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Haydi 
başlayalım...

Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice 
okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Başlarken…

Başlamadan Önce
Hızlı Başlangıç

Güvenlik

Daha fazla detay… 

Teknik ve Hukuki bilgiler
Koruma ve Bakım
Montaj
Erp bilgiler
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Güvenlik

LÜTFEN ALETI KULLANMADAN ÖNCE TÜM 
TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
DİKKAT – Yangın, elektrik şoku, fiziksel yaralanma 
ve maddi hasar tehlikeleri:
Aletle kullanmak için, daima kurulum, kullanım ve 
bakım talimatları ile kullanım uyarılarına riayet 
ediniz:

1. Bu talimatları dikkatlice okuyun ve saklayın.
2. Aletle bağlamadan önce, mevcut ana voltajın aletle 
üzerinde belirtilen anma değeri plakasındakiyle aynı 
olduğundan emin olun.
3. Ürünü amacı dışında kullanmayınız. Yalnızca 
kapalı alanda kullanım içindir.
4. BU CİHAZI DUVARDAN OLMALIDIR. BT 
ÜCRETSİZ DAİMİ CİHAZI OLARAK KULLANIM İÇİN 
UYGUN DEĞİLDİR. Ürünü farklı bir konumda 
çalıştırma zarara neden olabilir.
5. İlk kullanım sırasında hafif bir koku olabilir. Bu 
normaldir ve kısa sürede sona erecektir.
6. Isıtıcı kullanılm sırasında sıcaktır. Yanmadan 
korunmak için çıplak elle sıcak hiçbir yüzeye 
dokunmayın. Ürünü taşırken taşıma saplarını kullanın.
7. Mobilya, yastık, yatak, kağıt, giysi, perde gibi yanıcı 
maddeleri ısıtıcıdan en az 1 metre uzakta tutun.
8. Yanıcı sıvıların saklandığı veya yanıcı gaz olan 
ortamlarda ısıtıcıyı kullanmayın.
9. Isı çıkışı ızgaralarını veya ısıtıcının hava girişi 
açıklıklarını örtmeyin veya herhangi bir şekilde 
engellemeyin.
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10. Patlayıcı gaz olan veya yanıcı solvent, cila veya 
yapıştırıcı kullanırken ısıtıcıyı kullanmayın.
11. Isıtıcıyı temiz tutun. Elektrik şokuna veya yangına 
neden olabileceğinden ya da ısıtıcıya zarar 
verebileceğinden havalandırma ya da hava çıkışlarına 
birşeyin girmesine izin vermeyin.
12. Kullanılmadığından veya temizlemeden ya da 
taşımadan önce her zaman fişi prizden çekin. Isıtıcının 
fişini kablodan çekerek çıkarmayın.
13. Kabloyu, fişi veya cihazın herhangi bir parçasını 
suya ya da başka bir sıvıya sokmayın.
14 Cihazı onarmaya, sökmeye veya değiştirmeye 
çalışmayın. İçinde kullanıcının onarabileceği parça 
yoktur.
15. Isıtıcı, prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
16. Isıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun çok 
yakın çevresinde kullanmayın.
17. Bu ısıtıcıyı programlayıcı, zamanlayıcı, ayrı bir 
uzaktan kumanda sistemi veya ısıtıcıyı otomatik olarak 
açan herhangi başka bir cihazla kullanmayın; ısıtıcı 
örtülüyse veya doğru konumlanmamışsa yangın riski 
vardır.

18.         DİKKAT: Aşırı ısınmadan kaçınmak için ısıtıcıyı 
örtmeyin.
19. DİKKAT! - GİYSİ, BATTANİYE GİBİ NESNELERLE 
BU CİHAZI ÖRTMEYİN VEYA PERDE YA DA TÜL GİBİ 
NESNELERİN YAKININA YERLEŞTİRMEYİN.
20. Elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici, servis ya da 
kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Güvenlik
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Güvenlik

21. Emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın 
kullanımı ile ilgili denetim yapılmadığı veya bilgi 
verilmediği sürece, bu alet, (çocuklar dâhil) yeterli 
fiziksel, algısal veya ruhsal yeteneği olmayan kişilerin 
veya deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için 
tasarlanmamıştır.
22. Çocuklar, aletle oynamalarını engellemek 
amacıyla gözetim altında tutulmalıdır.
23. Cam hasar gördüğünde, tehlikeden sakınmak için 
ısıtıcıyı kulanmayın.
24. DİKKAT – uzatma kablosu kullanıyorsanız, 
uzatma kablosunun belirtilen maksimum çalışma 
gücünü/yükünü aşmamaya dikkat edin.
25. Bu cihaz, gözetilmeleri veya cihazın emniyetli bir 
şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmesi ve ilgili 
tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 ve üzeri yaştaki 
çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenekleri olan ya da deneyim ve bilgisi olmayan 
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı 
gözetimsiz olarak çocuklar tarafından  yapılmamalıdır.
26. 3 yaş altındaki çocuklar sürekli gözetilmedikçe uzak 
tutulmalıdır.3 yaşından 8 yaşına kadar olan çocuklar 
cihazı istenen normal çalışma konumunda 
yerleştirilmiş veya kurulmuş olması ve gözetilmeleri 
veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına ilişkin 
talimat verilmesi ve ilgili   tehlikeleri anlamaları 
kaydıyla açabilir/ kapatabilir. 3 yaşından 8 yaşına 
kadar olan çocuklar cihazın fişini takmamalı,
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 ayarlamamalı ve temizlememeli   ya da kullanıcı bakımı 
yapmamalıdır.

27.   DİKKAT— Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir 
ve yanıklara yol   açabilir. Çocukların ve savunmasız 
kişilerin bulunduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir.

Güvenlik

Yapılması 
gerekenler

Yapılmaması 
gerekenler

• Isıtıcıyı daima bu kılavuza göre monte edin. Şüphe içerisinde 
olmanız halinde uzman tavsiye alın.
• Daima elektrik prizinin erişilebilir konumda olduğundan ve 
ısıtıcının üstünde değil yanında olduğundan emin olun.
• Isıtıcıyı oynatmadan veya temizlik ve bakım için dışarı taşımadan 
önce daima ısıtıcıyı elektrik kaynağından ayırın.
• Devrilmesini önlemek için daima ıstıcının sıkıca tespit edilmiş 
olduğundan emin olun.
• Küçük çocukların ve güçsüz kişilerin ısıtıcıya temas etme ihtimali 
olduğunda şömine siperliği kullanın.
• Isıtıcı AÇIK ve muhafazasız durumdayken asla çocukları odada 
gözetimsiz olarak tek başlarına bırakmayın. 
• Asla havalandırma çıkışını tıkamayın veya üzerini kapatmayın 
veya ısıtıcı deliklerinin içerisine yabancı madde sokmayın.
• Isıtıcıyı asla banyo, mutfak, duş ve yüzme havuzu gibi suyun 
kullanıldığı bir yerde kurmayın veya kullanmayın.
• Asla ısıtıcının üzerinde veya etrafında sprey veya buharlı 
temizleyici kullanmayın.
• Asla elektrik kaynağı kablosunu halı vs. altından çekmeyin.
• Asla ısıtıcıyı perde veya tutuşabilir malzemelere yakın mesafede 
kurmayın.
• Asla ısıtıcıyı giysileri vs. kurutmak için kullanmayın.Yapılmaması 
gerekenler
• Asla ısıtıcının üzerine oturmayın veya üzerinde ayakta durmayın.
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28. Sabit montaj için talimatlara ilişkin sayfa 15-16’in altına 
bakın
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Başlamadan Önce

Başlamadan önce kontrol etmeniz gerekenler

Ürününüz

Sadece evde kullanılır.

Asla çocukların veya aleti güvenli biçimde kullanma 
kabiliyetine sahip olmayan kişilerin denetim olmaksızın bu 
aleti kullanmalarına izin vermeyin.

Lütfen plastik torbaları dikkatli bir biçimde bertaraf ediniz ve 
çocuklardan uzak tutunuz.

ÖNEMLİ: Kullanım sırasında hiçbir şekilde ısıtıcıyı örtmeyin veya 
alev alabilecek materyallerin yanına yerleştirmeyin. Isıtıcı ısınacaktır, 
kullanım sırasında kesinlikle dokunmayın. Çocukları ve ev 
hayvanlarını her zaman güvenli bir uzaklıkta tutun ve çalışan bir 
ısıtıcıyla bir odada gözetimsiz bırakmayın.

ÖNEMLİ - İLERİDE BAKMAK İÇİN 
SAKLAYINIZ: DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İhtiyacınız

Ürününüzü monte etmek için rehberinsonundaki 
montaj kılavuzuna bakınız.

1. Ana gövde
2. Uzaktan kumanda
3. Güç Anahtarı
4.Kontrol Paneli

    1 Tornavida
 1 ölçme bandı

   1 su  te raz is i         1 matkap ve bit

 1 kalem

2

1

3

4

0 5 11 23h17

c



[01]×01 [02]×01

[03]×01

1:1

[06]×05

[05]×05
[04]×01

[07]×01

Şöminenin arkasında 
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Hızlı Başlangıç
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Ana güç düğmesini açtığınızda, sesli uyarı, makinenin açılmakta olduğunu 

belirtmek için bir kez çalar, ardından makine bekleme durumuna girer. Manuel 

işlemler 

1.   düğmesine basın.Bu düğmeye ilk kez basıldığında ısıtma

 elemanlarının iki takımı çalışır, 1900 W,    göstergesi kırmızı renkte

yanar.İkinci kez basıldığında ısıtma elemanlarının bir takımı çalışır, 950 W,

göstergesi mavi renkte yanar.Üçüncü kez basıldığında ısıtma elemanı

 kapanır ve   göstergesi söner. 

Not: Isıtma elemanları manuel olarak açıldıktan sonra çalışır ancak

sıcaklık sensörü tarafından denetlenmezler. 

2.   düğmesine basın. Bu düğmeye ilk kez basıldığında kömür alevi en

 yüksek parlaklıkta olur. İkinci kez basıldığında kömür alevi orta

 parlaklıkta olur. Üçüncü kez basıldığında kömür alevi düşük parlaklıkta olur.

Dördüncü kez basıldığında kömür alevi söner. Ardından sırayla ilerler.  



Hızlı Başlangıç

Kontroller
Bu cihaz, fişi prize takılıp 0/I güç anahtarı açıldıktan sonra, sadece uzaktan 
kumanda ile çalıştırılabilir. Ana güç anahtarı cihazın tabanında yer alır.
Not: Serigrafi simgesi olmayan uzaktan kumanda düğmesi, düğmenin bir işlevi 
olmadığını gösterir;
1. Uzaktan kumandayı kullanırken daima şömineye doğru yöneltin ve en fazla 6 
metre uzakta tutun.
2.Uzaktan kumandanın        tuşuna basıldığında ekranı açılır, alev yanar ve

LCD ekranında alev simgesi görünür. Hafta, saat (24 saatlik sistem) ve sıcaklık

ayarı normal biçimde görüntülenir. Tekrar basıldığında uzaktan kumandanın

ekranı kapanır; 

3.    tuşu alev ve kömür kontrolü anahtarıdır. AÇIK olması durumunda, bir kez

basıldığında alev ve kömür yatağı söner, LCD ekranda    simgesi

görüntülenmez. Tekrar basıldığında alev ve kömür yatağı yanar, LCD ekranda     

simgesi görüntülenir.     Tuşa basıldığında sesli uyarı bir kez çalar. 

4. Kırmızı alevi ayarlamak için       tuşuna basın. Tuşa basıldığında

makinede sesli uyarı bir kez çalar. 

5. Kömür yatağının parlaklığını ayarlamak için        tuşuna basın. Tuşa

basıldığında makinede sesli uyarı bir kez çalar. 

6. Isıtma       uşuna basın. İlk kez basıldığında ısıtma elemanları yüksek bir

düzeyde çalışır, LCD ekranda      simgesi görüntülenir, makinedeki   göstergesi

 kırmızı renkte yanar. İkinci kez basıldığında ısıtma elemanları düşük bir düzeyde

 çalışır, LCD ekranda     simgesi görüntülenir, makinedeki    göstergesi mavi

 renkte yanar. Üçüncü kez basıldığında ısıtma elemanları kapanır, LCD ekranda

 işlev simgesi görüntülenmez, makinedeki    göstergesi söner. Tuşa

 basıldığında sesli uyarı bir kez çalar. 

Not: Isıtma elemanlarının uzaktan kumandayla açılması durumunda, çalışıp 

çalışmayacakları sıcaklık ayarına ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Yalnızca 

sıcaklık ayarının ortam sıcaklığından yüksek olması durumunda çalışırlar. 

7.        tuşlarına basarak sıcaklığı 7 ila 30°C arasında ayarlayın.  Tuşa 

basıldığında makinede sesli uyarı çalar. 

8. Geçiş          tuşuna basın. Bir kez basıldığında karşılık gelen rakam yanıp

söner. Bu durumda, geçerli saati ve haftayı ayarlamak için              tuşlarına

basın. Tuşa basıldığında makinede sesli uyarı çalmaz. 
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Hızlı Başlangıç

9.Zamanlama parametresi ayarı     tuşuna basın. İlk kez basıldığında,
pazartesi gününü belirtmek için LCD ekranda    simgesi görüntülenir. Sıcaklık 
ayarı yanıp söner. Pazartesi günü için zamanlama sıcaklığını ayarlamak 
amacıyla      tuşlarına basın. tuşuna basın      Onaylamak ve zamanlamaya
yönelik saat ayarını başlatmak için      tuşuna basın. Görüntülenen saat
parametresi “00-23” şeklindedir. Zamanlama işlevinin geçerli çalışma
durumunu ayarlamak için    tuşuna basın;  simgesi zamanlamanın açık 
durumda ve kontrol sıcaklığının sıcaklık ayarında olduğunu,  simgesi
zamanlamanın açık durumda ve kontrol sıcaklığının sıcaklık ayarından 3°C  
düşük olduğunu, hiçbir görüntü olmaması da zamanlamanın kapalı durumda 
olduğunu ve ısıtma elemanlarının çalışmadığını belirtir. Ayarlama yapılırken 
karşılık gelen nokta yanıp söner. İkinci kez basıldığında   simgesi
görüntülenir ve salı günü için parametreler ayarlanabilir. 7.kez basıldığında    
simgesi görüntülenir. 8. kez basıldığında çıkar ve haftanın geçerli gününe 
döner. 
10.  t uşuna basın. İlk kez basıldığında zamanlama işlevi açılır, LCD ekranda   
simgesi görüntülenir, makinedeki    göstergesi yeşil renkte yanar. Tekrar 
basıldığında kapanır, LCD ekrandaki    simgesi ve makinedeki    
göstergesi söner. Zamanlama işlevi açıldıktan sonra parametre ayarlarına 
göre çalışır. LCD ekran                                       karşılık gelen parametre 
ayarlarına göre yanar. 
Not: Saat, hafta ve zamanlama parametreleri değiştirildiğinde, zamanlama 
parametrelerini makineye aktarmak için zamanlama tuşunu açıp kapatmanız 
gerekir. Makine bu parametreleri doğru biçimde aldıktan sonra sesli uyarı bir 
kez çalacaktır. 
11     tuşuna basın. Bir kez basıldığında Açık Pencere işlevi açılır, 

LCD ekranda     simgesi görüntülenir, makinedeki    göstergesi sarı 
renkte yanar. Tekrar basıldığında kapanır, LCD ekranda     simgesi 
görüntülenmez ve makinedeki    göstergesi söner. Tuşa basıldığında sesli 
uyarı çalar. Açık Pencere işlevi açıldıktan sonra, program öncelikle 
ısıtma işlevinin açılıp açılmadığını algılar. Açıldıysa, program geçerli 
ortam sıcaklığı değerini kaydeder ve 12 dakikada bir ortam sıcaklığı 
değişimini algılar. Ortam sıcaklığında 30 dakika içinde algılanan düşüş 
4 °C 'yi aşarsa, program pencerenin açık olduğunu varsayıp ısıtmayı 
durdurur ve makinedeki Açık Pencere   göstergesi hızla yanıp söner. 
Program, 70 dakika boyunca ısıtmayı durdurduktan sonra pencerenin 
kapatılıp kapatılmadığını algılamaya başlar ve   göstergesi yavaşça yanıp 
söner. Her 30 dakikada bir 6 dakika süreyle ısıtır (konum H2). Sıcaklık artışı 
2°C 'den fazla olursa pencerenin kapalı olduğu varsayılır ve   
göstergesinin yanıp sönmesi durur. 
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Hızlı Başlangıç
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Güvenlik Kontrolü (Termal Güç Kesimi)
UYARI: Bu üründe bir aşırı ısınmaya karşı koruma cihazı vardır.  ısıtıcının 
aşırı ısınma sonucunda çalışmayı durdurması durumunda hemen aşağıdaki 
adımları uygulayın: Elektriği prizden kesin ve fişi çıkarın. Ürünü örten tüm 
nesneleri kaldırın. UYARI: Sıcak olduğundan ısıtıcıya dokunmayın.Isıtıcıyı 
KAPATIN ve ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin. Isıtıcı tamamen 
soğuduktan sonra fişini yeniden takın ve açın.  Bu ürünün içini açmayın. 
İçinde kullanıcının tamir edebileceği parça yoktur. "

Not. Isıtma ve alev fonksiyonu 
sadece uzaktan kumandayla 
çalıştırılabilir.

Uzaktan kumandanın 2 adet AAA 
boyutu pile ihtiyacı vardır (dahil 
değildir) Kapağı aşağı 
kaydırarak pil bölmesini açınız 
ve pil bölmesindeki kutup 
işaretlerine göre pilleri 
yerleştiriniz.
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Daha fazla detay…

Teknik bilgi
Koruma ve Bakım 
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            Teknik bilgi

Teknik özellikler

> Model: LDBL2000A-DD4CR

> Güç kaynağı: 220-240V~ 50Hz

> Nominal Güç: 1600-1900W

> Sınıf I

> Lamba gücü (Köz seti): LED

> Lamba gücü (Alev üretimi): LED
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Ilgili tüm Avrupa Direktiflerine uygundur.



Koruma ve Bakım

Temizlik ve Bakım

1. Temizliğinden önce kapatınız ve fişini çıkarınız.
2. Yumuşak, nemli bir bezle, yumuşak sabunlu veya sabunsuz olarak 
ürünün dış yüzeyini temizleyin.UYARI: Taşımadan veya temizlemeden 
önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Yangın ve/veya elektrik şokuna neden olabileceğinden cihazın içine su 
veya diğer sıvıların kaçmasına izin vermeyin.
4. Bu aletle, hafifçe, ızgarası üzerinde, ünitenin içinde ya da üstünde 
birikebilecek her türlü tozu veya kiri almak için bir elektrikli süpürge ucu 
gezdirilerek düzenli olarak temizlenmesini de önermekteyiz.

DIKKAT: Plastik bileşenlerin yüzey cilasına zarar verebileceğinden sert 
deterjan, kimyasal temizleyici veya çözücü kullanmayınız.
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Güvenlik Kontrolü (Termal Güç Kesimi)
UYARI: Bu üründe bir aşırı ısınmaya karşı koruma cihazı vardır.  ısıtıcının 
aşırı ısınma sonucunda çalışmayı durdurması durumunda hemen aşağıdaki 
adımları uygulayın: Elektriği prizden kesin ve fişi çıkarın. Ürünü örten tüm 
nesneleri kaldırın. UYARI: Sıcak olduğundan ısıtıcıya dokunmayın.Isıtıcıyı 
KAPATIN ve ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin. Isıtıcı tamamen 
soğuduktan sonra fişini yeniden takın ve açın.  Bu ürünün içini açmayın. 
İçinde kullanıcının tamir edebileceği parça yoktur. "

SORUN GİDERME KILAVUZU

PROBLEM CAUSE CHECK 
• •

Alev hareket 
etmiyor

• Alev motoru arızalı •

Isıtıcı kapanıyor 
ve açılmıyor

Isıtıcı fazla ısınmış ve 
güvenlik aygıtı termal 
anahtarın ayrılmasına 
sebep olmuş ya da ana 
devre kesici açılmış.

Ana güç anhtarını kapatıp 
5 dakika bekledikten sonra 
tekrar açarak anahtarı 
sıfırlayın.

Alev motorunu 
değiştirmesi için kalifiye bir 
servis teknisyeni çağırın



Koruma ve Bakım

Geri dönüşüm
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Bu sembol “Tekerlekli Çöp Kutusu Yasaktır Sembolü” olarak 
bilinmektedir.  Bir ürün veya batarya üzerinde bu sembolün işaretli 
olması malzemenin genel ev çöplerinizle beraber bertaraf 
edilmemesi gerektiği anlamına gelir.  Elektrikli/elektronik ürün veya 
batarya içerisinde bulunan bazı kimyasallar insan sağlığına ve 
çevreye zararlı olabilir.  Elektrikli/elektronik/batarya malzemelerini 
yalnızca içerdikleri malzemelerin geri kazanımı ve geri dönüşümünü 
sağlayan ayrı toplama sistemlerinde bertaraf edin.  Bu sistemlerin 
başarılı olması ve çevrenin korunması için işbirliğiniz büyük önem 
taşımaktadır.

yyWxx: Üretim tarihi kodu; üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Wxx). 

AEEE Yönetmeligine Uygundur.

Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca , Malın ayıplı olduğunun 
anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden 
dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya 
ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği 
bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler 
şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici 
Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerdir.

0850 209 50 50



Montaj Talimatları
1. Bu ısıtıcı yalnızca duvara monte edilir. Serbest durur konumda 
kullanmaya kalkışmayın.
2. Aşağıdaki resme bakarak ısıtıcının yatay olarak monte 
edileceği uygun bir konum seçin – bunun için bir düzeç kullanın.
3. Orada olmak duvar edin Borular var yok kablolar, teller, vb
Alan delinecek. Şekil 1 ‘e 
referansla Matkap 4 delik 
(çap 8mm and40mm derin) 
ve deliklere dübel koymak,
Şekil 2‘e referansla
4. Şekil 3 Önce düzeltme askı
 değinen duvara.
5. Şekil 4 değinen askı şömine
 asmak.
6.Kullanım vidalarını hareketli
 şömine önlemek, Şekil 5,6’te 
değinen duvar şömine 
sabitlemek için.
7. Uzaktan kumandaya 2 adet 
'AAA' pil (birlikte verilmemiş) 
takın.Uyarı! Daima şöminenin yerden en az 
200 mm yukarıda olmasını sağlayın!
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Assembly

02

01

[01]×01

Montaj

Montajdan Önce
Şöminenizi monte etmeden önce askıyı çıkarmalısınız. Şekle başvurun.
1) Şömineyi düz ve yumuşak bir zemine yerleştirin.
2) Aşağıda gösterildiği gibi 2 vidayı gevşetmek için tornavida 
(sağlanmaz) kullanın ve askıyı çıkarın.

Uyarı: DİKKATLİCE YERLEŞTİRİLMEZSE 
CAMA HASAR VEREBİLİR!

≥
20

0m
m

≥
60
0
m
m

0

≥200mm

≥200mm
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[06]×01

[05]×04

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

[03]×01

[04]×01

[07]×01

[05]×01

[06]×04

Montaj

Fig.6
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Başlık Sembol Değer Birim Başlık Birim

Nominal Isıtma  Pnom 1.8 kW
Entegre termostat ile manuel ısı yü
kleme kontrolü

[hayır]

Minimum ısı çı
kışı (gösterge
değeri)

Pmin 0 kW
Manuel oda sıcaklığı ve/veya dış
ortam sıcaklığı kontrolü ile ısı yü
klemesi

[hayır]

Maksimum sü
rekli ısı çıkı
şı

Pmax,c 1.8 kW
Oda sıcaklığı ve/veya dış ortam sı
caklığı elektronik kontrolü ile ısı
yüklemesi

[hayır]

Ek Elektrik T
üketimi

Fan destekli ısı çıkışı [hayır]

Nominal Isıtma elmax NA kW

Minimum Isıtma elmin NA kW
Oda sıcaklığı kontrolü yok ve tek
aşamalı ısı çıkışı

[hayır]

Bekleme Modu elSB 0 kW
Oda sıcaklığı kontrolü yok ve iki
veya daha çok manuel aşamalı

[hayır]

mekanik termostatlı oda sıcaklığı
kontrolü

[hayır]

elektronik oda sıcaklığı kontrolü [hayır]
elektronik oda sıcaklığı ve günlük
zamanlayıcı kontrollü

[hayır] 

[evet]

Fotoselli oda sıcaklığı kontrolü [hayır]

açık pencere sensörlü oda sıcaklığı
kontrolü

[evet]

uzaktan kontrol seçeneği [hayır]

adapte açılma kontrolü [hayır]

zaman sınırlı çalışma [hayır]

siyah bulb yuvası sensörlü [hayır]

İletişim

Elektrikli Isıtıcılar için gerekli bilgiler

Model Bilgileri:LFBL2000A-DD4CR

Isıtma
Isı yükleme yöntemi, sadece duvar tipi
elektrikli ısıtıcalar için (birini seçiniz)

Isıtma yöntemi

Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçimler m
ümkünse)

Erp bilgiler

elektronik oda sıcaklığı ve haftalı
k zamanlayıcı kontrollü
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Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom



Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş 
Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

İthalatçı Firma: KOÇTAŞ YAPI 
MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5   
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL 
Tel: +90 216 4300300 
Faks: +90 216 4844313 
www.koctas.com.tr 

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

Manufacturer,Fabricant,Producent,Hersteller,Producator,Fabricante:
Kingfisher International Products Limited

3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom

  
  
  

   TR


	Bookmarks from ERP遥控器功能说明3_Turkish1.pdf



