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Kullanma
Kılavuzu

FLV S 2000 F



AEEE Yönetmeliğine uygundur. PCB içermez.

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. 
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1  Güvenlik Uyarıları  

Ürünü daha kolay şekilde kullanmak 
ve yanlış kullanımdan kaynaklı hasarları 
önlemek için lütfen bundan sonra verilen 
işaretlerle belirtilen bildirimlere dikkat edin. 
Ardından talimatları dikkatli bir şekilde 
okuyun.
• Herhangi bir arıza belirtisi durumunda, 
onarım için servis merkezi ile iletişime 
geçin. Ürünün içini açmaya veya arızalı 
parçaları izin verilmemiş parçalarla 
değiştirmeye çalışmayın, aksi halde ünite 
hasar görecektir.

• Fişe veya ürüne ıslak elle dokunmayın. 
Aksi halde elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

• Çıkışına etiket, metal veya başka 
nesneler yapıştırmayın, aksi halde kaçak 
veya kısa devre ve hatta cihazda hasar 
meydana gelecektir.

• Ürünün çevresinde böcek ilacı veya 
başka yanıcı spreyler kullanmayın. Zira 
bunlar ürüne hasar verir.

• Bebekleri uzun süre rüzgar çıkışına 
maruz bırakmayın. Bu bebeğin sağlığı 
açısından tehlikelidir.

• Elektrik kablosu fişini çekerken kabloda 
çekmeyin, aksi halde kabloda hasar veya 
kaçak meydana gelecektir.

• Kablonun üzerinde anormal şeyler 
olmadığından emin olun ve fişi prize tam 
olarak takın. Aksi halde kaçak meydana 
gelecektir.

Genel Yasaklar

Genel Yasaklar

Genel Yasaklar

Sökmeyin

Dokunmak YasaktırElektriğe Dikkat Edin

Elektriğe Dikkat Edin

Riayet Edin
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• Cihazdan olağandışı bir koku veya 
ses geliyorsa, cihazı durdurun ve fişini 
prizden çekin.

• Elektrik kablosunu koparmayın, aksi 
halde kaçak, kısa devre ve yangın 
meydana gelebilir. Lütfen onarım için 
servis merkezi ile iletişime geçin.

• Elektrik kablosunu bükmeyin veya 
üzerine ağır nesneler koymayın, aksi 
halde kaçak meydana gelebilir.

• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, 
cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden 
çekin.
• Çevrede çocuk, evcil hayvan, engelli 
veya otokontrolü olmayan kişiler varsa, 
ürünü kullanmaktan kaçının.
• Denetim gerekliliklerine uygun ve 
taşıma kapasitesi en az 10A/220V olan 
bir elektrik prizi kullanın.
• Güç kaynağı geriliminin makinedeki 
belirtilen gerilim (AC220V) ile uyumlu 
olduğundan emin olun.
• Cihazın yerini değiştirdiğinizde servis 
geriliminden emin olun.
• Cihazın küvet, duş veya yüzme havuzu 
çevresinde kullanılması yasaktır.
• Cihazın doğrudan elektrik prizinin 
altında kullanılması yasaktır.

• Cihazı duvarlara, perdelere veya diğer 
yanıcı maddelere yaklaştırmayın, aksi 
halde yangın ortaya çıkabilir.
• Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcılı cihazı 
örtmeyin.
• Cihazın içine kesinlikle herhangi bir 
nesne sokmayın.

Riayet Edin

Riayet Edin

Riayet Edin

Elektriğe Dikkat Edin

Elektriğe Dikkat Edin
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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.

2  Cihazınızın Teknik Özellikleri
Görüntü paneli

Kullanım paneli

Yüksek 
Güç Modu

LED

Sıcaklık 
Düzenleme
Göstergesi

Düşük Güç Modu

Kapama Modu

Fan Modu

Seviye

Sıcaklık Kontrol Düğmesi
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Model NO. FLV S 2000 F

Gerilim 220-240 V ~

Frekans 50 Hz

Güç Yüksek 2000W Düşük 1300W

Gürültü seviyesi. ≤50dB

Boyut 222mm×177mm×347mm

Uygulama Ortamı - 20 ~ + 35 °C, %85’in altında bağıl nem (25 °C)

İdari Standart  IEC 60335-1

Fonksiyonlar:
• Yüksek kalitede PTC ısıtma elemanı 

kullanımı otomatik güç dengeleyici
• İki seviyeli güç seçimi, ayarlanabilir ısı
• Otomatik hava beslemesi, hafif rüzgar 

üfleme, eşit ısı dağıtma
• Gölge kutuplu motor, hızlı soğutma
• Taşınması kolay kompakt gövde
• Aşırı ısınma koruma cihazı (sıcaklık 

kontrolörü, sıcaklık sigortası, sıcak-
lık kontrol anahtarı), daha güvenli kul-
lanım

• Devrilme güvenliği koruması
• Soğuk hava üfleme tek başına kont-

rol edilebilir
• Salınım kontrolü, kolay kullanım
• Damlama koruma fonksiyonu (IP21)
• LED gösterge

Bileşenlerin Açıklaması 
Ürünün yapısı 

1. Kontrol paneli  
2. Çelik rüzgar çıkışı  
3. Ön kapak
4. Arka kapak     
5. Altlık 
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3  Kullanım
• Lütfen Güvenlik Bildirimine bakın, ısıtı-

cıyı doğru pozisyonda yerleştirin ve fişi 
prize takın.

• Güç düğmesini açın ve “sıcaklık kont-
rol düğmesini” başlangıç konumuna 
getirin, oda sıcaklığını ayarlamak için 
sıcaklık kontrol düğmesini çevirin.

• Sıcaklık kontrol düğmesi saatin ter-
si yönüne çevrildiğinde, vınlama sesi 
gelirse, ilk pozisyon Açı (çevre sıcak-
lığı, farklı Açı değişikliği ile) pozisyonu 
olmalı, sıcaklık kontrol anahtarı kapalı 
olmalı, ısıtıcı bekleme modunda olma-
lıdır, ardından sıcaklık kontrol düğme-
sini istediğiniz sıcaklık konuma çevire-
bilirsiniz, ısıtıcı çalıştıkça odanın sıcak-
lığı kademeli olarak artacaktır.

• Ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak 
korumak için işlem ısıtıcısını kullanın, 
oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaş-
tığında, ısıtıcı otomatik olarak kapanır, 
oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın altın-
da ise, ısıtıcı otomatik olarak açılır ve 
ardından odanın sıcaklığını istediğiniz 
düzeye çıkarır.

• Sıcaklık kontrol düğmesi belirlenmiş 
etkili çalışma aralığı içinde iken düğ-
mede hasar meydana gelmesini ön-
lemek ve makinenin fonksiyonunu et-
kilememek için düğme darbesi etkili 
gösterge aralığını aşmayacaktır.

• Toplam dört seviye bulunmakta olup 
şu sıra ile çalışırlar: soğuk rüzgar/ka-
palı/düşük güç/yüksek güç.

• Ürünü kapatırken lütfen “seviye düğ-
mesini” kapalı pozisyonda bırakın.

• Seviye düğmesi etkili kullanım aralığı: 
Çalışma aralığı içinde döndürerek 
“soğuk” tan 120 ° döndürerek “yük-
sek” çalışma seviyesine getirebilirsiniz. 
“Soğuk” modda iken sol tarafa doğru 
zorlamaya devam etmeyin. “Yüksek” 
pozisyonunda iken sağ tarafa doğru 
zorlamaya devam etmeyin. Aksi du-
rumda düğme hasarı oluşabilir. 

• Başlatma modunda (soğuk rüzgar, 
düşük, yüksek derece), LED gösterge 
yanacaktır.
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Temizlik veya bakım işleminden önce 
cihazın kapatıldığından emin olun.
1. Cihazın yüzeyini temiz ve nemli 

bir bezle veya az miktarda yıkama 
sıvısı ile düzenli olarak silin. Temizlik 
için benzin, tiner ve derişik asit gibi 
aşındırıcı sıvıları kullanmayın. Suya 
batırmayın.

2. Çalışma sırasında hava filtresinde 
kir ve toz birikebilir. Biriken kir ve toz 
cihazın çalışmasını olumsuz yönde 
etkileyebilir. Bu nedenle, hava filtresini 
düzenli olarak (en az ayda bir) 
temizleyin.

a) Cihazı temizlerken kimyasal sıvılar 
kullanmayın.

b) Filtreyi birkaç dakika temiz suya 
daldırın ve tamamen kurumasını 
bekleyin. 

c) Temiz, kuru filtreyi ızgarasına geri 
takın. Tam olarak oturduğundan emin 
olun.

Yönergelerle Uygunluk
Bu ürün, düzeltilmiş şekliyle 73/23/
EEC (Düşük Voltaj) ve 89/336/
EEC (Elektromanyetik Uyumluluk) 
Yönergelerine uygun olduğunu belirten 
CE işaretine sahiptir.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden 
Çıkarılması

Bu işaret, bu ürünün AB 
ülkelerinde diğer evsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiğini 
belirtmektedir. Atıkların 
kontrolsüz şekilde elden 

çıkarılmasından kaynaklı olarak çevre 
veya insan sağlığı üzerindeki olası zararı 
önlemek için maddi kaynaklarının 
sürdürülebilir tekrar kullanımını 
desteklemek üzere ürünü duyarlı bir 
şekilde geri dönüşüme kazandırın. 

4   Temizlik ve Bakım

Kullanılmış cihazınızı geri dönüşüme 
kazandırmak için lütfen geri dönüşüm 
veya toplama sistemlerini kullanın ya da 
ürünü satın aldığınız bayiye danışın. 
Ürünü, çevresel açıdan güvenli geri 
dönüşüm için sizden alabilirler.
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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 Tüketici 
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 Tuzla/İSTAN-
BUL

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 Merke-
zimize başvurunuz. 

4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.

5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ“ istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hiz-
met Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 
süresi.)

5   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 Oda Isıtıcısı’nın normalin dışında kullanılmasından 
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve 
arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj-
da 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 arızalar.

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 satın aldığı 
satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerin-
deki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITED- KWAI CHUNG office ( 
Unit 1611, 1614 & 1615, 16/F, Vanta Industrial Centre, 21-33, Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. 
Hong Kong, Tel: +852 2494 4676, Fax:+852 2426 0613, bvcps.electrical@hk.bureaveritas.com) 
tarafından onaylanmıştır.

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

Menşei: P.R.C



Elektrikli Oda Isıtıcısı

Garanti Belgesi

Flavel Elektrikli Oda Isıtıcısı’nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıl-
dığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilme-
miş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürü-
nün 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 edil-
meyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süre-
si en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunma-
ması 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 özellik-
lere 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 arızalanma-
sının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi 
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
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 S 2000 F

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.  


