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•Elektrik kablosunun hasar görmesini
önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını 
veya keskin kenarlara sürtünmesini 
engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak 
yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.

•Cihazı çalıştırılmadan önce, güç
kablosu kontrol edilmelidir. Eğer hasar 
var ise, cihaz çalıştırılmadan yetkili 
servise başvurulmalıdır.

•Cihazın ısıtıcı tüpünü, cihazı çalıştır-
madan önce kontrol ediniz. Çatlak, kırık 
vb. durumların gözlemlenmesi halinde, 
cihaz çalıştırılmadan yetkili servise baş-
vurulmalıdır. CİHAZ KESİNLİKLE TOP-
RAKLI PRİZDE KULLANILMALIDIR.

•Ürün,bir elektrik prizinin hemen altına
yerleştirilmemelidir.

•Ana elektrik hattının 220-240VAC ol-
duğunu ve bağlantının sigortalı olması-
nı kontrol ediniz.

•Şebeke güvenliğini kontrol ediniz. 16A
sigorta kullanınız.

•Eğer cihazınızı uzun süre kullanma-
yacaksanız veya temizlik ya da ayarlama 
yapacaksanız fişini prizden çıkartınız.

1.1 Güvenlik Talimatları
Önemli Güvenlik Talimatları Dikkatle 
Okuyun ve Daha Sonra Başvurmak 
Üzere Saklayın. 

Bu bölümde, yangın, elektrik çarp-
ması, yaralanma ya da maddi hasar 
tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak 
güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu 
talimatlara uyulmaması halinde her 
türlü garanti geçersiz hale gelir.

•Beko ürünleri geçerli güvenlik stan-
dartlarıyla uyumludur. Bu nedenle ürün 
veya elektrik kablosu hasar görürse, 
tehlikeleri önlemek için bayi, servis 
merkezi veya uzman ve yetkili bir servis 
tarafından onarılmalı ya da değişti-
rilmelidir. Hatalı veya yetersiz onarım 
işlemleri, kullanıcı için tehlike ve risk 
oluşturabilir. 

•Ürünü yalnızca bu kılavuzda açık-
lanan kullanım amacı doğrultusunda 
çalıştırın.

•Ürünün yanlış montajı veya kullanı-
mından doğacak olan hasarlardan 
üretici sorumlu tutulamaz.  
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•Bu ısıtıcı yere düşmüş ise kullanma-
yınız.

•Bu ısıtıcı üzerinde gözle görülür ha-
sar var ise kullanmayınız.

kendilerine verilmiş ve anlamışlarsa 
cihazı açıp kapatabilirler. 3 yaş ve 8 
yaş arasındaki çocuklar fişi prize tak-
mamalı, cihazı düzenlememeli, te-
mizlememeli veya bakımını yapma-
malıdır.

•Cihazla oynamamalarını güvence
altına almak için çocuklar, gözetim al-
tında bulundurulmalıdır.

•Bu ısıtıcıyı banyo,duş veya yüzme
havuzunun yakın çevresinde kullan-
mayınız.

• D İKKAT! Dış yüzey kullanımı sıra-
sında ısınır. Yanma riskini önlemek
için sıcak yüzeylere temas ettirme-
yin.

•Cihazın güvenliğinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili 
gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu 
cihazın, fiziksel, duyu, ve zihinsel yete-
nekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya 
deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılması amaçlanma-
mıştır.

•3 Yaşından küçük çocuklar sürekli
gözetim altında tutulmadıkça cihazdan 
uzak tutulmalı.

•3 yaş ve 8 yaş arasındaki çocuklar,
ancak cihaz amaçlanan normal kulla-
nım konumunda yerleştirilmiş ve ciha-
zın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar 
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•Cihazı, otomatik olarak devreye so-
kan, programlayıcı, zamanlayıcı, 
uzaktan kumandalı ayrı bir sistem veya 
herhangi bir düzen ile birlikte kullan-
mayınız.

•Banyo kullanımlarında; banyodaki
veya duş alma yerindeki kişi tarafın-
dan anahtarlara veya başka kontrol 
cihazlarına dokunulamayacak biçim-
de montajlayınız. Üzerine su sıçrama-
sına karşı gerekli tedbirler alınmadan 
kullanılmamalıdır.

•Ürününüzün elektrik kablosu stan-
dartlarda belirtilen kriterlere uyumlu 
ve topraklı fış ile donatılmıştır. Tesisa-
tınızın prizi de (topraklı) ürününüzün 
fişine uygun olmalıdır Bu ısıtıcının 
koruma seviyesi IPX2 olduğundan 
seralarda ve şantiyelerde kullanımı 
uygun değildir. 

•Bu ısıtıcının anahtarlarının ayrı ko-
numları,şekil,yazı ve diğer görünür 
sembollerle işaretlenmiştir. Bu işlem 
bu ısıtıcının kontrol anahtarını da kap-
samaktadır. Bu ısıtıcının anahtar ko-
numu kullanıcının o konumu seçmesi 
halinde açıkça görülmektedir.
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•Cihazınızı elbise havlu vs. eşyaları
kurutmak için kullanmayınız.

• UYARI !!!   Aşırı ısınmayı 
önlemek için ısıtıcının 
üzerini örtmeyiniz.

•Bu ısıtıcıyı yatay konumda sağlam
zeminde veya duvara sabitlenmiş ola-
rak kullanınız.
•Kullanım esnasında ısıtıcıyı asla
gözetimsiz bırakmayın.

•UYARI !!! Bu ısıtıcı oda sıcaklığını
kontrol etmek için bir cihaz ile dona-
tılmamalıdır. Sürekli olarak kontrol 
sağlanmadıkça, kendi odalarından 
ayrılmayan kişiler tarafından kulla-
nılan küçük odalarda bu ısıtıcıyı kul-
lanmayınız.

•Isıtıcı ürününüz, mobilya, perde,
kağıt, karton vb. kolay tutuşabilecek 
nesnelerden minimum 1 mt uzağa 
montajlanmalıdır.

•Isıtıcı ürününüz, zeminden en az
1,80 mt yüksekliğe, tavandan en az 40 
cm alçağa, köşelerden ise 50 cm uza-
ğa monte edilmelidir.

•Cihazı asla yanıcı yüzeylere (karton,
ahşap vb.) monte etmeyiniz.

 Cihazı parçalarına ayırmayın. •
•

•

•

•UYARI !!!

•

•

•

• Ürünü, elektrik fişine her zaman ula-

şılabilecek şekilde yerleştirin.
•



1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve 
atık ürünün elden çıkarılması 
             Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehirci-
             lik Bakanlığı tarafından yayım-   
            lanan “Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeli-
ği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı mad-
deleri içermez. AEEE Yönetmeliğine 
uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve 
tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek 
kaliteli parça ve malzemelerden üre-
tilmiştir. 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 
yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri 
geri kazanıma vererek çevrenin ve 
doğal kaynakların korunmasına yar-
dımcı olun. 

1.3 Ürünün ambalajı 
          Ürününüzde kullanılan ambalaj-
          lar geri dönüşümü mümkün am-
balajlardır. Ürününüzün ambalajları-
nın çevresel açıdan geri dönüşüm sü-
recine katılmasını sağlamanız için ye-
rel resmi makamların kurallarına uygun 
olarak ambalajların ayrı atılmasını sağ-
layınız

•Yatay konumda monte edilmiş halde
kullanılmalıdır.
•Isıtıcınızı kesinlikle dikey konumda kul-
lanmayınız.
•Isıtıcınızı yatay konumda montajlayınız.
•Kullandığınız prizin kaliteli ve doğru
montajlı olmasına dikkat ediniz. 
•Çalışır durumda iken kesinlikle yer de-
ğiştirmeyiniz.
•Cihazın enerjisini kestikten ve cihaz
soğuduktan sonra taşıma işlemini gerçek-
leştirebilirsiniz.
•Halı, perde ve benzeri ürünlerin üzerine
konumlandırarak kullanmayınız. 
•Quartz çubuğun üzerine sigara, metal
v.b şeyler dokundurmayınız.
•Çocuklardan uzak tutunuz.

•Isıtıcıyı bir prizin altına veya yakınına
yerleştirmeyiniz.

•lslak iken cihaza dokunmayınız.

Boğulma tehlikesi! 
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan 
uzak tutun.
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                 Camdan  paneller  hasara 

uğramışsa,  ısıtıcı    kullanılmamalı   ve 
yetkili servise başvurulmalıdır.

UYARI !!!  

Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. 

Elleriniz nemli veya ıslakken, cihazın 
fişine dokunmayın. 

•

•

•



2.1. Teknik Özellikler

Şekil-1
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2.1. Teknik Özellikler2.1. Teknik Özellikler

BK II 1500 M BK II 2000 M BK II 2500 M

2.2. Elektriki Devre Şeması
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2 Genel Görünüm



NOT: 
Isıtıcınızın çalıştırma konumu kesinlikle şekil 4'de gösterildiği gibi olmalıdır.

Şekil-2 Şekil-3 Şekil-4

Şekil-5
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Şekil-6

Şekil-7
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5.1. Cihazın Taşınabilir Ayak Montajı ve 
Kullanım Öncesi Hazırlık
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5.2. Cihazın Taşınabilir Ayak Montaj Şekilleri

Şekil-8 Şekil-9

Şekil-10 Şekil-11

Şekil-12 Şekil-13 Şekil-14 Şekil-15
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DİKKAT           
Ürünününüzü kullanmadığınız 
zamanlarda fişini prizden çek-
iniz. Fişten çektikten sonra 
ürününüze dokunmayınız, 
s o ğ u m a s ı n ı  b e k l e y i n i z .

!
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Sorun Giderme Neden Yardım

Ürün çalışmıyor. Sigortanızı kontrol edin. Sigortanız kapalı olabilir, bu 

sigortayı işler hale getirin. 

Ürün çalışmıyor.

Ürün çalışmıyor.

Elektrik bağlantınızı kontrol edin.

Elektrik bağlantınızı kontrol edin.

Şebeke gerilimi 220-240 V

arasında olmalıdır.

Evinizdeki elektrikle çalışan

diğer ürünlerinizin çalışıp

çalışmadığını kontrol ediniz. 

Ürün çalışmıyor.

Ürün çalışmıyor.

Ürün çalışmıyor.

Cihaz düşük güçte

çalışıyor.

Cihazın fişi prize takılıp takılmadığını

kontrol edin.

On-Off şalterinin On konumunda olup

olmadığını kontrol edin.

Devrilme emniyeti şalterinin devrede

olup olmadığını kontrol edin.

Termostatın On konumunda olup

olmadığını kontrol edin.

Cihazın fişini prize takın.

On-Off şalterini On konumuna

alın.

Devrilme emniyeti şalterini

devreye sokun.

Termostatı On konumuna alın.












