaz duruma getiriniz.
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2  Ürününüzün Teknik Özellikleri

Boyutlar (mm)
 Yükseklik : 625
 Genişlik : 530
 Derinlik : 245
Güç (W)
 Min : 1000
 Orta : 1500
 Max : 2500
 Fan : 400
Gerilim (V / Hz) : 220-240V / 50-60 Hz
Ağırlık (kg.)
 Net : 14.3 
 Brüt : 15.8
Dilim Sayısı (Adet) : 11
Elektrik çarpmasına karşı koruma  
şekline göre : I sınıfı

1. Taşıma tutamağı
2. Termostat düğmesi
3. Güç düğmesi
4. Zamanlayıcı
5. Ön kapak
6. Kablo sarma yeri
7. Radyatör dilimleri
8. PTC fan
9. Tekerlek montaj plakası
10. Tekerlek

1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, 
ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre 
değişebilir.
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3  Ön Hazırlık

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün 
üstün özellikleri
•  Elektrikli Yağlı Radyatörünüz otomatik 

termostat ve 3 ayrı güç kademesinde 
çalışmasını sağlayan bir kademe ayar 
düğmesine sahiptir.

•  Işıklı ikaz lambası cihazın devrede ol-
duğunu göstermek için tasarlanmıştır. 
Güç lambası cihazın açık olduğu tüm 
konumlarda yanacaktır.

•  Radyatörünüz, özel bir emniyet ter-
mostatı ile donatılmıştır.

•  Radyatörünüz aşırı sıcaklığa karşı gü-
venlik sistemi ile donatılmıştır.

•  Radyatörünüz devrilmeye karşı devril-
me emniyet şalteri ile donatılmıştır.

•  Elektrikli Yağlı Radyatörünüz yüksek 
verimli özel ısı transfer yağlı , toz boya 
ile boyanmış ve tam emniyetlidir.

•  Türü : Birden fazla ısıtma basamağı ve 
üzerinde ortam sıcaklık termostatı bu-
lunan ısıtıcı

•  Beslenme kordonunun uzunluğu : 1.5 
Metre 

Montaj:
Isıtıcıyı ve tüm parçalarını ambalaj kutu-
sundan dışarı çıkarın.

1.  Isıtıcıyı baş aşağı çevirin.

2.  Ayaklıkları her iki uçta iki radyatör dili-
minin üstüne yerleştirin.

3.  Ayaklıkları özel U tipi cıvata ve kele-
bekli somunla ısıtıcıya sabitleyin.

4. Vidaları sıkın.

5. Isıtıcıyı tekrar normal haline çevirin.

Yerleşim:
Isıtıcı, duvardan veya mobilya, perde gibi 
diğer eşyalardan en az 1 m. uzakta dur-
malıdır. Güç kaynağının, ürünün etiketin-
de yazılan değerlerle uyumlu olduğun-
dan emin olun. Sıcaklık kontrol düğmesi 
ve güç düğmesinin “OFF (KAPALI)” ko-
numda olduğundan emin olun. Ürünün 
fişini prize takın.
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4  Ürününüzün Kullanılması

b) Açılma ve kapanma saatinin 
ayarlanması
Zamanlayıcıda bir gün için günün 24 sa-
atinde çeşitli açılma ve kapanma za-
manları ayarlanabilir. Her biri 15 dakika-
lık toplam 96 zamanlayıcı sürgüsü vardır.
Zamanlayıcı sürgüsü dış halkadayken 
güç açıktır, zamanlayıcı sürgüsü iç hal-
kadayken güç kapalıdır. Kendi ihtiyacı-
nıza göre açılma ve kapanma zamanla-
rını ayarlamak için ilgili zamanlayıcı sür-
güsünü uygun konuma getirebilirsiniz. 
Daha sonra güç düğmesini açık konu-
ma getirin, böylece ısıtıcı çalışmaya baş-
lar. Elektrotermik ısıtıcı, ayarlanan zama-
na göre otomatik olarak açılıp kapana-
bilir. Şekilde de gösterildiği gibi, zaman 
ayarına bir örnek olarak mevcut saat 
20:00’dir ve ısıtıcının çalışacağı zaman 
aralığı bir sonraki gün 0:00~2:00 arasın-
dadır.
c) Fonksiyon tuşu
¥  zaman ayarını belirtir. Açılma ve 

kapanma zaman aralığı bu ko-
numda ayarlanabilir. 

‘__’  cihazın her zaman açık olduğunu 
belirtir. Bu konum gücün sürekli 
açık olduğunu belirtir – bu konum-
da zamanlayıcı sürgüsü çalışmaz 
durumdadır.

Isıtıcı uzun süre kullanılmayacaksa, güç 
düğmesi “0” konumunda olmalı, sıcak-
lık kontrol düğmesi saat yönünün tersin-
de minimum konuma çevrilmeli, elektrik 
fişi prizden çekilmelidir.

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün AC 
güç kaynağına (şebeke cereyanına)
bağlanması:
Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün şebe-
ke kablosunun zorlanıp gerilmemesi için 
prize olan uzaklığını ayarlayınız. Elekt-
rikli Yağlı Radyatörünüzün ‘Termostat 
Ayar’ düğmesini ‘MIN’ konumuna getiri-
niz. Radyatörünüzün fişini topraklı şebe-
ke prizine takınız.

1.  Sıcaklık kontrol düğmesiyle oda sı-
caklığını ayarlayabilirsiniz. Uygun sı-
caklığa ulaşılana kadar, sıcaklık kont-
rol düğmesini sıcaklığı artırmak için 
saat yönünde, sıcaklığı azaltmak için 
ise saatin aksi yönde çevirin.

2.  Güç düğmesi basmalı bir düğmedir:
a  Güç düğmesi I basılıysa, “ON (AÇIK)” 

göstergesi Seviye I gücünü gösterir.
b  Güç düğmesi II basılıysa, “ON (AÇIK)” 

göstergesi Seviye II gücünü gösterir.
c  Hem I hem de II güç düğmeleri ba-

sılıysa, “ON (AÇIK)” göstergesi Sevi-
ye III gücünü gösterir.

Zamanlayıcı
a) Güncel saatin ayarlanması
Çalışma konumunu ayarlamada kulla-
nılan zamanlayıcı kadranındaki kolu “¥” 
Time Set (Saat Ayarı) konumuna çevirin.
Zamanlayıcı kadranını (her biri 15 daki-
kayı gösteren toplam 96 bölme) saat yö-
nünde çevirerek zamanlayıcı kadranın-
daki “w” ok işaretini güncel saate getirin.

Fonksiyon 
tuşu
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Fan destekli ısıtma fonksiyonu. 
Fan Açma/Kapama düğmesine basma-
nız yeterlidir; böylece fan çalışır. Yağ be-
lirgin şekilde ısındığında, termostat ısı 
koruma konumuna ulaşır. Çapraz hava-
landırmayı güçlendirmek ve odadaki sı-
caklığı sabit tutmak için fandan ılık bir 
esinti gelecektir.  
Yağlı radyatörü artık kullanmayacağınız 
durumlarda, lütfen güç düğmesini baş-
langıç konumuna getirin, sıcaklık kontrol 
düğmesini minimum konuma çevirin ve 
fişi prizden çekin.

Elektrikli Yağlı Radyatörünüzün dış 
yüzeyini temizlemek için önce fişini 
prizden çıkartınız. Daha sonra yumuşak 
ve nemli bir bezle siliniz.
Temizlik için çözücü, çizici, sıvı ve toz 
deterjanları kesinlikle kullanmayınız.
Elektrikli Yağlı Radyatörünüz hiç bakım 
gerektirmeden size yıllarca hizmet 
verebilecek şekilde hazırlanmıştır.

5  Temizlik ve Bakım

Not: Isıtıcı kapatıldıktan sonra yağ 
yavaşça soğur, bu nedenle yağ so-
ğuyana kadar ısıtıcıyı hareket ettir-
meyin. Daha sonra ısıtıcıyı tutama-
ğından tutarak hareket ettirebilirsi-
niz.
DİKKAT : Elektrikli Yağlı Radyatörü-
nüzün fişini kordonundan  çekerek 
çıkartmayınız. Fişi kesinlikle prizi tu-
tarak çıkartınız.
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Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle 
siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00  saatleri arasında hizmet 
vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni 
telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz 
hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888
Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr veya www.beko.com.tr adresindeki Tü-
ketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu 
telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuz-
la/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 
Çağrı Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ“ istemeyi unutmayınız. Alaca-
ğınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size 
yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli ye-
dek parça süresi.)

6  Tüketici Hizmetleri





ARÇEL‹K A.fi.        Tuzla ‹stanbul 34950            Tel: (0-216) 585 85 85             Fax: (0-216) 585 80 80

Garanti ile ilgili olarak
Müflterinin Dikkat Etmesi

Gereken Hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Yağlı Radyatör’ün normalin dışında kullanılma-
sından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışı-
dır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan ha-
sar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arı-
zalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı sa-
tın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldı-
ğı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti ge-
çersizdir.

Ürününüz, Arçelik A.Ş. adına Singfun Electric Group. Co. Ltd. Fuhai Develop Area, Cixi, 
Zhejiang-China--315332 Tel: 0086-574-63685373, Fax: 0086-574-6354433 tarafından 
üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu, DEKRA Testing and Certification China Ltd. 10F, #250 
Jiangchangsan Road, Building 16, Headquater Economy Park Shibei Hi-Tech Park, 
Zhabei District, Shanghai, 200436, China. Tel: +86 21 6056 7600, Fax: +86 21 6056 7555 
tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 34445  
İstanbul/Türkiye

Menşei: P.R.C



Elektrikli yağlı radyatör

Garanti Belgesi

Flavel Elektrikli Yağlı Radyatör’ün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetki-
li kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edil-
memiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 
ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin 
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir. 

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptan-
ması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde 
yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa 
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı 
sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acen-
tesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini müm-
kün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp 
oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak 
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:
Tip: FLV 11 FTS

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:
Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 102164 no’lu ve 10.06.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  


