
            MARETTIMO  
    ELEKTRİKLİ DEKORATİF ALUMİNYUM RADYATÖR 
        MONTAJ VE KULLANMA TALiMATLARI 

                                                 UYARILAR 
Bu kılavuzu, ürünü monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Böylece en üst seviyedeki performansı ve 
emniyeti elde etmiş olacaksınız. 

 Bu ürün yalnızca yaşam alanlarını ısıtmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.. 

 Radyatör mutlaka toprak bağlantısı olan bir şebeke ile çalıştırılmalıdır. 

 Kullanmadan önce, şebekenizin volt değerinin ve frekansının, ürünün arkasında bulunan etiketteki değerlerle uyumlu 
olduğunu kontrol ediniz. 

 Montaj, temizlik ve bakım durumlarında radyatörü mutlaka kapatınız ve şebekeden ayırınız. 
 Yürürlükteki kurallar nedeniyle, elektriksel emniyet , yalnızca ,ürün toprak hatlı bir şebeke ile kullanıldığında geçerlidir. 
 Radyatörü kutusundan çıkarmadan ve çıkardıktan sonra, herhangi bir darbeye maruz kalmadığını kontrol ediniz. Eğer ana 

cereyan kablosunda bir hasar tespit edilirse, emniyet açısından yalnızca imalatçı veya kalifiye şahıslarca değiştirilmelidir.Bu 
konuya aykırı hareket tüm sistemin emniyetini tehlikeye sokar.  

  Radyatör yüzeyi sıcak olacaktır. Bu nedenle engellilerin veya denetimsiz çocukların bulunduğu bazı yerlerde kullanımı uygun 

olmayabilir. Radyatörünüzün alttan yaklaşık 150mm lik bölümünün, içindeki elektronik komponentleri korumak amacı ile 
daha düşük bir sıcaklıkta olması normaldir. 

  Radyatör, üzerindeki ana kablo vasıtasıyla topraklı şebekeye sürekli bağlı olmalıdır. Bu şebeke mutlaka uygun bir kaçak akım 
sigortası ile korunmuş olmalıdır. 

  İlk ve ikinci kullanım esnasında 20-30 dakika gibi bir sürede radyatörün üzerinde hafif bir duman görülebilir. Bu tamamen 
normaldir. Yüzeydeki temizlik ürünlerinin buharlaşmasından kaynaklanmaktadır. Müteakip kullanımlarda bu durum tamamen 
ortadan kalkacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ÖNEMLİ BİLGİLER  
Bu radyatör, konusunda uzman bir şahıs tarafından monte edilmeli ve bağlantıları yapılmalıdır.  
Bu ürün 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından kullanılabilir. Bedensel veya zihinsel engelli şahıslara gerekli bilgi ve uyarılar mutlaka yapılmalıdır.  
Bakım veya temizlik işleri denetimsiz çocuklara yaptırılmamalıdır. 
Bu radyatör, gerekli ısıya ulaştığında açılan sabit değerlikli bir termostat içermektedir. Bu termostat ( devre kesici) 65 derecede devreyi açar. 
Radyatörün ısısı 55 dereceye düştüğü zaman tekrar devreyi kapatarak ısıtmaya devam eder  
EMNİYETİNİZ İÇİN, MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE GEREKLİ TÜM KORUYUCU EKİPMANLARI KULLANMAYA DİKKAT EDİNİZ.  
Montaja başlamadan önce ambalaj içeriğinin tam olduğunu kontrol ediniz. 

                                                                                   Ambalaj içeriği 
-1   MARETTIMO / elektrikli radyatör     -4 duvar askı yatağı             -4 askı makarası 
-4 tuğla duvar dübeli                             -4 dübel vidası                      -4 askı makarası cıvata 

 RADYATÖRÜN DUVARA MONTAJI 
 Bu ürün,duvara yalnızca aşağıda tarif edildiği şekilde monte edilmelidir. 
 Yalnızca ürün beraberinde verilen montaj kiti kullanılmalıdır. Çift taraflı yapışkan bantlar emniyetli olarak nitelendirilmediğinden kullanılmamalıdır. 
ADIM 1. 

- Radyatörünüzü monte etmek istediğiniz pozisyonu belirleyiniz ve duvarın, radyatörün 
ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam olduğundan emin olunuz. Radyatörün arkasındaki 
bağlantı noktalarına uygun olarak duvarı işaretleyerek, verilen dübel ölçülerine uygun bir 
matkap ile işaretli yerleri deliniz. Verilen dübeller tuğla duvarlar için uygundur. Eğer 
duvarınız tuğla değilse, farklı montaj malzemeleri gerekebilir.  

 
ADIM 2. 
 

- Kit içindeki askı vidaları ile askı parçalarını sıkıca duvara monte ediniz. 

 
ADIM 3. 

- Kit içindeki askı makaralarını radyatörün arkasına, verilen civatalar ile monte ediniz. 

 
ADIM 4. 

- Askı parçalarının yataklarıyla askı makaralarını hizalayarak, radyatörü duvara asınız 
- Son kontrolleri yaptıktan sonra radyatörün fişini duvar prizine takınız. 
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ELEKTRİK BAĞLANTISI 
Elektriksel herhangi bir işlem yaparken ana şebeke akımını mutlaka kesiniz.  
Elektriksel işlemler geçerli kurallar uyarınca yalnızca uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. IEE Wiring Regulations 

                             
UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞTIRMA 
Radyatör radyo frekansı ile çalışan bir uzaktan kumanda ile donatılmıştır. El kumanda ünitesi 1 adet 23A-12V 
standart alkalin pil ile çalışmaktadır. 
( Uzun süreli bir kullanım için yüksek kaliteli pil kullanmanızı tavsiye ederiz. Eğer radyatör uzun süre 
kullanılmayacak ise, örneğin yaz mevsimi, kumanda pillerinin çıkarılmasını tavsiye ederiz.) 

 
Radyatörünüzün tüm fonksiyonlarını uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. 

1- Radyatör montajı tamalanıp son kontroller yapıldıktan sonra fişi duvar prizine 
takınız.( Şebeke değerlerinin, radyatör üzerinde yazılmış olan değerlerle uyuştuğunu kontrol 
ediniz. ) 

2- Radyatörün arka sağ alt kısmındaki anahtarı “1” konumuna getiriniz. Radyatör tam 
güçle ısıtma fonksiyonuna başlayacaktır. 

3- Kumanda üzerindeki “a” ve “b” butonları yardımı ile radyatörünüzün gücünü tam 
yada yarım güç olarak seçiniz. Radyatör dikey profillerin alt kısımlarında bulunan mavi ledler, 
seçtiğiniz moda göre hangi profillerin ısınmakta olduğunu gösterecektir. 

4- Kumanda üzerindeki “f” butonuna basarak radyatörü tamamen kapatabilirsiniz.”E” butonu ise 
radyatörün tekrar tam güç çalıştırılmasını temin eder. 

Radyatör yaz mevsimi gibi uzun süreli kullanılmayacak ise, arka taraftaki anahtarı “0” konumuna getiriniz ve 
kumandanın pillerini çıkarınız. Böylece hem pillerin zamansız bitmesini hemde istem dışı kullanımları bertaraf 
etmiş olursunuz. 
UZAKTAN KUMANDA BOZULUR VEYA KAYBOLURSA; 

- Kumanda sistemi 2 yıl garantilidir. 
- Uzaktan kumanda ünitesi kaybolur veya arızalanırsa, el ünitesi ve radyatör bünyesindeki alıcı merkezi 

ile birlikte değiştirilmelidir. ( Bu işlem mutlaka profesyonel bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.)  
- Ancak bu durumlarda dahi radyatörünüzü, arka kısmındaki anahtar ile kumanda edip kullanabilirsiniz.  
- Bu anahtarı müteaddit defalar “1” ve “0” konumuna getirerek arzu ettiğiniz ısıtma modunu 

seçebilirsiniz. Ön yüzeydeki led ışıklar, size hangi modda olduğunuzu gösterecektir. 
TEMİZLİK VE BAKIM 

 Radyatörünüzün yüzeylerini periyodik olarak yumuşak bir bezle temizlemek, her zaman yeni 
görünmesini sağlayacaktır. 

 Sabunlu su ile silerek kuru bir bezle kurulamak yeterli olacaktır.  

 Kimyasal ve aşındırıcı içeren temizleyiciler yüzeylere zarar vereceğinden kullanılmamalıdır. 

ATIK 
               Bu ürün standart bir evsel atık değildir. Geri dönüşüm merkezlerine ulaşacak şekilde atılmalıdır. Ürünün 
üzerinde bulunan yandaki sembol, özel atık toplayıcı merkezlere ulaştırılması gerektiğini ifade etmektedir    

İmalatçı, sürekli ar-ge geliştirmesi amacı ile, ürün üzerinde, önbilgisiz olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

               Garanti süresi ve  koşulları için ilgili belgeyi inceleyiniz.  
 
 TEKNİK DESTEK: www.radiva.com.tr 
 

ŞEBEKE BAĞLANTI RENKLERİ mains (AC230-240V – 50Hz.) 
SARI&YEŞİL  = TOPRAK 
MAVİ  = NÖTR 
KAHVERENGİ = FAZ 

ELECTRICAL DIAGRAM 

http://www.radiva.com.tr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Üretici Firmanın;                                                       Ürünün;                                       Satıcı Firmanın;        
 Ünvanı : ELEKTRAD ISI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.         Markası: RADIVA                  Ünvanı: RADIVA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 Adresi  : Ege Sanayi Sitesi, 8901 sok. no:40/17     Cinsi: Elektrikli Radyatör.   Adresi: Esen yalı mah. E-5 yan yol cad. Varyap plaza 
 Balatçık / Çiğli / İzmir.                                             Modeli : MARITTIMO                         No: 61 d. 178-179-180-181 Pendik / İstanbul 
 Garanti süresi: 2 Yıl                                                                                                             Web adresi: www.radiva.com.tr 
  Web adresi: www.elektradltd.com                                                                                    E-posta : info@radiva.com.tr 
 
                                                                                                                                                : 

                                                                                                                                                             
                                                           Fatura tarihi ve sayısı:       
                                                            Teslim tarihi ve yeri   : 
                                                            Yetkilinin imzası          :  
                                                            Firmanın kaşesi          :       

                                         GARANTİ ŞARTLARI 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
2) Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Elektrad Ltd. 
Şti.'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 durumlarda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan; 
a - Sözleşmeden dönme, 
b - Satış Bedelinden indirim isteme, 
c - Ücretsiz onarılmasını 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. 
- Tamir için gereken azami sürenin asılması. 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız misli ile 
değirilmesini satıcıdan talep edebilir: 
Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 is 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 baslar Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 is 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 Gümrük ve Ticaret 
Bakanlıgı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlügüne basvurabilir. 

E-Posta adresi: www.elektradltd.com 
Yetkili imza: 
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