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KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kıla-

vuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en 
yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız. 

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Bakım ve Temizlik

I. EMNİYET KURALLARI
Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alın-
malıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.
• Cihazınızı, kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
• Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Ku-

rallara aykırı bir kullanım kişiye ve cihaza zarar verir.
• Cihazınızı çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice 

okuyunuz. Kullanma Kılavuzu içinde montaj, güvenlik, kullanım ve 
bakım hakkında önemli bilgiler bulacaksınız. Böylece hem kendi-
nizi korumuş hem de cihazın zarar görmesini önlemiş olursunuz.

• Besleme Kordonu hasar görürse, bu kordon, tehlikeli bir duruma 
engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı 
derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir. Cihazda 
bulunan karbon filament üzerinde kırık ve deformasyon olup ol-
madığı kontrol edilmelidir. Karbon filament zarar görmüş ise, ısı-
tıcı kullanılmamalı, yetkili servise başvurulmalıdır.

• Ana elektrik hattının 220-240V AC, 50/60Hz olduğu ve elektrik hattının 
sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Şebeke güvenliği kontrol 
edilmelidir. Sigorta 16 Amper olmalıdır.Cihazınız mutlaka topraklı priz-
le kullanılmalıdır ve topraklı priz ısıtıcı alanının ve sıcak yüzeyin dışın-
da olmalıdır. Ayrıca prizde gevşeklik ve hasar olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Zira gevşek prizler cihaza ve tesisata zarar vermektedir.

• Cihazınız bir başka cihazla birlikte aynı elektrik kablosuna veya 
sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.

• Bu ürünün bazı parçaları çok ısınacak ve yanıklara neden olabilir. 
Çocuklar ve savunmasız insanların bulunduğu yerlerde özellikle 
dikkat verilmelidir.
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• Güç kablosu cihazın sıcak gövdesinin üzerinde ya da yakınında 
bırakılmamalıdır.

• Cihazınız uzun süre kullanılmayacaksa, yeri değiştirilecekse, te-
mizlik veya ayarlama yapılacaksa cihazın fişi prizden çıkarılmalı-
dır. Cihazın soğumuş olduğundan emin olunmalıdır.

• Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar,gözetim 
altında bulundurulmalıdır. Ateşten koruyucu,küçük çocuklar ve 
özürlü kimseler için tam bir koruma sağlamaz bu ürün, ürünün 
güvenli kullanımına dair yönlendirme ve denetimin sağlanması 
ve ilgili tehlikeleri anlamış olmak şartıyla 8 yaş ve üzerindeki ço-
cuklar ile fiziksel,duyusal veya zihinsel yetilerinde çeşitli düzeyde 
kayıplar bulunan veya yeterli deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler 
tarafından kullanılabilir.

• Montaj ve bakım veya tamir işleri sırasında cihazın elektrik bağ-
lantısı şebekeden ayrılmalıdır. Cihazın şebekeden ayrılması için 
cihazın fişi prizden çıkarılmalıdır.

• Kullanım öncesinde besleme kablosunun ve prizin temiz ve toz-
suz olduğuna emin olununuz.

• Cihazınızı kesinlikle su ile temas ettirmeyiniz.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır.
• Çocuklar ürünle oynamamalıdır.
• Besleme kablosunu prizden çekerken asla kablodan çekerek çı-

karmayınız. Fişi prize takarken veya prizden çıkarırken uygun bi-
çimde tuttuğunuzdan emin olunuz.

• Besleme kablosuna ıslak elle dokunmayınız.
• Besleme kablosuna ek yapmayınız. Aksi bir durum arızaya, elekt-

rik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
• Besleme kablosunu ağır cisimlerin altından geçirmeyiniz. Aksi bir 

durum elektrik çarpması ve yangın riskine sebep olabilir.
• Isıtıcınızı yalnızca fişi prizden çekerek veya sigortayı indirmek suretiyle 

kapatmayınız, daima ısıtıcı kapatma  düğmesini kullanarak kapatınız.
• Isıtıcının üzeri örtüldüğünde veya yanlış konumlandırıldığında 

yangın tehlikesi mevcut olduğundan dolayı bu ısıtıcıyı, otoma-
tik olarak devreye sokan programlayıcı, zamanlayıcı, uzaktan ku-
mandalı ayrı bir sistem veya diğer herhangi bir düzenle birlikte 
kullanmayınız.
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• Bu ısıtıcının ateşten koruyucusu, ısıtma elemanlarına doğrudan eri-
şimi önlemek amaçlıdır ve ısıtıcı kullanımdayken yerinde olmalıdır.

• Cihazınızı amacının dışında kullanmayınız.(elbise kurutma veya 
hayvanları ya da bitkileri sıcak tutma amaçlı kullanmayınız.)

• Cihazı asla çözücü ya da yanıcı sıvılar kullanarak temizlemeye ça-
lışmayınız.(Elektrik çarpmasına ya da yangına sebep olabilir).

• Isıtıcıyı uyurken ya da cihazın bulunduğu yerden uzakken kul-
lanmayınız. Uzatma kablosu kullanmaktan kaçınınız, aşırı ısınma 
nedeniyle yangına neden olabilir. Uzatma kablosu kullanmak zo-
rundaysanız, kablo kesiti en az 2 mm den(14AWG) az olmamalıdır.

• Cihazınızı kullanım sırasında cihazınızı düz ve engebesiz bir ze-
min üzerinde olmalıdır. Dengesiz ya da güvensiz yüzeylerde kul-
lanmayınız.

• Isıtıcıyı sökmeye ya da tamir etmeye çalışmayınız.
• Isıtıcıyı kesinlikle sarsmayınız.
• Cihazınızın ilk kullanımı esnasında hafif bir duman ve koku olu-

şabilir. Bu normal bir durumdur. Çalışır durumda iken veya kapat-
tıktan hemen sonra cihazınıza dokunmayınız.

• Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim 
altında bulundurulmalıdır. Ateşten koruyucu, küçük çocuklar ve 
özürlü kimseler için tam bir koruma sağlamaz.

• Cihazınızı kuru ve kapalı mekanlar da muhafaza ediniz.
• Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcınızın üzerini örtmeyiniz.Hava-

landırma kanallarını ve tel bölgesini kesinlikle kapatmayınız.
• Banyo, duş veya yüzme havuzu yakın çevresinde bu ısıtıcıyı kul-

lanmayın.
• Sürekli denetlenen sürece 3 yaşından az çocuklar uzak tutulmalıdır.
• Cam ısıtma elemanları bozuksa ısıtıcı kullanılmamalıdır.
• Dikkat, Bu cihazın kullanım esnasında ya da kapandıktan hemen son-

ra bazı parçaları aşırı sıcak olacağından istenmeyen yanıklara sebep 
olabilir. Çocuklar, psikolojik rahatsızlığı olanlar ve anlama bozukluğu 
yaşayan kişilerin bulunduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir.

• 3 yaşından küçük ve 3 ile 8 yaş arası küçük çocukların güvenliği 
için, ulaşamayacakları yerde ve belirtilen güvenlik talimatlarına 
uyularak ve tüm bağlantıları kontrol edilmiş olarak çalıştırılmalı-
dır. Kullanım dışı durumlarda ısıtıcıyı güvenli bir yere kaldırınız ve 
elektrik bağlantı kablolarını (fişlerini) prizlerden uzak tutunuz.
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• UYARI, Bu ısıtıcı oda sıcaklığını kontrol eden bir donanıma sahip 
değildir. Isıtıcı, fiziksel engelliler, yetersiz tecrübe ve uygun bilgi-
ye sahip olmayanlar ve çocukların bulunduğu yerlerde tecrübeli 
bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

• Bu ısıtıcıyı çok küçük ve dar mekanlarda kullanmayınız.
• Cihaz ile perde, ahşap, karton, kumaş vb. malzemeler, canlılar 

ve diğer cihazlar arasında minimum 1 metre mesafe olmalıdır.
• Koruyucu kafes teli parmak veya herhangi bir cisim sokulma-

malıdır.
• Cihaz bir prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
• Cihazınızı çalışır durumda iken hareket ettirmeyiniz. Dokun-

madan önce daima cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
Bu ısıtıcı oda sıcaklığını kontrol etmek için bir cihaz ile dona-
tılmamalıdır. Sürekli olarak kontrol sağlanmadıkça kendi oda-
larından ayrılamayan kişiler tarafından kullanılan küçük oda-
larda bu ısıtıcıyı kullanmayınız.

• Parlayıcı malzemelere (benzin, alkol vb.) 7 metre 60 santimet-
re mesafe içinde çalıştırmayınız Isıtıcı cihazların çalışma yü-
zeyleri üzerine veya yakınına solvent, tiner gibi alevlenebilen 
malzemeleri yakınına koymayınız veya elektrikli ev aletlerini 
yakınına yerleştirmeyiniz.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve 
iş yerlerinde kullanmayınız. 
DİKKAT: Elektrik, sigorta atma riskini en aza indirmek için, aynı 
anda 2 tane yüksek watla çalışan cihazı çalıştırmayınız. 

II. CİHAZIN TANITIMI
1. Açma/kapama ve ısı ayar düğmesi
2. Isıtıcı tel ızgara
3. Ana gövde
4. Gövde ayak

III. TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası : Stilevs 
Modeli : CH03 
Gerilimi : 220-240V ~ 
Gücü : 900W
Frekansı : 50-60Hz. 

1

2

3

4
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IV. KULLANIM
• Cihazınızı kullanmadan önce bütün ambalajlarını ve etiketlerini üze-

rinden çıkartınız.
• Cihazın temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, 

nemli bir bezle siliniz. 
• Makinenizi düz bir yüzeye yerleştiriniz.
• Cihazınızın fişini uygun topraklı bir prize takınız. 
• Isı ayar düğmesini istediğiniz dereceye getiriniz.  
• Cihazınız ile işiniz bittiğinde, cihazınızı ısı ayar düğmesinden kapatı-

nız ve fişini MUTLAKA prizden çıkarınız.
• Dikkat: Cihazınızda emniyet sistemi mevcuttur. Herhangi bir 

devrilme anında emniyet sistemi devreye girerek elektriği ke-
secektir. 

V. BAKIM ve TEMİZLİK
Cihazınızın uzun süre verimli çalıştırılabilmesi için bu kılavuzda yapılan 
öneriler doğrultusunda, dikkatli ve düzenli bakımı çok önemlidir. 
• Reflektör (yansıtıcı ayna) ve karbon filamentin kirliliği kullanıcı tara-

fından ayda en az 1 kere kontrol edilmelidir. Eğer kirli ise temizlik ve 
bakım talimatı uygulanmalıdır. 

• Kullanım ortamındaki toz oranına bağlı olarak, bahsedilen kontrol-
ler daha sık yapılmalıdır. 

• Cihaz temizlenirken güç kablosu ve fişi kontrol edilmelidir. Güç kab-
losu veya fişte fişte deformasyon varsa Yetkili Servise götürülmeli-
dir. 

• Cihazın daha verimli çalışabilmesi için, reflektörün 2 yılda bir değiş-
tirilmesi önerilir. Reflektör Yetkili Servis tarafından değiştirilir. Ref-
lektörün temiz olması cihazın ısıtma veriminin maksimum seviyede 
olmasını sağlar. 

Temizlik:
Dikkat: Kullanıcı taraafından yapılacak olan düzenli ve dikkatli temizleme 
ile, cihazınız daha verimli çalışacak ve cihazınızın ömrü uzayacaktır. 
• Cihazınız temizlemeye başlamadan önce mutlaka kapatılmalı, ciha-

zınızın güç kablosu fişi güvenlik için prizden çıkarılarak soğuması 
beklenmelidir.

• Reflektör (yansıtıcı ayna) ve karbon filament kirli ise, yapılabiliyorsa 
cihazın koruyucu kafes teli açılmadan dıştan kuru hava ile temizlen-
melidir. 

• Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak bir pamuklu bez  veya yumuşak bir 
fırça ile temizlenmelidir. KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik  mad-
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deleri kullanmayınız. Bu maddeler cihaza zarar verebilir.
• Cihazınızı buharlı temizleyiciler ile temizlemeyiniz.  
 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Cihazınızda karşılaşabileceğiniz sorunları Yetkili Servisi aramadan 
önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz. 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın et-
rafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış am-
balajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar 
görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden 

koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak 
hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve 
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi 
tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün 
itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya 
(ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi 
ve satış tarihi). 

Cihaz çalışmıyor. • Fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığı-
nı kontrol ediniz. 

• Cihazınızın dengede olup olmadığını kontrol 
ediniz. (Cihazınızda denge emniyeti bulunmak-
tadır.)

• Cihazınızın açma anahtarı ve termostatın doğru, 
açık konumda olduğunuz kontrol ediniz. •

• Evin elektrik tesisatında problem olup olmadı-
ğını kontrol ediniz. 

• Kullanma talimatlarını doğru olarak uyguladığı-
nızdan emin olunuz. 

• Eğer problem halen giderilmediyse en yakın 
Yetkili Servise müracaat ediniz. 
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AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak 
geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu 
için çöpe atılmaması gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü 
sağlamak için en yakın toplama merkezine 
başvurunuz.

• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize 
şahsen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 

olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Ha-
kem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumun-
da, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres  : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524,      
   Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon  : (0212) 876 75 78
Faks   : (0212) 876 75 88
Menşei  :  P.R.C.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our products. This instructions manual has been 

prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance 
from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS
• This device is manufactured in compliance with safety regulations. Usage 

against the roles causes harm to person and device.
• Please read the User Manual carefully before operating the device. You will 

find important information inside the User Manual regarding mounting, safety, 
usage and maintenance. Thus you will both protect yourself and prevent the 
device from coming to harm.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or 
its service agency or a personnel qualified in the same degree to prevent 
a dangerous situation. It must be checked whether there are breaks or 
deformations on the heating element present on the device. If glass panels 
are damaged, the heater must not be used. Authorized service must be called.

• It must be ensured that the main power is 220-240V AC, 50/60 Hz and the 
power line is connected to the fuse. Mains safety must be checked. Fuse must 
be 16 Amperes. Your device must be used with grounded socket and grounded 
socket must be outside the heater area and the hot surface. Also, it must 
be checked whether the socket is loose or damaged. Because loose sockets 
damage the device and the power main.

• Your device must not be used connected to the same power cable or fuse with 
another device.

• Power cord must not be left on the hot body of the device or near it.
• If your device will not be used for a long period of time, if cleaning or 

maintenance will be conducted, the device must be unplugged. It must be 
ensured that the device has cooled down.

• The device is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
the use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Definitely do not let your device come into contact with water.
• The electrical connection of the device must ve separated from the mains 

during mounting and maintenance or repair works. Device should be 
unplugged to be separated from the mains. 

• Ensure that the feed cable and the plug is clean and dust-free prior to use.
• Never unplug the feed cable from the plug by tugging on the cable. Ensure 

that you hold the plug correctly as you plug it into or take it out of the socket. 
Do not touch the feed cable. 

• Do not make a joint to the feed cable. Otherwise, malfunction, electric shock 
or fire may occur. 

• Do not pass the feed cable under heavy objects. Otherwise, electric shock or 
fire may occur. 
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• Do not turn off your heater only by unplugged it or shutting down the fuse, 
always turn off by using the on/off or control button. 

• Fire risk exists if the heater is covered by or positioned close to curtains or 
other combustible materials. 

• The flame protector of the heater is for preventing direct access to heater 
elements and must be in place while the heater is in use. 

• Do not use your device outside its intended purpose. (Do not use it for drying 
clothes or keeping animals or plants warm.)

• Never try to clean the device with solvents or flammable liquids. (It may cause 
electric shock or fire.)

• Do not operate the device while sleepng or while away from where the device 
is located. 

• Refrain from using extending cord, it might cause fire due to overheating. If 
you have to use an extending cord, the cable cross section must be at least 
2mm² (14AWG).

• The device must be on a level and smooth surface during use. Do not operate 
your device on unstable or unsafe surfaces. 

• DO not try to disassemble or repair the heater. Never shake the heater.
• A faint smoke and smell might form during the first use of your device. This is 

normal. Do not touch the the device while running or right after operation.
• Device must be unplugged before cleaning. Do not clean your device with 

vapor cleaners. 
• Childrend should be supervised to ensure that they do not play with the 

appliance... Flame protector does not provide a full protection for a samll 
children and handicapped people. 

• Store your device in dry and enclosed locations.
• Do not cover your heater in order to prevent excessive heatinh. Do not close 

the ventilation ducts and wire part.
• Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a 

swimming pool.
• Children of less than 3 age should be kept away unless continuously supervised.
• The heater must not be used if the glass heating elements are damaged.
• 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.
• 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.

• WARNING:This heater is not equipped with a device to control the room 
temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied 
by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant 
supervision is provided.
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• Min. 1 meter distance must be between the device and and curtains, wood, 
cardboard fabric etc. Materials, living things and other devices.

• Fingers or other object must not be protruded into the protective cage wire. 
• The heater must not be located in front of a socket-outlet.
• Do not move the device while running. Always shut off the device before 

touching and wait for it to cool down. This heater should not be equipped 
with a device for controlling the room temperature. Unless constant control 
is ensured, do not use this heater in small rooms used by people who can not 
leave their rooms. 

• Do not operate within 7 meters 60 centimeters distance of flamble materilas 
(gas, alcohol etc.) or do not place near motor devices that are not expected to 
run. Heater place solvent, thinner and similar flammable materials on or near 
the working surfaces of the heating devices or do not place near electrical 
house appliances.  

DESCRIPTIONS
1. On/Off and heat control button
2. Heater grill
3. Main heater body
4. Base plate

TECHNICAL INFORMATIONS
Brand  : Stilevs
Model  : CH03
Voltage : 220-240V ~
Frequency : 50-60Hz.
Power  : 900W

HOW TO USE
• Read all instructions carefully and keep them for future reference.
• Remove all packagings.
• Plug the device in an appropriate grounding receptacle.
• Bring the on/off switch in working position.
• Attention: The device has a safety system. In case of overturning, the safety 

system will engage and cut off the power. In order to start the device again, you 
need to unplug the device and plug it in again. (applies to models with remote 
control)

MAINTENANCE AND CLEANING
Maintenence:
It is very important to perform careful and regular maintenence of the devicein 
accordance with the recommendations made in this manual so that it can run 
efficiently for  long time. 

• The cleanliness of the reflector (reflecting mirro) and tubes must be checked at 
least once a month by the end user. The cleaning and maintenance instruction 
must be applied if dirty. 

• According to the amount of dust in the place of use, the said checks should be 

1
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performed more often. 
• Power cable and plug must be checked while cleaning the device. If there is a 

deformation in the power cord or the plug, it must be taken to the authorized 
service. 

• Reflector, wire and body deformation must be visually inspected while cleaning 
the device. If there is a deformation, authorized service must be called for things 
to do. 

• It is recommended that the reflector is changed every 2 years for the device to 
run more efficiently. Reflector must be changed by authorized service. A clean 
reflector ensures the maximum level of heating efficiency.

Cleaning:
Attention: Regular and careful cleaning performed by the user will ensure that 
your device will run more efficiently and prolong its life. 

• Your device must be turned off before starting to clean, its power cord must be 
unplugged from the socket for safety and you must wait until it cools down.

• If the reflector (reflecting mirror) and carbon flament tube is dirty, it must be 
cleaned from the outside with a dry air without opening the protective heater  
wire of the device, if posibble. 

• The outer surface of the device must be cleaned with a soft cotton cloth or soft 
brush. 

• Never use corrosive or melting liquids to clean the heater. These materials may 
damage the plastic parts. 

• Do not clean your device using vapor cleaners. 

  AEEE
  This marking indicates that this product should 

not be disposed with other household wastes 
throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, recycle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return 
and collection systems or contact the retailer 
where the product was purchased. They can take 
this product for environmental safe recycling.
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Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına 
alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın 
garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. 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 veya 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 ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 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. 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. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen 
süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
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 Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.
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Tarih / İmza / Kaşe

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,   
   34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

MALIN   
Cinsi : Karbon Isıtıcı          
Markası : Stilevs  
Modeli : CH03
Menşei : P.R.C.
                                                   
Teslim Tarihi ve Yeri  

Garanti Süresi: 3 Yıl    Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

w w w . s t i l e v s . c o m . t r
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KARBON ISITICI
PN Renk SERİ NO.

SEG52700 Gümüş
Silver

SEG52701 Roze
Rose


