QUARTZ SOBANIN KULLANILMASI:
Fişi uygun topraklı prize takınız. Açma-kapama düğmelerinin kapalı olmasına dikkat edin.
Ortamın istenilen sıcaklığını termostattan ayarlayınız Açma-kapama düğmelerini
ihtiyacınız doğrultusunda çalışma konumuna getiriniz.
Sobanızda; sol şalter ile en üstteki rezistansı, orta şalter ile ortadaki rezistansı sağ şalter
ile alt rezistanslar çalışacaktır. 3 şaltere birlikte basılması ile 3 rezistans birlikte
çalışacaktır. Ortam sıcaklığı ayarlanan termostat sıcaklığına ulaştığında rezistanslar devre
dışı kalacaktır. Fiş takılı ve şalter açık olduğu sürece ısıtıcı termostattan aldığı değerler
doğrultusunda otomatik olarak devreye girerek çalışmasını veya kapanmasını
sağlayacaktır. Oda sıcaklığını yetersiz buluyorsanız termostat ayarını yükseltiniz.Ouartz
sobanızın çalışmasına son vermek için, termostatı “min” konumuna, açma-kapama
düğmelerini de “kapalı” duruma getirip, fişi prizden çıkarınız.
Dikkat! Cihazınızda “Devrilme Emniyet Sistemi” mevcuttur. Sobanızın devrilmesi
durumunda cihaz kendiliğinden sönmektedir.

SOBANIZIN BAKIMI:
Her türlü bakım için cihazınızın fişini prizden çekin.
Temizlik için hafif nemli bir bez kullanılabilir.
Isıtıcının içerisine kesinlikle su kaçırılmamalıdır.

SOBANIZIN ÖZELLİKLERİ:
ALATURKA MAKSİ SOBA A840 : 3 * 800 W: 2.400 WATT
ALATURKA MİNİ SOBA
A820 : 3 * 600 W: 1,800 WATT
Sobanızı, 3’lü anahtar yardımıyla farklı ısı değerlerinde çalıştırabilirsiniz.
Sobanızda bulunan termostat sayesinde ihtiyacınız olan ısıda çalıştırabilirsiniz
Özel yansıtıcı sayesinde ısının en verimli şekilde yayılması sağlanmıştır.
Sobanın gövdesi ısıya dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
Sobanız devrilme tehlikesine karşı hassas EMNİYET SWITCH i donatılmıştır.

GÜVENLİK VE UYARILAR
• Isıtıcınızın kullanım voltajı 230 volttur.
• Sobanızın elektrik kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fiş mutlaka topraklı priz ile
kullanılmalıdır. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama
yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan firmamız sorumlu
olmayacaktır.
• Evinizin sigorta sistemi 16A üzerinde olmalıdır. Evinizin sigorta sistemi eski ve uygun
değilse ehliyetli bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
• Isıtıcınızı bir prizin hemen altına yerleştirmeyiniz.
• Elektrik kablosunun ısınan yüzeylere temas etmesini engelleyiniz.
• Sobanızı düzgün ve sert bir zeminde kullanınız.
• Sobanızın ön panelini ve üzerini kesinlikle kapatmayınız.
• Sobanızın quartz ısıtıcıları üzerine su sıçratmayınız ve nemli bezle silmeyiniz.
• Sobanız çalışırken hareket ettirmeyiniz.
• Sobanızı banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.
• Sobanızı perde ve ısıdan etkilenecek yanıcı ve benzeri malzemelerden en az 1 m.
Uzağa koyunuz.
• Çalıştırırken sobanızın arka yanlarından en az 50 cm boşluk bulunmasına dikkat ediniz.
• Cihazınız fişe takılı iken koruyucu ızgaradan içeriye herhangi bir nesne sokmayınız.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir
şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse
kullanılabilir.
• Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Isıtıcınızı kesinlikle Gömme Dolap ve bunu gibi kapalı yerlerde asla çalıştırmayınız.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
• Aşırı ısı eşyalarınızın deforme olmasına yol açabilir. Deri koltuk ve deri sehpanızdan
uzak tutunuz.
• Sobanızı halı, kilim gibi eşyalarınızın üzerinde kullanmayınız.
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• Isıtıcınızı kullanırken koruma kafesi mutlaka yerine takılı olmalıdır.
• Sobanızın koruma kafesi çocuk ve yaşlılar için ya da özürlü kimseler için tam koruma
sağlamaz. Lütfen dikkat ediniz.
• Isıtıcınızın fişini prize takmadan önce güç anahtarının kapalı olduğuna emin olun.
• Isıtıcının cam ve seramik parçalarında meydana gelecek bir hasar durumunda kesinlikle
cihazınızı kullanmayınız.
• Sobanızın elle ulaşılabilir metal yüzeyleri kullanım sırasında sıcak olabilir.
• Isıtıcı örtülmüş veya yanlış konumlandırılmış olması halinde yangın tehlikesi
oluşacağından, bu cihazı otomatik olarak yöneten programlayıcı, zamanlayıcı ve benzeri
diğer bir düzen ile birlikte kullanmayınız.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT
ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
AŞAĞIDAKİ DURUMLAR GARANTİ KAPSAMI
DIŞINDADIR.
• Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanma şarlarının dışında kullanımdan meydana
gelecek hasarlar ve arızalar.
• Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan
hasar ve arızalar.
• Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinde yazılı voltajdan
farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar
• Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
• Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona
erecektir.
• Yukarıdaki şartlar; Ürünün garanti süresi dolmamış olsa bile cihazınızı garanti
kapsamından çıkarır ve bu arızaların tamiri ücret karşılığı yapılır.
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küçük odalarda bu ısıtıcıyı kullanmayınız.
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• Do not use heater in bathroom and swimming pool.
• Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and
curtains at least 1m from the front of the heater and keep them away from the sides and
rear.
• Keep 50 cm space at the rear and sides when heater running.
• Keep heater out of the reach of children under 8 years old.
• High temperature causes deformations on the leather furniture and items. Keep heater
away from furniture.
• Do not remove protective cage when heater is running.
• Do not use the heater on the carpeting.
• Turn off the heater before connect the plug.
• Do not use when ceramic and glass parts are damaged.
• Do not use timer for automatic on/off.

DURING OPERATION
• Connect to properly grounded outlets only.
• Power switch on the heater, provides different level of heating.

CLEANING/MAINTENANCE
• Always unplug the heater, before moving or cleaning.
• DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
• DO NOT immerse in water or other liquids.
• Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the heating
elements.
• After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

NOT: Ürününüz nakliye sırasında
hasar görmemesi için ayakları
demonte olarak imal edilmiştir.
Aşağıdaki montaj grafiğine bakarak
lütfen ayakları monte ederek
kullanınız.
A840 ve A820 model sobalar için
aynı şekilde montaj edilir.
Kutu içeriği: 2 ad. Cıvata 1 ad. Alyan
Anahtar

THE FOLLOWING CONDITIONS ARE NOT COVERED
BY WARRANTY.
• Please follow all recommendations, instruction and user manuals, otherwise will void the
warranty.
• Failures and damages occurred in user manual operation outside the specified operating
conditions.
• After the delivery of the product to loading, unloading and transport of the damage and
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malfunctions.
• Damage and malfunctions occurred due to the low voltage or faulty electrical wiring,
using different voltages than the nameplate.
• Mentioned conditions at above makes your warranty void even if the warranty has not
expired, repair of these fault is done for a fee.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:
• Read ALL instructions before using this unit.
• CAUTION: Risk of Electric Shock. DO NOT open or try to repair the
heater yourself.
• This heater may get hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot
surfaces. If provided, use handles when moving this heater.
• Do not leave heater unattended while on. Extreme caution is necessary when any heater
is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating
unattended.
• DO NOT operate any heater with a damaged cord or after the heater malfunctions, has
been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for
examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
• DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
• DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or
similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
• DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as
this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
• To prevent a possible fire, DO NOT block the air intakes or exhaust in any manner. DO
NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
• A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use in areas where
gasoline, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away
from heated surfaces and open flames.
• Do not use an extension cord because the extension cord may overheat and cause a
risk of fire.
• To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet. Pull firmly on
the plug, DO NOT unplug by pulling on the cord.
• Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not
recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
The use of attachments not recommended or sold by unauthorized dealers may cause
hazards.
• DO NOT use outdoors.
• DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit.
Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts.
Qualified personnel should perform all servicing only.
• Connect to properly grounded outlets only.
• The heater must be operated by an adult. Keep heater out of the reach of children.
• Only operate the heater when it is on the floor.
• “Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance
provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8
years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.”
• CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns.
Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.”
• SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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