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CURVE SERIES



Isıtıcımın enerji tüketimini nasıl hesaplarım? 
 
Enerji tüketimini değiştiren, 

- Kullanılan alanın sıcaklığı 
- İç/dış sıcaklık farkı 
- Mevsim 
- Alanın yalıtım durumu (yeni bina, eski bina, kamp alanı/çadır, garaj, depo, karavan, 
kapalı balkon, kış bahçesi, ofis gibi kullanım alanlarında farklılık gösterecektir) 
- Isıtılan alanın hacmi 

gibi parametreler vardır. Tüm bunlar, ısıtma kapasitesini ve harcanan enerjiyi 
değiştirecektir.
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MC10 PS - 1000W Konvektör

Beyaz Metal Ön Panel 

(Barkod: 8682079005906)
 

Isıtma Gücü 1000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı 
m2

6-12 m2

Yükseklik 400 mm

Genişlik 750 mm

Derinlik 60 mm

Renk Beyaz

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,8 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 6 Kg

Duvar Askı Aparatı Var

Ayak Var
 

MC20 PS - 2000W Konvektör  
Beyaz Metal Ön Panel 

(Barkod: 8682079005920)
 

Isıtma Gücü 2000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı 
m2

15-20 m2

Yükseklik 400 mm

Genişlik 750 mm

Derinlik 60 mm

Renk Beyaz

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,8 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 6 Kg

Duvar Askı Aparatı Var

Ayak Var
 

 

 BU ÜRÜNÜ ALARAK BİR SOKAK HAYVANININ YAŞATILMASINA DESTEK OLDUNUZ. 





MG20 CURVE SERIES - Reflection - 2000W Konvektör
Füme Ayna Ön panel - (Barkod: 8682079005944)
 

Isıtma Gücü 2000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı m2 15-20 m2

Yükseklik 400 mm

Genişlik 750 mm

Derinlik 80 mm

Renk Füme Reflekte

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,8 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 8 Kg

Duvar Askı Aparatı Var

 BU ÜRÜNÜ ALARAK BİR SOKAK HAYVANININ YAŞATILMASINA DESTEK OLDUNUZ. 





MG20 CURVE SERIES - Originals - 2000W Konvektör
Beyaz Cam ön panel - (Barkod: 8682079005937)
 

Isıtma Gücü 2000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı m2 15-20 m2

Yükseklik 400 mm

Genişlik 750 mm

Derinlik 80 mm

Renk Beyaz

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,8 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 8 Kg

Duvar Askı Aparatı Var
 

 BU ÜRÜNÜ ALARAK BİR SOKAK HAYVANININ YAŞATILMASINA DESTEK OLDUNUZ. 





MG20 CURVE SERIES - 2000W Konvektör
Gri Cam ön panel - (Barkod: 8682079005937)
 

Isıtma Gücü 2000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı m2 15-20 m2

Yükseklik 400 mm

Genişlik 750 mm

Derinlik 80 mm

Renk Gri

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,8 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 8 Kg

Duvar Askı Aparatı Var
 

 BU ÜRÜNÜ ALARAK BİR SOKAK HAYVANININ YAŞATILMASINA DESTEK OLDUNUZ. 





MG20 CURVE SERIES - 2000W Konvektör
Sarı Cam ön panel - (Barkod: 8682079005937)
 

Isıtma Gücü 2000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı m2 15-20 m2

Yükseklik 400 mm

Genişlik 750 mm

Derinlik 80 mm

Renk Sarı

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,8 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 8 Kg

Duvar Askı Aparatı Var

 BU ÜRÜNÜ ALARAK BİR SOKAK HAYVANININ YAŞATILMASINA DESTEK OLDUNUZ. 



Konvektör ısıtıcı, güç kablosu prize takıldıktan sonra, yan yüzeyinde 
bulunan açma kapama anahtarı ile açılır. Açma kapama anahtarının 
açılması için düğmenin 0 ’dan 1 konumuna getirilmesi gerekmektedir. 
Sıcaklık, ısıtıcının sağ üst tarafındaki ısı ayar düğmesi ile ayarlanır. Isı 
ayar düğmesi üzerinde bulunan Min ve Max değerleri 0°- 40°’dir. Isı 
ayar düğmesi max yönüne doğru çevrildiğinde çıkan “çıt” sesi oda 
sıcaklığının geçildiğini ve ürünün çalışmaya başlayacağını belirtir. 
Sıcaklık istediğiniz değere ulaşmadan ürün kapanıyorsa termostatı 
max seviyesine yaklaştırmanız tavsiye edilir. Kullanım kolaylığı için 
tek bir ısı ayar düğmesi bulunmaktadır. Bu sayede oluşabilecek yangın 
tehlikelerinin önüne geçilmiştir. Cihazı kapatmak için öncelikle ısı ayar 
düğmesini saat yönünün tersine çevirerek başlangıç konuma getiriniz. 
Ardından açma kapama anahtarını 1’den 0 konumuna getiriniz ve son 
olarak güç kablosunu prizden çekiniz.

    Ürün Kullanımı       Bakım ve Servis
 » Kuru bez yardımıyla temizlenmelidir. Kazıyıcı ve aşındırıcı temizleyicilerden 

sakınılmalıdır. Kış sezonu öncesi cihazın alt hava girişindeki toz elektrikli 
süpürge ile temizlenmelidir. 
 » Güvenlik elemanlarının, bir uzman tarafından periyodik kontrol edilmesi 

tavsiye edilmektedir.
      
Duvar Montajı

 » Duvar askı konsolunun kendisi aynı zamanda bir duvar işaretleme şablonudur.  
Delik delme işlemi, konsolun üzerindeki oval deliklerden işaretlenerek yapılır.
 » Duvar askı konsolu, yerden 38 cm referans alınarak, duvar üzerinde 

tutularak, delikler işaretlenir.  Tuğla duvara, 10’luk beton matkap ucu ile 6,5 
cm derinliğinde delik açılır ve bu deliklere dübel yerleştirilir.
 » Duvar askı konsolu, deliklere hizalanarak vidalanır.
 » Ürün, konsolun öncelikle alt çıkıntılarına eğimli bir şekilde yerleştirilip, hafif 

bir şekilde kaldırıldıktan sonra dik konuma getirilerek üstteki çıkıntılara da 
oturtulması sağlanır.
 » Sonrasında üst kısımlarından bastırılarak ürünün konsol yuvasına tam 

oturması sağlanır.
 » Konvektör ısıtıcı ürünün montajına başlamadan önce, monte edilen yerde 

Şekil 4.1’de gösterilen asgari uzaklıkların sağlandığına dikkat ediniz.

Dikkat edilmesi gereken zemin ve duvar uzaklığı



F20 - 2000W 
Fanlı Isıtıcı (Barkod: 8682079005968)





 

Isıtma Gücü 2000 Watt

Kapalı Alan Kullanımı m2 20-25 m2

Yükseklik 330 mm

Genişlik 215 mm

Derinlik 195 mm

Renk Turuncu-Gri

Isıtma Kademesi 0-40 Derece

Kablo Uzunluğu 1,5 Metre

Voltaj 220 V - 240 V

Ağırlık 5 Kg

Duvar Askı Aparatı Yok
 

F20 - 2000W 
Fanlı Isıtıcı 
(Barkod: 8682079005968)

 BU ÜRÜNÜ ALARAK BİR SOKAK HAYVANININ YAŞATILMASINA DESTEK OLDUNUZ. 







 » Ön ve arka taraftaki hava kanallarının önü her zaman açık olacak şekilde 
çalıştırılmalıdır.
 » Çalıştırılmadan önce güç kablosunun hasarlı olup olmadığı kontrol 

edilmeli, hasar var ise yetkili servise bildirilmelidir.
 » Çalıştırılmadan önce ana elektrik hatlarının 220 V - 240 V ve 50 Hz 

olduğu ve elektrik sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir.
 » Banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde ve diğer ıslak 

zeminlerde kullanılmamalıdır.
 » Başka bir ürünle beraber aynı prizde kullanılmamalıdır. 
 » Mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır.
 » Isınan, koku yapan ve korozyona uğramış prizlerle kullanmayınız.
 » Asla yanıcı yüzeylere (ahşap, karton vb.) monte edilmemelidir.
 » Kimyasal maddeler, toz, gaz, duman nedeniyle yangın, vb. patlama 

riskinin bulunduğu ortamlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
 » Çamaşır, battaniye, gazete ve dergi, yer cilası kapları, benzin ve türevlerini 

içeren kaplar, sprey kutuları gibi yanıcı ve kısa zamanda tutuşabilen 
malzemeler, ürünün yakınına yerleştirilmemelidir.
 » Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı kullanırken mevcut yasalarla belirlenmiş güvenlik 

kurallarına uyunuz.
 » Bitişik obje yüzeylerine asgari uzaklıkların sağlanmadığı yerlerde 

kullanılmamalıdır.(bkz. Şekil 1)

      Ürün; 

Şekil 1: Dikkat edilmesi gereken asgari uzaklıklar

 » Montaj (elektrik tesisatı), ilk çalıştırma ve bu cihazın bakım işlemleri, 
bu talimatlara uygunluk içinde sadece yetkili bir uzman tarafından yerine 
getirilmelidir.
 » Üzerinde hiçbir nesne bulundurulmamalıdır.
 » Yüzeyi ve ortaya çıkan hava, çalıştırma esnasında sıcaktır. ( 80 ºC üzeri ).
 » Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel 

yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından ancak güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine 
gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri 
tarafından anlaşılmışsa kullanılabilir.
 » Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. 
 » 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça 

üründen uzak tutulmalıdır.
 » 8 yaş altındaki çocuklar fişi prize takmamalı, cihazı düzenlememeli 

veya bakımını yapmamalıdır. 
 » UYARI — Bu ürünün bazı bölümleri çok sıcak olabilir ve yakabilir. 

Çocukların ve yetersiz kişilerin olduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir. 
 » UYARI —  Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcının üzerini örtmeyiniz.
 » UYARI — Prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
 » Hava menfezlerinden içeri yabancı maddeler girmemesine dikkat 

edilmelidir, aksi halde bu durum elektrik çarpmasına veya yangına sebep 
olabilir veya ısıtıcıya zarar verebilir.
 » Yanma / tutuşma tehlikesi vardır. 



Garanti Şartları

1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

2. Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için üzerinde satış tarihi olan ve satıcı kaşesi onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı gerekmektedir. InTech Pazarlama İthalat 
İhracat San. Tic. Ltd. Şti.’nin geçerli bir satınalma belgesi bulunmayan herhangi bir ürünü tamir etme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur.

3. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 

4. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 10 iş günüdür. Tamir süresi, ürün ilgili servise ya da üretici 
firmaya ulaştıktan sonra başlar. InTech Pazarlama İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.,  hatalı bir ürünü tamir etmek yerine yenisiyle değiştirmeyi tercih edebilir 

5. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılır.

6. Garanti süresi boyunca, ürünün ambalajını muhafaza ediniz.  Garanti kapsamı dahilinde onarım, iade ve değişimler için, ürünü mutlaka kendi kutusunda teslim ediniz. 

7. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte 
taşıyınız. Cihazı düşürmeyiniz. Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız.  Bu ticari garanti,  hatalı kullanım, ihmal, ürünün içine yabancı cisimler girmesi (toz, su, haşerat 
vb.), kullanım  kılavuzuna uyulmaması, ürünün modifiye edilmesi ya da yetkisiz kişilerce tamiri, kullanıcının hatalı paketlemesi veya herhangi bir taşıyıcının hatalarından doğabilecek hiçbir 
zararı karşılamaz.

8. Yetkili servisler dışında yapılan müdahaleler, ürünü garanti kapsamından çıkarır.

9. 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 veya üretici  tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici, malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini talep etme haklarından birini kullanabilir.

10. 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. 

11. Satıcı tarafından Garanti Belgesi`nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü`ne başvurabilir.

12.Ürün ve/veya servis ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için destek@in-tech.com.tr
adresinden destek isteyebilir veya  0236 213 1333’ü arayarak Intech Tüketici Hattına ulaşabilirsiniz.




