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Bu ürün sadece iyi yalıtılmış mekan ve alanlar veya 
devamlı olmayan kullanım için uygundur.
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Bu bölümde kişisel yaralanma ve maddi hasar riskine karşı koruma 
sağlamaya yardımcı olacak güvenlik talimatları verilmiştir. Bu 
talimatlara uyulmaması verilen garantiyi geçersiz kılacaktır. 

Genel güvenlik 
Arçelik ürünleri geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu 
nedenle ürün veya elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önle-
mek için bayi, servis merkezi veya uzman ve yetkili bir servis 
tarafından onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Hatalı veya yetersiz 
onarım işlemleri, kullanıcı için tehlike ve risk oluşturabilir.

Radyatörü ambalaj kutusundan çıkarın ve dilimler arasına sıkışmış 
tüm ambalaj malzemelerini temizleyin. Radyatörün taşıma sırasın-
da hasar görüp görmediğini ve güç kablosunun sağlam olup 
olmadığını kontrol edin. 

Yağlı radyatörü ana elektrik sistemine bağlamadan önce, teknik 
bilgiler plakasında verilen anma geriliminin, evinizdeki elektrik 
sisteminin gerilimine karşılık geldiğinden emin olun. Bu cihaz, 
teknik bilgiler plakasında gösterilen gerilim değeriyle kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.
 
Radyatörü mutlaka topraklanmış prizlere bağlamak zorunludur. 



Uyarı: Cihazın bazı parçaları çalışma sırasında çok fazla ısınarak 
kullanıcılarda yanıklara neden olabilir. Odada çocuklar veya göze-
tim altında tutulması gereken kişiler varsa özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Bu cihaz yalnızca tasarım amacına uygun olarak, yani yaşam 
alanlarında ısıtma sağlamak için kullanılmalıdır. Diğer tüm 
kullanımlar yanlış ve tehlikeli kullanım olarak değerlendirilir. Üretici, 
uygunsuz ve makul olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarların 
sorumluluğunu kabul etmez. 

Üç yaş altı çocuklar, sürekli gözetim altında değillerse cihazdan 
uzak tutulmalıdırlar. 

Cihazın kurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması şartıyla, 
üç ile sekiz yaş arası çocuklar açma/kapama düğmesini kullanarak 
cihazı SADECE çalıştırabilir. Bunun için çocukların gözetim altında 
tutulması, cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve 
ilgili tüm riskleri anlamış olması gerekir. 3 ile 8 yaş arası çocuklar 
fişi prize takmamalı, ayar yapmamalı, cihazı temizlememeli ve 
cihaz üzerinde bakım işlemleri yapmamalıdır. 

Bu cihazı yanıcı maddelerin kullanıldığı ve/veya saklandığı yerlerde 
kullanmayın. Bu cihazı yüksek derecede patlayıcı alanlarda 
(örneğin yanıcı gazlara ve aerosollere yakın yerlerde) kullanmayın. 
Patlama ve yangın riski çok yüksektir! 

Termal fanlı modelleri kullanırken havalandırma deliklerine 
(girişlere ve çıkışlara) hiçbir madde yerleştirmeyin ve yerleştirilmes-
ine izin vermeyin. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya başka 
tehlikeler meydana gelebilir. 

Bu cihaz hayvancılık için uygun değildir. Sadece evde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır! 

Cihazın yüzeyine dokunulması halinde ciltte yanık oluşması riski 
çok yüksektir! Cihaz çalışıyorsa veya henüz kapatılmışsa cihaza 
dokunmayın. Yanma riski vardır! 

Taşıma - Radyatör, güç kablosu prizden çekildikten sonra ve rady-
atör oda sıcaklığına geldikten sonra taşınmalıdır! Bu kurala uyul-
maması halinde yanma ve radyatörün düşmesi riski çok yüksektir. 

Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine 
dokunmayın.

İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık anma değerine
sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.

Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını,
kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. 

Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.

Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir
yerde muhafaza edin.

Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı 
çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için asla güç kablosunu veya 
cihazın kendisini çekmeyin. 

Güç kablosu hasar görmüşse kullanıcının yaralanma riskinin önüne 
geçmek için yalnızca yetkili ve kalifiye personel tarafından değiştir-
ilmelidir.

Yağlı radyatöre besleme sağlamak için uzatma kablosu kullan-
mayın.

Termal fanlı modelleri kullanırken cihazın üzerini örtmeyin ve giriş/ 
çıkış koruma ızgarasına giren ve buradan çıkan serbest hava 
akışını engellemeyin. Bu kurala uyulmaması aşırı ısınmaya ve 
yangına neden olabilir. 

Cihaz çalışıyorken cihazın üzerini örtmeyin! Aksi takdirde rady-
atörün içerisinde tehlikeli bir sıcaklık artışı olabilir. 

Gerekmediği sürece cihazı kesinlikle açık tutmayın. Cihaz uzun 
süre kullanılmayacaksa cihazın şebekeyle olan bağlantısını kesin. 

Makarası veya güç kablosu bölmesi olan modellerde, güç 
kablosunun tehlikeli olacak şekilde aşırı ısınmasını önlemek için 

kablonun makaradan tamamen açılması önerilir.

Uyarı: Termo fanlı yağlı radyatör modelleri: Termal korumanın 
istemsiz çalışması riskini önlemek için, yağlı radyatörü bir program-
layıcıyla, sayaçla veya cihazı otomatik olarak açıp kapatan herhan-
gi bir başka cihazla kullanmayın; cihazın üzeri kapatılırsa veya 
cihaz yanlış yerleştirilirse yangın riski meydana gelir. 

Radyatörü çamaşırlarınızı kurutmak için kullanmayın. 

Güç kablosunu yağlı radyatörün sıcak yüzeyine yerleştirmeyin! 

Radyatör daima dik konumda çalıştırılmalıdır!

Radyatördeki tuhaf “yeni ürün” kokusunu gidermek için ilk kullanım 
sırasında cihazı en az iki saat boyunca maksimum güçte çalıştırın. 

İlk kullanım sırasında radyatörden çatırdama sesleri gelmesi 
normaldir.

Radyatörü kullanmadan önce, ısıtılacak odaya taşınmasının ardın-
dan 24 saat boyunca çalıştırmadan bırakmanız önerilir. 5°C ve altı 
sıcaklıklarda radyatörün “çatırdama” sesleri çıkarması normaldir. 
Bu sesler radyatörün çalıştırılmasından sonra yaklaşık 15-20 
dakika devam eder. 

Yağlı radyatör, hassas miktarda özel ince yağla doludur. Yağ 
haznesinin açılmasını gerektiren onarım işlemleri, yalnızca üretici 
veya üreticinin servis yetkilisi tarafından yapılmalıdır. Yağ sızıntısı 
durumunda bu kişilerle iletişime geçmelisiniz. Yağ sızıntısı olması 
halinde derhal size en yakın yetkili servise başvurun. Cihazı 
onarılana kadar kullanmayın.

Yağlı radyatörün kullanılmayacak olması durumunda yağ bertarafı 
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düzenlemelerine uymalısınız! 

Bu cihaz 4 metrekareden küçük odalarda kullanılmamalıdır. 

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü,
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getirin.



Uyarı: Cihazın bazı parçaları çalışma sırasında çok fazla ısınarak 
kullanıcılarda yanıklara neden olabilir. Odada çocuklar veya göze-
tim altında tutulması gereken kişiler varsa özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Bu cihaz yalnızca tasarım amacına uygun olarak, yani yaşam 
alanlarında ısıtma sağlamak için kullanılmalıdır. Diğer tüm 
kullanımlar yanlış ve tehlikeli kullanım olarak değerlendirilir. Üretici, 
uygunsuz ve makul olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarların 
sorumluluğunu kabul etmez. 

Üç yaş altı çocuklar, sürekli gözetim altında değillerse cihazdan 
uzak tutulmalıdırlar. 

Cihazın kurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması şartıyla, 
üç ile sekiz yaş arası çocuklar açma/kapama düğmesini kullanarak 
cihazı SADECE çalıştırabilir. Bunun için çocukların gözetim altında 
tutulması, cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve 
ilgili tüm riskleri anlamış olması gerekir. 3 ile 8 yaş arası çocuklar 
fişi prize takmamalı, ayar yapmamalı, cihazı temizlememeli ve 
cihaz üzerinde bakım işlemleri yapmamalıdır. 

Bu cihazı yanıcı maddelerin kullanıldığı ve/veya saklandığı yerlerde 
kullanmayın. Bu cihazı yüksek derecede patlayıcı alanlarda 
(örneğin yanıcı gazlara ve aerosollere yakın yerlerde) kullanmayın. 
Patlama ve yangın riski çok yüksektir! 

Termal fanlı modelleri kullanırken havalandırma deliklerine 
(girişlere ve çıkışlara) hiçbir madde yerleştirmeyin ve yerleştirilmes-
ine izin vermeyin. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya başka 
tehlikeler meydana gelebilir. 

Bu cihaz hayvancılık için uygun değildir. Sadece evde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır! 

Cihazın yüzeyine dokunulması halinde ciltte yanık oluşması riski 
çok yüksektir! Cihaz çalışıyorsa veya henüz kapatılmışsa cihaza 
dokunmayın. Yanma riski vardır! 

Taşıma - Radyatör, güç kablosu prizden çekildikten sonra ve rady-
atör oda sıcaklığına geldikten sonra taşınmalıdır! Bu kurala uyul-
maması halinde yanma ve radyatörün düşmesi riski çok yüksektir. 

Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine 
dokunmayın.

İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık anma değerine
sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.

Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını,
kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. 

Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.

Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir
yerde muhafaza edin.

Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı 
çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için asla güç kablosunu veya 
cihazın kendisini çekmeyin. 

Güç kablosu hasar görmüşse kullanıcının yaralanma riskinin önüne 
geçmek için yalnızca yetkili ve kalifiye personel tarafından değiştir-
ilmelidir.

Yağlı radyatöre besleme sağlamak için uzatma kablosu kullan-
mayın.

Termal fanlı modelleri kullanırken cihazın üzerini örtmeyin ve giriş/ 
çıkış koruma ızgarasına giren ve buradan çıkan serbest hava 
akışını engellemeyin. Bu kurala uyulmaması aşırı ısınmaya ve 
yangına neden olabilir. 

Cihaz çalışıyorken cihazın üzerini örtmeyin! Aksi takdirde rady-
atörün içerisinde tehlikeli bir sıcaklık artışı olabilir. 

Gerekmediği sürece cihazı kesinlikle açık tutmayın. Cihaz uzun 
süre kullanılmayacaksa cihazın şebekeyle olan bağlantısını kesin. 

Makarası veya güç kablosu bölmesi olan modellerde, güç 
kablosunun tehlikeli olacak şekilde aşırı ısınmasını önlemek için 

kablonun makaradan tamamen açılması önerilir.

Uyarı: Termo fanlı yağlı radyatör modelleri: Termal korumanın 
istemsiz çalışması riskini önlemek için, yağlı radyatörü bir program-
layıcıyla, sayaçla veya cihazı otomatik olarak açıp kapatan herhan-
gi bir başka cihazla kullanmayın; cihazın üzeri kapatılırsa veya 
cihaz yanlış yerleştirilirse yangın riski meydana gelir. 

Radyatörü çamaşırlarınızı kurutmak için kullanmayın. 

Güç kablosunu yağlı radyatörün sıcak yüzeyine yerleştirmeyin! 

Radyatör daima dik konumda çalıştırılmalıdır!

Radyatördeki tuhaf “yeni ürün” kokusunu gidermek için ilk kullanım 
sırasında cihazı en az iki saat boyunca maksimum güçte çalıştırın. 

İlk kullanım sırasında radyatörden çatırdama sesleri gelmesi 
normaldir.

Radyatörü kullanmadan önce, ısıtılacak odaya taşınmasının ardın-
dan 24 saat boyunca çalıştırmadan bırakmanız önerilir. 5°C ve altı 
sıcaklıklarda radyatörün “çatırdama” sesleri çıkarması normaldir. 
Bu sesler radyatörün çalıştırılmasından sonra yaklaşık 15-20 
dakika devam eder. 

Yağlı radyatör, hassas miktarda özel ince yağla doludur. Yağ 
haznesinin açılmasını gerektiren onarım işlemleri, yalnızca üretici 
veya üreticinin servis yetkilisi tarafından yapılmalıdır. Yağ sızıntısı 
durumunda bu kişilerle iletişime geçmelisiniz. Yağ sızıntısı olması 
halinde derhal size en yakın yetkili servise başvurun. Cihazı 
onarılana kadar kullanmayın.

Yağlı radyatörün kullanılmayacak olması durumunda yağ bertarafı 

6/20TR

düzenlemelerine uymalısınız! 

Bu cihaz 4 metrekareden küçük odalarda kullanılmamalıdır. 

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü,
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getirin.



Uyarı: Cihazın bazı parçaları çalışma sırasında çok fazla ısınarak 
kullanıcılarda yanıklara neden olabilir. Odada çocuklar veya göze-
tim altında tutulması gereken kişiler varsa özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Bu cihaz yalnızca tasarım amacına uygun olarak, yani yaşam 
alanlarında ısıtma sağlamak için kullanılmalıdır. Diğer tüm 
kullanımlar yanlış ve tehlikeli kullanım olarak değerlendirilir. Üretici, 
uygunsuz ve makul olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarların 
sorumluluğunu kabul etmez. 

Üç yaş altı çocuklar, sürekli gözetim altında değillerse cihazdan 
uzak tutulmalıdırlar. 

Cihazın kurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması şartıyla, 
üç ile sekiz yaş arası çocuklar açma/kapama düğmesini kullanarak 
cihazı SADECE çalıştırabilir. Bunun için çocukların gözetim altında 
tutulması, cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve 
ilgili tüm riskleri anlamış olması gerekir. 3 ile 8 yaş arası çocuklar 
fişi prize takmamalı, ayar yapmamalı, cihazı temizlememeli ve 
cihaz üzerinde bakım işlemleri yapmamalıdır. 

Bu cihazı yanıcı maddelerin kullanıldığı ve/veya saklandığı yerlerde 
kullanmayın. Bu cihazı yüksek derecede patlayıcı alanlarda 
(örneğin yanıcı gazlara ve aerosollere yakın yerlerde) kullanmayın. 
Patlama ve yangın riski çok yüksektir! 

Termal fanlı modelleri kullanırken havalandırma deliklerine 
(girişlere ve çıkışlara) hiçbir madde yerleştirmeyin ve yerleştirilmes-
ine izin vermeyin. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya başka 
tehlikeler meydana gelebilir. 

Bu cihaz hayvancılık için uygun değildir. Sadece evde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır! 

Cihazın yüzeyine dokunulması halinde ciltte yanık oluşması riski 
çok yüksektir! Cihaz çalışıyorsa veya henüz kapatılmışsa cihaza 
dokunmayın. Yanma riski vardır! 

Taşıma - Radyatör, güç kablosu prizden çekildikten sonra ve rady-
atör oda sıcaklığına geldikten sonra taşınmalıdır! Bu kurala uyul-
maması halinde yanma ve radyatörün düşmesi riski çok yüksektir. 

Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine 
dokunmayın.

İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık anma değerine
sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.

Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını,
kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. 

Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.

Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir
yerde muhafaza edin.

Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı 
çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için asla güç kablosunu veya 
cihazın kendisini çekmeyin. 

Güç kablosu hasar görmüşse kullanıcının yaralanma riskinin önüne 
geçmek için yalnızca yetkili ve kalifiye personel tarafından değiştir-
ilmelidir.

Yağlı radyatöre besleme sağlamak için uzatma kablosu kullan-
mayın.

Termal fanlı modelleri kullanırken cihazın üzerini örtmeyin ve giriş/ 
çıkış koruma ızgarasına giren ve buradan çıkan serbest hava 
akışını engellemeyin. Bu kurala uyulmaması aşırı ısınmaya ve 
yangına neden olabilir. 

Cihaz çalışıyorken cihazın üzerini örtmeyin! Aksi takdirde rady-
atörün içerisinde tehlikeli bir sıcaklık artışı olabilir. 

Gerekmediği sürece cihazı kesinlikle açık tutmayın. Cihaz uzun 
süre kullanılmayacaksa cihazın şebekeyle olan bağlantısını kesin. 

Makarası veya güç kablosu bölmesi olan modellerde, güç 
kablosunun tehlikeli olacak şekilde aşırı ısınmasını önlemek için 

kablonun makaradan tamamen açılması önerilir.

Uyarı: Termo fanlı yağlı radyatör modelleri: Termal korumanın 
istemsiz çalışması riskini önlemek için, yağlı radyatörü bir program-
layıcıyla, sayaçla veya cihazı otomatik olarak açıp kapatan herhan-
gi bir başka cihazla kullanmayın; cihazın üzeri kapatılırsa veya 
cihaz yanlış yerleştirilirse yangın riski meydana gelir. 

Radyatörü çamaşırlarınızı kurutmak için kullanmayın. 

Güç kablosunu yağlı radyatörün sıcak yüzeyine yerleştirmeyin! 

Radyatör daima dik konumda çalıştırılmalıdır!

Radyatördeki tuhaf “yeni ürün” kokusunu gidermek için ilk kullanım 
sırasında cihazı en az iki saat boyunca maksimum güçte çalıştırın. 

İlk kullanım sırasında radyatörden çatırdama sesleri gelmesi 
normaldir.

Radyatörü kullanmadan önce, ısıtılacak odaya taşınmasının ardın-
dan 24 saat boyunca çalıştırmadan bırakmanız önerilir. 5°C ve altı 
sıcaklıklarda radyatörün “çatırdama” sesleri çıkarması normaldir. 
Bu sesler radyatörün çalıştırılmasından sonra yaklaşık 15-20 
dakika devam eder. 

Yağlı radyatör, hassas miktarda özel ince yağla doludur. Yağ 
haznesinin açılmasını gerektiren onarım işlemleri, yalnızca üretici 
veya üreticinin servis yetkilisi tarafından yapılmalıdır. Yağ sızıntısı 
durumunda bu kişilerle iletişime geçmelisiniz. Yağ sızıntısı olması 
halinde derhal size en yakın yetkili servise başvurun. Cihazı 
onarılana kadar kullanmayın.

Yağlı radyatörün kullanılmayacak olması durumunda yağ bertarafı 
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düzenlemelerine uymalısınız! 

Bu cihaz 4 metrekareden küçük odalarda kullanılmamalıdır. 

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü,
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getirin.



Uyarı: Cihazın bazı parçaları çalışma sırasında çok fazla ısınarak 
kullanıcılarda yanıklara neden olabilir. Odada çocuklar veya göze-
tim altında tutulması gereken kişiler varsa özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Bu cihaz yalnızca tasarım amacına uygun olarak, yani yaşam 
alanlarında ısıtma sağlamak için kullanılmalıdır. Diğer tüm 
kullanımlar yanlış ve tehlikeli kullanım olarak değerlendirilir. Üretici, 
uygunsuz ve makul olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarların 
sorumluluğunu kabul etmez. 

Üç yaş altı çocuklar, sürekli gözetim altında değillerse cihazdan 
uzak tutulmalıdırlar. 

Cihazın kurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması şartıyla, 
üç ile sekiz yaş arası çocuklar açma/kapama düğmesini kullanarak 
cihazı SADECE çalıştırabilir. Bunun için çocukların gözetim altında 
tutulması, cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve 
ilgili tüm riskleri anlamış olması gerekir. 3 ile 8 yaş arası çocuklar 
fişi prize takmamalı, ayar yapmamalı, cihazı temizlememeli ve 
cihaz üzerinde bakım işlemleri yapmamalıdır. 

Bu cihazı yanıcı maddelerin kullanıldığı ve/veya saklandığı yerlerde 
kullanmayın. Bu cihazı yüksek derecede patlayıcı alanlarda 
(örneğin yanıcı gazlara ve aerosollere yakın yerlerde) kullanmayın. 
Patlama ve yangın riski çok yüksektir! 

Termal fanlı modelleri kullanırken havalandırma deliklerine 
(girişlere ve çıkışlara) hiçbir madde yerleştirmeyin ve yerleştirilmes-
ine izin vermeyin. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya başka 
tehlikeler meydana gelebilir. 

Bu cihaz hayvancılık için uygun değildir. Sadece evde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır! 

Cihazın yüzeyine dokunulması halinde ciltte yanık oluşması riski 
çok yüksektir! Cihaz çalışıyorsa veya henüz kapatılmışsa cihaza 
dokunmayın. Yanma riski vardır! 

Taşıma - Radyatör, güç kablosu prizden çekildikten sonra ve rady-
atör oda sıcaklığına geldikten sonra taşınmalıdır! Bu kurala uyul-
maması halinde yanma ve radyatörün düşmesi riski çok yüksektir. 

Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine 
dokunmayın.

İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık anma değerine
sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.

Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını,
kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. 

Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.

Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir
yerde muhafaza edin.

Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı 
çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için asla güç kablosunu veya 
cihazın kendisini çekmeyin. 

Güç kablosu hasar görmüşse kullanıcının yaralanma riskinin önüne 
geçmek için yalnızca yetkili ve kalifiye personel tarafından değiştir-
ilmelidir.

Yağlı radyatöre besleme sağlamak için uzatma kablosu kullan-
mayın.

Termal fanlı modelleri kullanırken cihazın üzerini örtmeyin ve giriş/ 
çıkış koruma ızgarasına giren ve buradan çıkan serbest hava 
akışını engellemeyin. Bu kurala uyulmaması aşırı ısınmaya ve 
yangına neden olabilir. 

Cihaz çalışıyorken cihazın üzerini örtmeyin! Aksi takdirde rady-
atörün içerisinde tehlikeli bir sıcaklık artışı olabilir. 

Gerekmediği sürece cihazı kesinlikle açık tutmayın. Cihaz uzun 
süre kullanılmayacaksa cihazın şebekeyle olan bağlantısını kesin. 

Makarası veya güç kablosu bölmesi olan modellerde, güç 
kablosunun tehlikeli olacak şekilde aşırı ısınmasını önlemek için 

kablonun makaradan tamamen açılması önerilir.

Uyarı: Termo fanlı yağlı radyatör modelleri: Termal korumanın 
istemsiz çalışması riskini önlemek için, yağlı radyatörü bir program-
layıcıyla, sayaçla veya cihazı otomatik olarak açıp kapatan herhan-
gi bir başka cihazla kullanmayın; cihazın üzeri kapatılırsa veya 
cihaz yanlış yerleştirilirse yangın riski meydana gelir. 

Radyatörü çamaşırlarınızı kurutmak için kullanmayın. 

Güç kablosunu yağlı radyatörün sıcak yüzeyine yerleştirmeyin! 

Radyatör daima dik konumda çalıştırılmalıdır!

Radyatördeki tuhaf “yeni ürün” kokusunu gidermek için ilk kullanım 
sırasında cihazı en az iki saat boyunca maksimum güçte çalıştırın. 

İlk kullanım sırasında radyatörden çatırdama sesleri gelmesi 
normaldir.

Radyatörü kullanmadan önce, ısıtılacak odaya taşınmasının ardın-
dan 24 saat boyunca çalıştırmadan bırakmanız önerilir. 5°C ve altı 
sıcaklıklarda radyatörün “çatırdama” sesleri çıkarması normaldir. 
Bu sesler radyatörün çalıştırılmasından sonra yaklaşık 15-20 
dakika devam eder. 

Yağlı radyatör, hassas miktarda özel ince yağla doludur. Yağ 
haznesinin açılmasını gerektiren onarım işlemleri, yalnızca üretici 
veya üreticinin servis yetkilisi tarafından yapılmalıdır. Yağ sızıntısı 
durumunda bu kişilerle iletişime geçmelisiniz. Yağ sızıntısı olması 
halinde derhal size en yakın yetkili servise başvurun. Cihazı 
onarılana kadar kullanmayın.

Yağlı radyatörün kullanılmayacak olması durumunda yağ bertarafı 
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düzenlemelerine uymalısınız! 

Bu cihaz 4 metrekareden küçük odalarda kullanılmamalıdır. 

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü,
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getirin.



Uyarı: Cihazın bazı parçaları çalışma sırasında çok fazla ısınarak 
kullanıcılarda yanıklara neden olabilir. Odada çocuklar veya göze-
tim altında tutulması gereken kişiler varsa özellikle dikkat 
edilmelidir. 

Bu cihaz yalnızca tasarım amacına uygun olarak, yani yaşam 
alanlarında ısıtma sağlamak için kullanılmalıdır. Diğer tüm 
kullanımlar yanlış ve tehlikeli kullanım olarak değerlendirilir. Üretici, 
uygunsuz ve makul olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarların 
sorumluluğunu kabul etmez. 

Üç yaş altı çocuklar, sürekli gözetim altında değillerse cihazdan 
uzak tutulmalıdırlar. 

Cihazın kurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması şartıyla, 
üç ile sekiz yaş arası çocuklar açma/kapama düğmesini kullanarak 
cihazı SADECE çalıştırabilir. Bunun için çocukların gözetim altında 
tutulması, cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve 
ilgili tüm riskleri anlamış olması gerekir. 3 ile 8 yaş arası çocuklar 
fişi prize takmamalı, ayar yapmamalı, cihazı temizlememeli ve 
cihaz üzerinde bakım işlemleri yapmamalıdır. 

Bu cihazı yanıcı maddelerin kullanıldığı ve/veya saklandığı yerlerde 
kullanmayın. Bu cihazı yüksek derecede patlayıcı alanlarda 
(örneğin yanıcı gazlara ve aerosollere yakın yerlerde) kullanmayın. 
Patlama ve yangın riski çok yüksektir! 

Termal fanlı modelleri kullanırken havalandırma deliklerine 
(girişlere ve çıkışlara) hiçbir madde yerleştirmeyin ve yerleştirilmes-
ine izin vermeyin. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya başka 
tehlikeler meydana gelebilir. 

Bu cihaz hayvancılık için uygun değildir. Sadece evde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır! 

Cihazın yüzeyine dokunulması halinde ciltte yanık oluşması riski 
çok yüksektir! Cihaz çalışıyorsa veya henüz kapatılmışsa cihaza 
dokunmayın. Yanma riski vardır! 

Taşıma - Radyatör, güç kablosu prizden çekildikten sonra ve rady-
atör oda sıcaklığına geldikten sonra taşınmalıdır! Bu kurala uyul-
maması halinde yanma ve radyatörün düşmesi riski çok yüksektir. 

Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine 
dokunmayın.

İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık anma değerine
sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.

Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını,
kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. 

Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.

Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir
yerde muhafaza edin.

Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı 
çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için asla güç kablosunu veya 
cihazın kendisini çekmeyin. 

Güç kablosu hasar görmüşse kullanıcının yaralanma riskinin önüne 
geçmek için yalnızca yetkili ve kalifiye personel tarafından değiştir-
ilmelidir.

Yağlı radyatöre besleme sağlamak için uzatma kablosu kullan-
mayın.

Termal fanlı modelleri kullanırken cihazın üzerini örtmeyin ve giriş/ 
çıkış koruma ızgarasına giren ve buradan çıkan serbest hava 
akışını engellemeyin. Bu kurala uyulmaması aşırı ısınmaya ve 
yangına neden olabilir. 

Cihaz çalışıyorken cihazın üzerini örtmeyin! Aksi takdirde rady-
atörün içerisinde tehlikeli bir sıcaklık artışı olabilir. 

Gerekmediği sürece cihazı kesinlikle açık tutmayın. Cihaz uzun 
süre kullanılmayacaksa cihazın şebekeyle olan bağlantısını kesin. 

Makarası veya güç kablosu bölmesi olan modellerde, güç 
kablosunun tehlikeli olacak şekilde aşırı ısınmasını önlemek için 

kablonun makaradan tamamen açılması önerilir.

Uyarı: Termo fanlı yağlı radyatör modelleri: Termal korumanın 
istemsiz çalışması riskini önlemek için, yağlı radyatörü bir program-
layıcıyla, sayaçla veya cihazı otomatik olarak açıp kapatan herhan-
gi bir başka cihazla kullanmayın; cihazın üzeri kapatılırsa veya 
cihaz yanlış yerleştirilirse yangın riski meydana gelir. 

Radyatörü çamaşırlarınızı kurutmak için kullanmayın. 

Güç kablosunu yağlı radyatörün sıcak yüzeyine yerleştirmeyin! 

Radyatör daima dik konumda çalıştırılmalıdır!

Radyatördeki tuhaf “yeni ürün” kokusunu gidermek için ilk kullanım 
sırasında cihazı en az iki saat boyunca maksimum güçte çalıştırın. 

İlk kullanım sırasında radyatörden çatırdama sesleri gelmesi 
normaldir.

Radyatörü kullanmadan önce, ısıtılacak odaya taşınmasının ardın-
dan 24 saat boyunca çalıştırmadan bırakmanız önerilir. 5°C ve altı 
sıcaklıklarda radyatörün “çatırdama” sesleri çıkarması normaldir. 
Bu sesler radyatörün çalıştırılmasından sonra yaklaşık 15-20 
dakika devam eder. 

Yağlı radyatör, hassas miktarda özel ince yağla doludur. Yağ 
haznesinin açılmasını gerektiren onarım işlemleri, yalnızca üretici 
veya üreticinin servis yetkilisi tarafından yapılmalıdır. Yağ sızıntısı 
durumunda bu kişilerle iletişime geçmelisiniz. Yağ sızıntısı olması 
halinde derhal size en yakın yetkili servise başvurun. Cihazı 
onarılana kadar kullanmayın.

Yağlı radyatörün kullanılmayacak olması durumunda yağ bertarafı 
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düzenlemelerine uymalısınız! 

Bu cihaz 4 metrekareden küçük odalarda kullanılmamalıdır. 

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü,
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit
varsa çalışmaz duruma getirin.



AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde 
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine 
uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek 
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, 
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. 
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama 
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.
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Ambalaj bilgisi 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklar-
la birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama nokta-
larına atın.
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Müșteri Memnuniyeti Politikası

• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:

- www.arcelik.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:
- https://www.instagram.com/arcelik/
- https://twitter.com/arcelik
- https://www.facebook.com/arcelik/
- https://www.youtube.com/user/tvarcelik

* Posta Adresimiz:
- Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,

34445, Sütlüce / İSTANBUL
* Bayilerimiz,

- https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri
* Yetkili Servislerimiz,

- https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik’e ulaștığı bilgisini, müșteri profili
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Arçelik olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul
eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.

• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapı geliștirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 

Çağrı Merkezimize bașvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız. 

alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir 
sorunda size yarar sağlayacaktır.

• Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müșteri Hizmetleri

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından
alan kodu çevirmeden arayın*)
* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet
vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888
* Faks Numaramız: 0216-423-2353
* Web Adresimiz:

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
Bakanlığı tarafından olușturulan “Servis Bilgi
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden
temin edilebilir.



Bu ürün Arçelik A.Ș. adına GD Midea Environment Appliances
MFG.Co.,Ltd. No: 28 , Dong Fu Road , Hesui East Industrial Area, Dong Feng
Town, 528425 Zhongshan, Guandong , P.R.C. , telephone: +0760-22598018 tarafından üretilmiștir.

Menșei P.R.C.



GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları 

dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları 
dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre 
kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan;
 a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi  
durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici 
ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6) lgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi 

içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın 
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde 
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı 
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde 
üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya 
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Arçelik
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  

34445, Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Elektrikli Yağlı Radyatör
Modeli:  ARI 9DM 2000

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

ELEKTRİKLİ YAĞLI RADYATÖR 
GARANTİ BELGESİ




