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Dear Customers, 

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this user guide 
carefully and pay attention to the tips below to avoid damage. Malfunctions 
caused by ignoring the points to be considered in the user guide and the items 
listed are not covered by our warranty and are not our responsibility. 

Our aim is to ensure that you use this product, which has been produced in our 
modern facilities in accordance with the total quality understanding, in a 
meticulous working environment, without harming the nature, with the best 
efficiency. 
We recommend that you read the user manual carefully before using your heater 
and keep it permanently so that the heater you have bought can preserve its first 
day features for a long time and serve you in the most efficient way. 
NOTE: 
This user guide has been arranged for more than one model. Some features 
described in the user guide may not be included in your device. Pay attention to 
these features. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
THESE INSTRUCTIONS MUST BE READ CAREFULLY AND STORED FOR REFERENCE 
WHEN NECESSARY. 

No responsibility is accepted for any damages that may occur as a result of not following the 
instructions in this user manual. 
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the 
following instructions, to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury: 

• Use this heater only as described in this manual. Other uses not recommended by the 
producer may cause fire, electric shock, or personal injury. 

• Heater is always hot during use. For this reason, no part of the heater should be touched 
during use. Also, the heater should not be left unattended during use. 

• CAUTION: If your heater is controlled by the mobile application and the heater is not within 
sight, please do not control it from the mobile application. Otherwise, you may cause danger 
in situations that are not visible to the eye (fall of the heater, the approach of a flammable object,
etc.). 

• CAUTION: Use of the heater without it being within sight is dangerous and prohibited. 
• CAUTION: If your heater is controlled by the mobile application, a warning text will appear 

on the mobile application when the heater has fallen. In this text, it is mentioned that the 
heater has fallen and poses a danger in terms of use. When you encounter this warning, be 
sure to check your heater. To start your heater, you must unplug the power cord and plug it 
back in. 

• CAUTION: Since this heater will be extremely hot during use or immediately after it is 
turned off, it may cause unwanted burns. Particular attention should be paid to places where 
children, people with psychological disorders, and people with understanding disorders are
present. 

• Curtains, furniture, wood, cardboard, paper, clothes, fabrics, pillows, beds, blankets and 
any flammable materials, living things, and other devices should be at a minimum distance of
1.5 meters from the heater. 

• This heater is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory, 
or mental disabilities or inexperience and/or lack of experience. These people can only use
this heater under the supervision of a person responsible for their safety or if they have been
instructed on how to operate the heater.

• Power cord should always be unplugged if the heater is not being used. 
• Check the power cord and plug regularly for abrasion or damage. Do not operate the heater 

with a damaged power cord or loose plug. Never operate if the heater is malfunctioning,
dropped, or damaged in any way. Consult your dealer. 

• Do not move the heater while it is being used. 
• Do not change and/or try to change any parts of this heater. 
• This heater is not designed to be used in bathrooms, laundry areas, and similar places. 
• The heater should not be installed above a bathtub or a place full of water it might fall into. 
• The heater should not be exposed to outside weather conditions for a long time.
• Do not touch the power cord or the plug head with wet or damp hands. 
• Do not pass or cover the heater cable under materials such as carpets, rugs. Do not run the

cable under furniture or appliances. Place the cable where nobody can trip, keep it away
from crowds.

• Do not wrap the power cord around the heater. 
• Avoid using extension cords to prevent overheating. Otherwise, it may cause a fire. If you 

need to use extension cords, make sure it is suitable for the heater.
• It is recommended to use the heater in installations with leakage current and over current 

relays. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
• Make sure the heater is properly grounded throughout the main network. Use only 

properly grounded outlets. 
• To unplug the power cord of the heater, turn off the heater, grasp the plug and unplug it 

from the outlet. Do not pull on the heater cable. When turning the heater off, use the off button, then
unplug the plug. 

• Do not allow foreign objects to enter ventilation openings as they may cause electric
shock or fire or damage the heater. 

• Never reach out your hand or any object from the body of the heater to the inside of the 
heating element. Do not touch the heater and plug immediately after use. It may a cause 
burn, fire, or electric shock. 

• WARNING: To reduce the risk of fire, keep textile products, curtains, or other flammable materials
at least 1 meter away from the air outlet. 

• To prevent potential fire, do not block the air intake. Do not cover the heater as it may cause 
overheating. Do not use the heater for drying clothing, etc. Do not use the heater to warm up 
animals, plants, or any object. Do not use the heater on soft surfaces that may block the 
openings (pillows, beds, etc.). 

• There are parts inside the heater that can release heat, arc, or sparks. Do not use in areas where 
gasoline, paint, or flammable liquid, flammable dust is used or stored. 

• Always plug heaters directly into a wall outlet. Never use an extension cord or a movable power 
connection (socket / multiple sockets). 

• Do not place the heater under a socket. Otherwise, you may cause the socket-outlet to
become hot and cause a fire.

• Before turning on the heater, check whether the voltage indicated on the product label is 
suitable for the local grid voltage. 

• Make sure that the heater is always plugged into a tested outlet that is suitable for
outdoor use. 

• The heater must be installed by an authorized person so that switches and other controls cannot be 
touched. 

• This heater is intended for home use only and should not be used commercially for contractual 
purposes. 

• Any alternative use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or
personal injury. 

• Be careful not to make any additional material (cable, plug, etc.) on the heater.
• You should not control the heater with a programmer, timer, separate remote-control system, 

or any other device that automatically turns on the heater. If the heater is toppled, covered, 
or improperly placed when used remotely, it may cause a risk of fire. 

• Do not install the heater directly below a fixed socket or junction box. 
• CAUTION: The body and front cover of the heater may overheat during use. Do not move the

heater during use. First, wait until the heater has completely cooled down. Make sure the power
cord is not plugged in. Then move it. 

• Heating element should not be turned upwards while the heater is operating. It should
always be facing the area to be heated. 

• Make sure that flammable materials such as tents, flags, curtains, plastic foils, etc. do not get 
close to the heater due to wind or other environmental elements. 

• CAUTION: Do not touch the heater while it is being used. It may cause some burns. 
• In case of improper use, there is a risk of electric shock and/or fire hazard. In such cases, the

heater should be turned off and the power plug should be removed immediately. 
• Use the heater in well-ventilated areas where electrical outlets are easily accessible.
• Plug the Power cable into a 220-240V socket with the ground terminal. If the heater is suitable for 

110V, connect the heater plug to a 110V socket with the ground terminal. 



SAFETY INSTRUCTIONS 

• Before starting to adjust its position or work on it, unplug the heater from the outlet 
and wait for it to cool before cleaning. Cleaning and user care can be done by adults
and conscious people. 

• Keep the heater out of the reach of children. To protect children from the 
dangers of electrical appliances never leave them alone with the heater. When 
choosing a place for your heater, set it so that children do not have access to the 
machine. Prevent children from playing with the heater. Keep pets away from the 
heater. 

• The protective cage does not completely protect children or people without 
resistance. Check it carefully. 

• If you are not sure about the safety of your heater, or if you are sleeping, never 
use the heater. 

• In case of thunder or lightning, turn off the heater and unplug the power cord. 
• Do not operate the heater if any damage or signs of malfunction occur 

spontaneously. 
• Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical function on this 

heater. The heater does not contain any user-serviceable parts. Please contact the
service agent or a qualified electrician for maintenance and repair. 

• CAUTION: If your heater is controlled by Wi-Fi or remote control, the fall 
safety of the heater detects all X-Y-Z axes. To use the heater by adjusting the angle 
you want, you need to adjust the angle while the power cord is not plugged in and
then plug the power cord into the outlet. When the power cord is plugged in, the 
heater (regardless of the angle) accepts its location as the starting (zero) point. 

• If the starting (zero) point of the heater is set incorrectly, remove the plug 
from the socket and readjust the position and angle of the heater. Then just plug 
it back in. 

• CAUTION: There is a risk if you are not with your heater and your heater is 
connected to electricity. In such a case, if the heater is toppled, instant loss of 
electricity will cause the heater to detect its current position as a starting (zero) point. 
After that, starting the heater with your phone will create a risk. When you are not
with the heater, a flammable object (living or not) may come in front or near the 
heater. If you are not sure that your heater is in a safe condition, do not control it
remotely. 

Notes About Repair 

• Repairs should be done by authorized experts, thus ensuring electrical safety. 
• When repair is required, contact the service agent or a suitable electrical 

representative contact. 
• Improper repairs can endanger the user. 
• Malfunctions/damages on the heater caused by alteration, accident, misuse, 

abuse, negligence, or improper maintenance are not covered by the warranty. 
• In line with our policy of continuous product development, we reserve the right 

to change the technical specifications of the product and documentation without prior 
notice. 
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TECHNICAL FEATURES 

WALL MODEL 

FREESTANDING MODEL 

Dimensions(mm) Voltage/ Frequency Protection Degree 

SMARTY - WL 940x129x73 2500 W 220-240 V ~ / 50-60 Hz IP 65

SMARTY - WL 
(for 110V) 940x129x73 1500 W 110 V ~ / 50-60 Hz IP 65

PRO - WL 940x129x73940x129x73 2500 W2500 W 220-220-240 V ~ / 50-60 Hz 240 V ~ / 50-60 Hz IP 65IP 65

PRO - WL
(for 110V) 940x129x73940x129x73 1500 W1500 W 110 V ~ / 50-60 Hz 110 V ~ / 50-60 Hz IP 65IP 65

Control

Wi-Fi & Remote
Control

Max. Power Value

Wi-Fi & Remote
Control

Remote Control

Remote Control

SMART - FR SMART - FR
(for 110V)

PRO - FR
(for 110V)

PRO - FR

Dimensions(mm)

Max. Power 
Value

Control

1410x350x280 1410x350x280 1410x350x280 1410x350x280

2500 W 2500 W1500 W 1500 W

110 V ~ / 
50-60 Hz 

110 V ~ / 
50-60 Hz 

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

220-240 V ~ / 
50-60 Hz 

220-240 V ~ / 
50-60 Hz 

Voltage /
Frequency 

Protection 
Degree 

Wi-Fi & Remote
Control

Wi-Fi & Remote
Control

Remote Control Remote Control



INSTALLATION INSTRUCTIONS 

CAUTION: If your heater is controlled with a mobile application, it should be used in 
places with high Wi-Fi signal strength. 

8 

• This heater must be installed by a qualified electrician. The suitability of all connections and 
electrical wiring must be checked. Attention should be paid to the relevant regulations of power 
supply companies and regional construction regulations. 

• Before and during installation, make sure the heater is unplugged.
• The heater can be mounted horizontally or vertically. When mounted vertically, the digital display 

should remain at the bottom. 
• When installing on the wall or ceiling, the heater should be at a minimum height of 1.8 meters 

from the floor. 
• When mounting the heater horizontally on the wall or ceiling, do not place it at an angle of more 

than 90 degrees or less than 45 degrees. 
• If the installation angle of the heater is vertical or close to vertical, the power cord should always 

be below the heater. 
• During the use of the heater, there is a certain temperature increase in the heater body.

Therefore, never let the power cord touch the heater body. Keep the power cord away from the
heater.

• Do not install the heater on the surface of flammable materials.
• When installing the heater, the distance between the heater and the surface of the

flammable material should always be at a safe level. It should not go below the safe distance. 
• The location of the heater must be at least 0,5 m away from the ceiling and the adjacent wall. 

There must be at least 0,5 m distance between the heater and the wall or any object from both 
sides. 

• Check the electrical connections of your heater periodically.
• In the area where the heater will be installed, make sure there are no cables or water pipes 

inside the surface before drilling the surface. 
• The heater must be mounted on the mounting apparatus provided by the manufacturer.

Other mounting apparatus should not be used. 
• Remove all packaging material. Check the heater's power cord and plug for signs of damage.
• Pay attention to the mounting location and all mounting materials (dowels, screws, etc.). Make 

sure that they are suitable and sturdy enough for the heater to be mounted and permanently 
held. 

• Before installation, the minimum safe mounting distances, and inclination angles shown
in the figures (in this booklet) must be strictly followed. 

• Be careful not to add excessive load in the installation of the heater.
• First, fix the mounting bracket to a safe and solid wall. Make sure that the installation location and 

materials are sturdy and intact. 
• Set the desired angle and tighten all screws securely. Check the connection of the screws 

regularly. Mechanical pressure or oscillation due to wind or rain can cause loosening in the screws.
• Plug in the power cord and run the heater with the remote control. Then check if the

heater is working smoothly in the first 10-15 minutes.
•  If your heater can be controlled with the mobile application, you can control it via Wi-Fi

by watching the installation steps of the mobile application. 

WARNING: Fire Hazard 

Do not install the heater close to objects such as curtains, wood,
fabric, furniture, flammable materials, etc... 
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Wall Model Assembly 

2 3 

Remove the 2 mounting bars from the mounting kit. Mount it on the hanging bracket as shown in the 
figure, make sure it is solid. Remove dowels and screws from the mounting kit, drill four holes in the wall, 

mount the bracket to the wall. Make sure the hanging bracket is securely mounted.

4 5 

Remove screws and nuts from the mounting kit, keep them ready to connect to the heater. 
Connect the wall mounted hanging bracket to the heater as shown in the figure. 

DESCRIPTION: This mounting apparatus is designed to turn right-left and up-down. With this feature, you can 
use your heater at your desired angle. The screws must be loosened to set the desired angle. Tighten the 
screws after setting your desired angle. However, you must comply with the specified safety distances (against 
walls, ceilings, and objects) also for angled use. 

1
Remove 2 mounting bars from 
the mounting kit. Mount it to the 
hanging apparatus as shown in 
the figure, make sure that it is 

solid.
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Wall Model Usage 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
Portable Model Assembly 

1 2 

Remove the 6 silicone plugs from the mounting kit. Insert 
the silicone plugs into the empty holes as shown in the 
figure. In this way, the heater will sit more firmly on the 
floor. 

Remove the 2 screws from the mounting kit and the 
aluminum foot tube in the box. Insert the aluminum foot 
tube into the foot plate. Then insert the 2 screws into the 
holes in the figure. After tightening the screws, make sure 
the assembly is secure. 

3 4 5 

Remove the 2 plastic mounts 
from the mounting kit.  Prepare to 
assemble as shown in the figure. 
The striped surface of the plastic 
part inserted into the foot pipe 
should be mounted towards the 
heater body.

Attach the relevant plastic part to the 
aluminum pipe. Then thread the 
mounting screw on the heater body 
through the aluminum tube. 

Tighten the screw through the 
aluminum tube with a plastic nut. 
Then check the stability and security 
of the assembly.

DESCRIPTION: This mounting apparatus has an adjustable feature. The angle adjustment should be made 
properly, and the angle and screw should be checked at certain times. While mounting, the digital display 
and cable should be mounted so that they stay at the bottom. 11
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Portable Model Usage 

1. Always leave at least 0.5 m of free space to the left and right of the heater. 
2. There must be at least 1.8m of open space above the heater. 
3. Do not put any obstacle closer than 1.8 meters to the front part of the heater. 
4. Install the heater where the base is solid and flat. (the product cannot work 

on slopes) 
5. Install the heater where people can see it. 
6. For safety, observe the heater often. 
7. Install the heater where users are present at all times and make sure that a fire 

extinguisher is available. 
8. Do not install or use the heater in places with high temperatures. 
9. Use the heater in places where outlets are easily accessible and with good air 

circulation. 
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OVERVIEW 
DISPLAY 

1 

2 3 

1- Digital Display: 

It is the screen that indicates the values and warning signs on the program, thermostat, and timer screens. 

2- Timer Icon: 
It is the icon that warns by turning on a blue light when the timer is activated. The blue light is not lit when the timer is 
inactive. In addition, the timer icon blinks until the process is completed while the wi-fi reset is performed. When
the process is finished, the timer icon turns off. 

3- Thermostat Icon: 
It is the icon that lights up red when the thermostat is activated and gives a warning. When the thermostat is passive, 
the red light does not light up. 
CAUTION: The thermostat icon will light up for 5 seconds from the moment the heater is plugged in. This
situation states that "Wi-fi can be reset until the red light turns on, once the light turns off, the wi-fi cannot be reset." 

WARNING NOTIFICATIONS 

The heater has overheating safety. In case of overheating, the heating level will first 
drop to P1. If the overheating continues again, the heater will warn and turn itself off. 
In the meantime, error information (E1) will be displayed on the heater screen. If it is 
controlled by a mobile application, a warning text will appear on the application 
screen. In such cases, definitely check the heater. Never control the heater remotely. 
You will need to unplug the power cord and plug it back in to restart the heater. 

If the heater operates continuously for 12 hours, warning information (E2) will appear on 
the heater's display and the heater will turn itself off. In such cases, check your heater. 
Never control the heater remotely. You will need to unplug the power cord and plug it 
back in to restart the heater. 

When the heater is toppled or shaken, warning information (E3) will be  displayed on 
the heater screen and the heater will be turned off. If it is controlled by a mobile 
application, a warning text will appear on the application screen. In such cases, 
definitely check the heater. Never control the heater remotely. You will need to 
unplug the power cord and plug it back in to restart the heater. 
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Overview 

(6) Timer 

(1) Standby, On / Off 

(2) Direct Upward

(3)  Confirm

(4)  Direct Downward 

(5) Program (7) Thermostat 

(8) Maximum-Minimum Value 

Battery Section 
• Turn the remote towards the display while using it.
• The remote control may not work remotely when there is strong 

illumination or sunlight. In this case, use the remote control near 
the heater. 

• When you choose a function with the remote control, be
near the heater.

• When the remote control is not used for a long time, please
remove the battery to avoid leakage and damage. 

• Do not allow water or liquid to enter the remote control.
• Use 2 AAA size batteries in the remote control.
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REMOTE CONTROL AND FUNCTIONS 

(1) Standby, On/Off

This button allows the heater to turn on and off (in all conditions). 

(2) Direct Upward
This button increases the value to be set on the main screen, 
timer screen, and thermostat screen (with each press) 1 step up. 

(3) Direct Downward
This button decreases the value to be set on the main screen, 
timer screen, and  thermostat screen (with each press) 1 step 
down. 

(4) Confirm

This button allows you to confirm the desired value to be 
selected on the thermostat and timer screens. 

(5) Program

This button allows you to switch to the program screen. You can 
adjust the temperature level between P1-P2-P3-P4-P5-P6 by 
using the up-down arrow keys on the program screen. 



REMOTE CONTROL AND FUNCTIONS 
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(6) Timer

This button moves the heater to the timer screen. When it is 
entered for the first time, "0H" is written on the screen. 
The timer can be set between 0H-1H -...- 9H values with the 
"OK" button with the up-down arrow keys. When the timer is 
active, a blue light will light on the screen. When you enter the 
timer screen again, the remaining time will appear in hours. In 
order to make a new adjustment, one of the up-down direction 
keys should be pressed, the desired hour value should be 
selected, and the "OK" button should be pressed. When the set 
time has elapsed, the heater turns itself off and gives a warning 
sound. To cancel the timer, you 
have to confirm the "0H" option. 

(7) Thermostat

This button moves the heater to the thermostat screen. When 
you enter this screen for the first time, the number "24" will 
appear. This is a temperature value. Thanks to the up-down arrow 
keys, a temperature value between 18-37 ° C can be set with the 
"OK" button. It will try to adjust the temperature of the 
environment where the heater is located in line with the set 
value. When the thermostat is active, a red light will light on the 
display. When the thermostat is active, a program setting can 
also be made. When your heater reaches the set temperature 
value, it turns itself down. 
When the temperature falls 2 ° C below the set value, it will 
continue to operate at the same program level. When the 
thermostat is active, the set value is displayed on the screen when 
it is entered. Again, a different value can be set with the up-
down arrow keys. To cancel the active thermostat, it is sufficient to 
select the "XX" value before the "18" or after the "37" value. 

(8) Maximum-Minimum Value

These buttons allow reaching the maximum or minimum 
value on each screen. When the "MAX" key is pressed, it 
reaches the highest value on the screen. When the “MIN" 
key is pressed, it reaches the lowest value on the screen. 
This function provides extra ease of use. 
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HEATER FUNCTIONS 

1. To start the heater, first adjust the body angle and its position properly. The moment 
the heater is powered, it accepts the position it’s in as the 0 (zero) point. According 
to that, the falling safety turns on after a certain angle. To adjust the heater's 0 (zero) 
point, unplug the power cord. After that, when you have adjusted the proper position, 
plug the power cord back in. That way, the heater can work in proper positions and 
can turn its falling safety on when it’s in improper positions. 

2. You can turn the heater on with the function button on it or with the remote control. 
To turn the heater on or off with the remote, pressing the ''On/Off'' button is enough. 

3. When you first open it, the screen will display ''P1''. This means '' 1. heating level''. 
This screen is also named the ''Program'' section. The ''P'' button on the remote 
directs you to the ''Program'' section. While on this screen, you can choose from 
heating levels P1 to P6 with up and down buttons. 

4. With the timer function, you can make adjustments to the timer for 1-9 hours. When 
the set time has expired, the heater will turn itself off and give a warning sound.
When you enter the timer screen while the timer is active, you will first see the 
remaining time. 

5. The heater can be used in thermostat mode by entering a temperature value
between 18-37 ° with the thermostat function. When the relevant temperature
value is reached, the heater operates itself at P1. After the temperature has
dropped by 2 °, a cycle is entered to reach the old value again. While the 
thermostat is active, the last recorded temperature value will appear when you enter
the thermostat screen for the first time.

6. The heater has falling protection. Before connecting the heater's power cable to the 
outlet, adjust the position and angle of the heater body well. Because from the 
moment you plug the plug into the socket, it will accept its location and angle as the 
starting point. To redefine the starting point of the heater, you will need to unplug it 
and plug it back in.

7. When you don't have the remote control, you can operate the heater via the 
function button on the body. When the heater has turned on, with each press of
the function button, the heating level will increase by one. When you press the 
function button after reaching heating level P6, the heater will turn itself off. 

8. The heater has overheating protection. In case of overheating, the heating level
will drop down to P1. If overheating still continues, the heater will give a warning and 
turn itself off. To turn the heater on again, you must unplug the plug and plug it in 
again. 

9. If the heater continuously operates for 12 hours, it will automatically turn itself off and give 
a warning sound. To turn the heater on again, you must unplug 
the plug and plug it in again. 17 

This heater is not equipped with a room temperature 
control device. Do not use this heater in areas where 
people who are not able to leave the room on their own, 
unless there is constant supervision. 
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HEATER CONTROL WITH SMART PHONE 
If you integrate your heater into the closest Wi-Fi connection, you can comfortably start and 
use it with the corresponding "Luxeva" application. "Luxeva" app allows you to control the 
heater remotely via your smartphone. It also gives you access to extra information. Follow 
these steps to connect your smartphone to your heater: 

Application Installation 

1. On your smart phone via the "App 
Store" or "Play Store" install the 
application called "Luxeva". You can 
also access the application by 
scanning the QR code on your 
smart phone. 

2. Make sure your phone is on the 
same Wi-Fi connection that your 
heater will be connected to. 

3. Open the "Luxeva" application. 
4. If you have a registered account 

already, use the log in option, if 
not, continue with the ''Register'' 
option. 

5. After creating your user
information, keep a hold of
them. 

6. Complete the installation by 
following the instructions step by step 
in the application. 

Adding Heater 

1. After completing the application installation, you will see the "Add Heater" screen.
You can proceed from this screen by clicking the "Add Heater" button. 

2. If you are installing the heater for the first time, the Wi-Fi feature will be turned on 
automatically. Therefore, you do not need to consider the instructions in step 1.
You can proceed with the "Next" button. However, if the heater is not installed 
for the first time, you need to turn on the heater's Wi-Fi feature by following the 
instructions in step 1. 
The instructions for step 1 are on the screen. After following the instructions, 
you can proceed with the "Next" button. 

3. In the following steps, you will be asked to have the cellular data of your
mobile phone turned off and Wi-Fi and location services turned on. 
Otherwise, you cannot proceed to the other stages. 

4. You will need to connect to the network named "LUXEVA SmartHeater" from
the Wi-Fi network screen. 

5. After the connection is established, you can connect by selecting the Wi-Fi
network you want to connect the heater to from the Wi-Fi network screen that will 
appear on your screen. 

6. After the connection is made, you will be able to start using your heater by being
directed to the main screen.
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HEATER CONTROL WITH SMART PHONE 
Wi-Fi Resetting 

1. When the heater is installed for the first time, the Wi-Fi feature will be turned on as soon as 
it is plugged in. After the first user connects, the Wi-Fi feature turns off. A Wi-Fi reset is required 
for a new user to connect to the same heater. Again, a Wi-Fi reset is required to change the 
Wi-Fi network your heater was previously connected to. 

2. To reset the Wi-Fi, press and hold the button on the heater for 5 seconds as soon as you 
connect the heater to the socket (within 5 seconds). Blue light will flash on the heater screen. At 
the end of the 5th second, the blue light will turn on completely. If you then take your finger off
the button, the Wi-Fi reset process will be completed. 

"My Devices" Screen 

1. You can see and manage the heaters you have added from this screen.
2. You can add a new heater by touching the "+" icon on this screen. 
3. You can check and manage your account by touching the "My Account" icon on 

this screen. 
4. You can reach the user manual of your heaters by touching the booklet icon on 

this screen. 
5. The names, power levels, network connection status of the heaters can be 

followed on this screen. 

"My Account" Screen 

1. This screen contains information about yourself. You can change your 
name, surname, region, and account password. 

2. You can prevent possible dangers and risks by activating the child lock 
feature. 

3. You can also check the privacy agreement and application version. 
4. If you wish, you can log out from this screen. If logged out, a new login 

will be required. 

Heater Control Screen 

1. It is the screen that helps you gain control by going into any registered heater. 
2. From this screen, you can set the heater's power, timer, and thermostat. You can turn your

heater on and off by touching the power icon. 
3. You can observe the network connections of your heater with "Wi-Fi" and "Cloud" icons. 
4. You can get information about the usage of the application by touching the information icon. 
5. You can edit the settings related to the respective heater by touching the settings icon. 

"Heater Settings" Screen 

1. You can change the heater name from this screen.
2. You can check or change the Wi-Fi network your heater is connected to. You will 

need to reset the heater when changing the Wi-Fi network. You can do this by going 
to the "Add Wi-Fi" screen and following the relevant steps. 

3. You can share the heater so that it can be controlled by other users. To do this, simply
tap the "Share Heater" button and follow the steps. 

4. You can delete your heater with the "Delete Heater" button. A new heater 
addition must be performed to reload the deleted heater. 
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HEATER CONTROL WITH SMART PHONE 

Warning Texts 

1. If your heater is toppled or shaken, 
a warning text will be sent to your 
mobile application. In such a case, 
you need to check your heater for 
safety. However, never remotely 
control the heater. To use your 
heater, you must unplug the power 
cord and plug it back in. 

2. If your heater overheats, a 
warning text will be sent to your 
mobile application. In such a case, 
you need to check your heater for 
safety. However, never remotely 
control the heater. To use your 
heater, you must unplug the power 
cord and plug it back in. 

Solving Connection Problems 

If your heater is not found in WLAN, check the steps below: 

1. Check if the device is plugged in or not. 
2. Is your smartphone's Wi-Fi feature enabled? If not, enable it. 
3. Is your heater's Wi-Fi function enabled? If it is not enabled, try a new 

installation through the app. (Follow the instructions in the app) 
4. Is the WLAN password entered correctly? If it is not entered correctly, try changing 

the Wi-Fi network to which the heater is connected in the Wi-Fi network change 
section. If the problem persists, reset your heater to start a new setup. 

5. Is the Wireless Modem (Internet signal) nearby during the heater and 
smartphone connection attempt? If not, you should try at close range. 
(Ideally, it should be no more than 5 m apart.) 

6. If you have disabled the 2.4 GHz band in your wireless modem (Wi-Fi)
settings, enable your modem (Wi-Fi) settings.

NOTE: If you experience connection problems while the application is open or 
closed, you may need to check and renew your network connections. It is 
recommended to check regularly. For more help, follow the instructions in the 
app while setting up the connection. 
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CLEANING AND CARE 
• Disconnect the heater from the power supply. To prevent burns, do not clean before 

cooling the heater! Make sure that the heating main body is clean and dry. 
• The only thing that needs to be cleaned is the outer surface of the heater. 
• Do not use strong abrasives or solvent cleaners when cleaning the heater, as this 

may damage plastic parts. Wipe the outside of the heater with a damp cloth. 
• If dust or dirt has accumulated inside the heater or around the elements, have 

the heater cleaned by an authorized service agent. Do not operate the heater in this 
situation. 

• When not in use, remove it from the mounting position and carefully store the 
heater in a safe, dry place out of the reach of children. If you are not going to use the 
heater for a long time in humid environments (such as seaside) or areas with high 
air salinity, clean, dry and store it in a safe package. Clean the heater completely after 
long periods of storage. 

• Do not touch the heating element with your fingers, as fingerprints can affect 
the life of the heating element. If you touch it accidentally, wipe the fingerprints with a 
soft cloth with alcohol and dry them. 

• Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical function on this 
heater. There are no parts inside the heater that can be serviced by the 
customer. 

• The heater does not contain parts that can be serviced by the user. If the 
product is damaged or defective, it must be returned to the manufacturer or its
representative. 

• Reflector (reflective mirror) and resistance should be checked for contamination 
by the user at least once a month. If it is dirty, cleaning and maintenance 
instructions should be followed. 

• Depending on the dust content in the usage environment, the mentioned
checks should be done more frequently. 

• Power cord and plug should be checked while cleaning the device. If there is any 
deformation in the power cord or plug, it should be taken to the authorized service.

• While the device is being cleaned, deformation of the reflector, wire, and body 
should be checked visually. If there is deformation, the authorized service should be 
called to find out what to do. 

• It is recommended to change the reflector every two years in order for the 
device to work more efficiently. The reflector should be replaced by an authorized 
service. The cleanness of the reflector ensures that the heating efficiency of the 
device is at the maximum level. 

• If the reflector (reflective mirror) and resistance are dirty, the device should be 
cleaned with dry air from outside the protective mesh wire, if possible. 

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

• Do not clean your device using steam cleaners. 
• Keep the power cord away from water for protection against electric shock and life-

threatening hazards. Do not let water or any other liquid come into contact with the plug
or any part of the appliance. 
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TIPS ABOUT DISPOSING 

According to the European waste regulation 2012/19 / EU, this symbol 
on the product or its packaging indicates that this product should 
not be treated as household waste. Instead, it should be taken to 
the appropriate collection point for the recycling of electrical and 
electronic equipment. By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential negative consequences 
for the environment and human health, which could arise from 
inappropriate waste handling of the product. For more detailed 
information about recycling of this product, please contact your local 
city office or your household waste disposal service. 

Your product contains batteries covered by the European 
Directive. 2006/66 / EC cannot be disposed of with normal 
household waste. Please check the local rules on the separate 
collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent 
potential negative consequences for the environment and human 
health. 

Solutions for Problems 

You can solve the problems you may encounter with your device by checking the 
following points before calling technical service. 

Solutions 

1. Check if the plug is correctly inserted into the socket. 
2. When the error code appears on the screen, unplug the power cord and 

plug it back in to turn the heater on. 
3. Check if your device is in balance. (Your device has balance safety.) 
4. Check if the power switch, mobile application, remote control, and other 

functions of the device work properly and are open. 
5. Check if there is a problem with the electrical installation of the house. 
6. Make sure you follow the instructions for use correctly. 
7. If the problem is not solved yet, apply to the nearest authorized service. 





Değerli müşterimiz,

Bu ekipmanı satın aldığınız için tebrikler. Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve 
hasarları önlemek için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin. Belirtilen ögelerin göz ardı 
edilmesinden kaynaklanan arızalar ve kullanım kılavuzunda belirtilen, dikkat 
edilmesi gereken hususlar garanti ve sorumluluklarımız kapsamında değildir. 

Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir 
çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle 
kullanmanızı sağlamaktır.
Almış olduğunuz ısıtıcının ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve size en 
verimli şekilde hizmet edebilmesi için ısıtıcınızı kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.
NOT:
Bu kullanma kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen 
bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir. Bu özelliklere dikkat ediniz.

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Talimatları  
Teknik Özellikler
Kurulum Talimatları
Montaj Talimatları
Genel Bakış
Uzaktan Kumanda ve Fonksiyonlar 
Isıtıcı Fonksiyonları 
Akıllı Telefon İle Isıtıcı Kontrolü (opsiyon) 
Temizlik Ve Bakım
İmha Etme İle İlgili İpuçları
Sorunlara Karşı Çözüm Önerileri  

ÜRETİCİ

Luxeva Ev Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
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GÜVENLİK TALİMATLARI

• Bu ısıtıcıyı yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen 
diğer kullanımlar yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

• Isıtıcı kullanım esnasında daima sıcaktır. Bu sebeple kullanım esnasında ısıtıcının hiçbir 
parçasına dokunulmamalıdır. Ayrıca kullanım esnasında ısıtıcı gözetimsiz bırakılmamalıdır.

• DİKKAT: Isıtıcınız mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa ve ısıtıcı görüş açınızda değilse 
lütfen mobil uygulamadan kontrol etmeyin. Aksi takdirde gözle görülmeyen durumlarda 
(ısıtıcının devrilmesi, yanıcı cisim yaklaşması vb.) tehlikeye sebep olabilirsiniz. 

• DİKKAT: Görüş açısında olmadığı durumlarda ısıtıcıyı kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
• DİKKAT: Isıtıcınız mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa, ısıtıcı devrildiği zaman mobil 

uygulamaya bir uyarı metni gelmektedir. Bu metinde ısıtıcının devrildiğinden ve kullanım 
açısından tehlike arz ettiğinden söz edilmektedir. Bu uyarı ile karşılaştığınız zaman 
mutlaka ısıtıcınızı kontrol ediniz. Isıtıcınızı çalıştırmak için güç kablosunu prizden çekip 
tekrar takmanız gerekir.

• DİKKAT: Bu ısıtıcı kullanım esnasında ya da kapandıktan hemen sonra aşırı sıcak 
olacağından istenmeyen yanıklara sebep olabilir. Çocuklar, psikolojik rahatsızlığı olanlar ve 
anlama bozukluğu yaşayan kişilerin bulunduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir.

• Perde, mobilya, ahşap, karton, kağıt, elbise, kumaş, yastık, yatak, battaniye vb. yanıcı 
malzemeler, canlılar ve diğer cihazlar, ısıtıcıdan minimum 1,5 metre mesafede olmalıdır.

• Bu ısıtıcı, fiziksel, duyumsal veya zihinsel engelli veya deneyimsiz ve/veya deneyim 
eksikliği olan kişilerin (çocuklar da dahil) kullanmaları için tasarlanmamıştır. Bu kişiler, bu 
ısıtıcıyı, sadece emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya bu kişiden 
ısıtıcının nasıl çalıştırılacağı ile ilgili talimat almaları durumunda kullanabilirler.

• Isıtıcı kullanılmadığı zaman daima güç fişi çekilmelidir.
• Güç kablosunda ve fişte aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin. 

Hasarlı güç kablosu veya gevşek priz ile ısıtıcıyı çalıştırmayın. Isıtıcı arızalanmışsa, herhangi 
bir şekilde düşmüşse veya hasar görmüşse asla çalıştırmayın. Yetkili servise başvurun.

• Isıtıcıyı çalışır durumda iken hareket ettirmeyiniz.
• Bu ısıtıcıdaki herhangi bir parçayı değiştirmeyin veya değiştirmeye çalışmayın.
• Bu ısıtıcı, banyolarda, çamaşır yıkama alanlarında ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere 

tasarlanmamıştır. 
• Isıtıcı, içine düşebileceği küvet veya su dolu bir yer üzerine monte edilmemelidir.
• Isıtıcı, uzun süre dış hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır.
• Güç kablosuna veya fiş başlığına, ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
• Isıtıcı kablosunu, halı, kilim vb. malzemelerin altından geçirmeyin, üzerini kaplamayın. 

Kabloyu, mobilya veya cihazların altından geçirmeyin. Kabloyu, kimsenin takılmayacağı bir 
yere yerleştirin, kalabalıktan uzak tutun.

• Güç kablosunu ısıtıcının etrafına sarmayın.
• Aşırı ısımayı engellemek için uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde yangına 

neden olabilir. Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa, ısıtıcıya uygun olduğundan emin 
olun. 

• Isıtıcının kaçak akım ve aşırı akım röleli tesisatlarda kullanılması tavsiye edilir.

BU TALİMATLAR DİKKATLİCE OKUNMALI VE GEREKTİĞİNDE BAŞVURMAK AMACIYLA 
SAKLANMALIDIR.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarlardan 
sorumluluk kabul edilmez.
Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini 
azaltmak için aşağıdaki talimatları içeren temel güvenlik önlemlerine daima uyulmalıdır:



• Isıtıcının ana elektrik şebekesi boyunca uygun biçimde topraklandığından emin olun. 
Sadece düzgünce topraklanmış prizleri kullanın. 

• Isıtıcının güç kablosunu prizden ayırmak için ısıtıcıyı kapatın, fişi düzgünce kavrayın ve 
prizden çekin. Isıtıcının kablosundan çekmeyin. Isıtıcıyı kapatırken kapatma düğmesini 
kullanın, daha sonra fişi prizden çekin.

• Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden veya ısıtıcıya zarar 
verebileceğinden, yabancı cisimlerin havalandırma boşluklarından içeri girmesine izin 
vermeyin.

• Isıtıcının gövdesinden içeriye, ısıtma elemanına elinizi veya herhangi bir nesneyi asla 
uzatmayın. Kullanımdan hemen sonra ısıtıcıya ve fişe dokunmayınız. Yanık, yangın veya 
elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• UYARI: Yangın riskini azaltmak için tekstil ürünlerini, perdeleri veya diğer yanıcı 
malzemeleri hava çıkışından en az 1 metre uzakta tutun.

• Olası bir yangını önlemek için, hava girişlerini engellemeyin . Isıtıcının üzerini örtmeyin, 
aşırı ısınmaya sebep olabilir. Giysi vb. eşyaları kurutmak için kullanmayın. Hayvan, bitki 
veya herhangi bir nesneyi ısıtmak için kullanmayın. Isıtıcıyı, açıklıkların tıkanabileceği 
(yastık, yatak vb.) yumuşak yüzeylerde kullanmayın.

• Isıtıcının içinde sıcak, ark veya kıvılcım çıkarabilecek parçalar vardır. Benzin, boya veya 
yanıcı sıvı, tutuşabilir toz kullanılan veya depolanan alanlarda kullanmayın.

• Isıtıcıları daima doğrudan bir duvar prizine / prize takın. Kesinlikle uzatma kablosu veya yer 
değiştirebilir elektrik bağlantısı (priz / çoklu priz) kullanmayın.

• Isıtıcıyı bir prizin altına yerleştirmeyin. Aksi takdirde prizin ısınmasına ve yangına sebep 
olabilirsiniz.

• Isıtıcıyı çalıştırmadan önce, ürün etiketinde belirtilen voltajın, yerel şebeke voltajına uygun 
olup olmadığını kontrol edin.

• Isıtıcının her zaman test edilmiş, dış mekana da uygun bir prize takıldığından emin olun.
• Isıtıcı, anahtarlara ve diğer kontrollere dokunulamayacak şekilde yetkili bir kişi tarafından 

kurulmalıdır.
• Bu ısıtıcı, yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır ve sözleşme amacıyla ticari olarak 

kullanılmamalıdır.
• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen her türlü alternatif kullanım, yangına, elektrik 

çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
• Isıtıcı üzerindeki herhangi bir malzemeye (kablo, fiş vb.) ek yapılmamasına dikkat ediniz.
• Bu ısıtıcıyı bir programlayıcı, zamanlayıcı, ayrı bir uzaktan kumanda sistemi veya ısıtıcıyı 

otomatik olarak açan başka herhangi bir cihaz ile kontrol etmemelisiniz. Isıtıcı uzaktan 
kullanılırken devrilmiş, üzeri örtülmüş veya yanlış yerleştirilmişse yangın riskine sebep 
olabilir.

• Isıtıcıyı, sabit bir priz veya bağlantı kutusunun hemen altına monte etmeyin.
• DİKKAT: Isıtıcının gövdesi ve ön kapağı kullanım sırasında aşırı ısınabilir. Kullanım 

esnasında ısıtıcıyı hareket ettirmeyin. Önce ısıtıcı tamamen soğuyana kadar bekleyin. Güç 
kablosunun prize takılı olmadığından emin olun. Sonrasında hareket ettirin.

• Isıtıcı çalışırken ısıtma elemanı yukarıya dönük olmamalıdır. Daima ısıtılacak alana dönük 
olmalıdır.

• Rüzgar veya diğer çevresel etkiler nedeniyle perde, çadır, bayrak, plastik folyo vb. yanıcı bir 
maddelerin ısıtıcıya yaklaşmamasına dikkat edin.

• DİKKAT: Isıtıcı çalışırken dokunmayın. Bazı yanıklara sebep olabilir.
• Yanlış kullanım durumunda, elektrik çarpması ve / veya yangın tehlikesi riski vardır. Bu gibi 

durumlarda ısıtıcı kapatılmalı ve elektrik fişi derhal çıkarılmalıdır.
• Isıtıcıyı elektrik prizlerine kolay erişilebilen ve iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
• Güç kablosunu, toprak terminalli 220-240V'a özel bir prize takın. Isıtıcı 110V'a uygun ise 

ısıtıcı fişini, toprak terminalli 110V'a özel bir prize takın.

değiştirebilir elektrik bağlantısı (priz / çoklu priz) kullanmayın.
• Isıtıcıyı çalıştırmadan önce, ürün etiketinde belirtilen voltajın, yerel şebeke voltajına uygun 

olup olmadığını kontrol edin.

GÜVENLİK TALİMATLARI
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• Konumunu ayarlamaya ya da üzerinde çalışmaya başlamadan önce, 
temizlikten önce ısıtıcının fişini prizden çıkarın ve soğumasını bekleyin. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı, yetişkin ve bilinçli kişiler tarafından yapılabilir.

• Isıtıcıyı, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Çocukları, elektrikli cihazların 
tehlikelerinden korumak için, ısıtıcıyla asla yalnız bırakmayın. Isıtıcınız için yer 
seçerken, çocukların makineye erişimi olmayacak şekilde ayarlayın. Çocukların 
ısıtıcı ile oynamalarını engelleyin. Evcil hayvanları ısıtıcıdan uzak tutun.

• Koruyucu kafes çocukları ya da dirençsiz kişileri tamamen korumaz. Dikkatlice 
denetleyiniz.

• Isıtıcınızın güvenliğinden emin değilseniz veya uyuyorsanız ısıtıcıyı kesinlikle 
kullanmayın.

• Gök gürültüsü veya yıldırım anında ısıtıcıyı kapatın ve fişi prizden çekin.
• Herhangi bir hasar veya arıza belirtisi kendiliğinden ortaya çıkarsa ısıtıcıyı 

çalıştırmayın. 
• Bu ısıtıcı üzerindeki herhangi bir elektriksel veya mekanik işlevi onarmaya veya 

ayarlamaya çalışmayın. Isıtıcı, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek 
herhangi bir parça içermez. Lütfen bakım ve onarım için servis acentesine veya 
yetkili bir elektrik teknisyenine başvurun.

• DİKKAT: Isıtıcınız Wi-Fi veya uzaktan kumanda ile kontrol ediliyorsa ısıtıcıya ait 
devrilme emniyeti X-Y-Z eksenlerinin tamamını algılamaktadır. Isıtıcıyı 
istediğiniz açıda ayarlayarak kullanmak için güç kablosu prize takılı değilken açı 
ayarı yapıp sonrasında güç kablosunu prize takmanız gerekmektedir. Güç 
kablosu prize takıldığı an ısıtıcı (hangi açıda olursa olsun) bulunduğu konumu 
başlangıç (sıfır) noktası olarak kabul etmektedir.

• Isıtıcının başlangıç (sıfır) noktası yanlış ayarlandıysa fişi prizden çekip ısıtıcının 
konum ve açısını tekrar ayarlayın. Ardından fişi tekrar prize takmanız yeterli 
olacaktır.

• DİKKAT: Isıtıcınızın başında değilseniz ve ısıtıcınız elektriğe bağlı ise risk söz 
konusudur. Böyle bir durumda ısıtıcı devrildiğinde anlık elektrik gidip gelmesi 
ile ısıtıcı bulunduğu açı ve konumu başlangıç (sıfır) noktası olarak algılayacaktır. 
Ardından cep telefonu ile uzaktan ısıtıcıyı açmanız risk oluşturacaktır. Ayrıca 
ısıtıcınızın başında olmadığınız zamanlarda ısıtıcının önüne veya üzerine yanıcı 
bir cisim (canlı veya cansız) gelebilir. Isıtıcınızın güvenli bir durumda 
olduğundan emin değilseniz uzaktan kontrol etmeyiniz.

hƴŀǊƤƳƭŀ TƭƎƛƭƛ bƻǘƭŀǊ

ƴƭƛƐƛ 

ƪƴƛǎȅŜƴƛƴŜ 

 ǘƛŎŀǊƛ ƪǳƭƭŀƴƤƳ 

• Onarımlar yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır, böylece elektrik güve sağlanır.
• Onarım gerektiğinde, servis acentesine veya uygun bir elektrik te

başvurun.
• Yanlış onarımlar kullanıcı için tehlikeye yol açabilir.
• Isıtıcı üzerinde değişiklik, kaza, yanlış kullanım, kötüye kullanım, ihmal, veya yanlış 

bakımdan kaynaklanan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
• Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda, ürün ve dokümantasyon teknik 

özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.

TR
GÜVENLİK TALİMATLARI
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TEKNİK ÖZELLİKLER

7

Ölçü (mm)
Maksimum Güç 

Değeri Gerilim / Frekans Koruma Derecesi

SMARTY - WL 940x129x73 2500 W 220-240 V ~ / 50-60 Hz IP 65

SMARTY - WL 
(110V için) 940x129x73 1500 W 110 V ~ / 50-60 Hz IP 65

PRO - WL 940x129x73940x129x73 2500 W2500 W 220-220-240 V ~ / 50-60 Hz 240 V ~ / 50-60 Hz IP 65IP 65

PRO - WL
(110V için) 940x129x73940x129x73 1500 W1500 W 110 V ~ / 50-60 Hz 110 V ~ / 50-60 Hz IP 65IP 65

SMART - FR SMART - FR
(110V için)

PRO - FR
(110V için)

PRO - FR

Kontrol

Wi-Fi & Uzaktan 
Kumanda

Wi-Fi & Uzaktan 
Kumanda

Uzaktan 
Kumanda
Uzaktan 

Kumanda

Ölçü (mm)

Maksimum Güç 
Değeri

Gerilim / 
Frekans

Kontrol

Koruma 
Derecesi

1410x350x280 1410x350x280 1410x350x280 1410x350x280

2500 W 2500 W1500 W 1500 W

220-240 V ~ / 
221-60 Hz 

220-240 V ~ / 
221-60 Hz 

110 V ~ / 
50-60 Hz 

110 V ~ / 
50-60 Hz 

Wi-Fi & Uzaktan 
Kumanda

Wi-Fi & Uzaktan 
Kumanda

Uzaktan 
Kumanda

Uzaktan 
Kumanda

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

DUVAR TİPİ MODEL

TAŞINABİLİR MODEL

TR



KURULUM TALİMATLARI
TR
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• Bu ısıtıcı, kalifiye bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır. Tüm bağlantılarının ve elektrik 
tesisatının uygunluğu kontrol edilmelidir. Güç kaynağı şirketlerinin ilgili düzenlemelerine 
ve bölgesel inşaat yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.

• Kurulumdan önce ve kurulum sırasında, ısıtıcının prize bağlı olmadığından emin olun.
• Isıtıcı yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Dikey monte edileceği zaman dijital ekran 

tarafı aşağıda kalmalıdır.
• Duvara veya tavana kurulum yapılırken, ısıtıcı yerden minimum 1,8 metre yükseklikte 

olmalıdır.
• Isıtıcıyı duvara yatay veya tavana monte ederken, 90 derecenin üstünde veya 45 derecenin 

altında bir açıyla yerleştirmeyin.
• Isıtıcının montaj açısı dikey veya dikeye yakınsa, güç kablosu daima ısıtıcının altında 

olmalıdır.
• Isıtıcının kullanımı sırasında, ısıtıcı gövdesinde belli bir ısı artışı olur. Bu nedenle, güç 

kablosunu asla ısıtıcı gövdesine temas ettirmeyin. Güç kablosunu ısıtıcıdan uzak tutun.
• Isıtıcıyı yanıcı malzemelerin yüzeyine monte etmeyin.
• Isıtıcıyı kurarken, ısıtıcı ile yanıcı malzeme yüzeyi arasındaki mesafe her zaman güvenli 

seviyede olmalıdır. Güvenli mesafenin altına inmemelidir.
• Isıtıcının konumu, tavandan ve bitişiğindeki duvardan en az 0,5 m uzakta olmalıdır. Isıtıcı 

ile duvar vb. herhangi bir cisim arasında her iki taraftan en az 0,5 m mesafe olmalıdır.
• Isıtıcınızın elektrik bağlantılarını bellirli aralıklarla kontrol edin.
• Isıtıcının kurulacağı alanda, yüzeyi delmeden önce, yüzey içerisinde kablo veya su borusu 

olmadığından emin olun.
• Isıtıcı, üretici tarafından sağlanan montaj aparatına monte edilmelidir. Başka montaj 

aparatları kullanılmamalıdır.
• Tüm ambalaj malzemesini çıkarın. Isıtıcının elektrik kablosunu ve fişini hasar belirtileri 

açısından kontrol edin.
• Montaj yapılacak yere ve tüm montaj malzemelerine (dübeller, vidalar vs.) dikkat edin. 

Isıtıcının montajı ve kalıcı olarak tutulması için yeterince uygun ve sağlam olduklarından 
emin olun.

• Montajdan önce, şekillerde (bu kitapçıkta) gösterilen minimum güvenli montaj mesafeleri 
ve eğim açılarına kesinlikle uyulmalıdır.

• Isıtıcının kurulumunda aşırı yük eklememeye dikkat edin.
• Öncelikle montaj aparatını güvenli ve sağlam bir duvara sabitleyin. Kurulum yapılacak 

yerin ve malzemelerin sağlam olduğundan emin olun.
• İstenilen açıyı ayarlayın ve tüm vidaları iyice sıkın. Vidaların bağlantısını düzenli olarak 

kontrol edin. Rüzgar veya yağmur nedeniyle mekanik basınç veya salınım, vidalarda 
gevşemeye neden olabilir.

• Güç kablosunu prize takın ve uzaktan kumandayla ısıtıcıyı çalıştırın. Ardından, ilk 10-15 
dakika içinde ısıtıcının sorunsuz çalışıp çalışmadığını gözlemleyin.

• Isıtıcınız mobil uygulama ile kontrol edilebiliyor ise mobil uygulamanın kurulum adımlarını 
seyrederek Wi-Fi ile kontrol sağlayabilirsiniz.

UYARI: Yangın Tehlikesi

Isıtıcıyı perde, ahşap, kumaş, mobilya, yanıcı malzemeler vb. cisimlere 
yakın yerlere kurmayın.

DİKKAT: Isıtıcınız, mobil uygulama ile kontrol ediliyorsa wi-fi sinyal gücü yüksek olan 
yerlerde kullanılmalıdır.
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Montaj kitinden dübel ve vidaları çıkarın, duvara dört delik açın, askı aparatını duvara monte 
edin. Askı aparatının sağlam monte edildiğinden emin olun.

TR
MONTAJ TALİMATLARI

2 3

Montaj kitinden vida ve somonları çıkarın, ısıtıcıya bağlamak için hazır tutun. Duvara monte 
edilen askı aparatını şekilde görüldüğü gibi ısıtıcıya bağlayın.

4 5

AÇIKLAMA: Bu montaj aparatı sağa-sola ve yukarı-aşağı dönecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik 
sayesinde ısıtıcınızı dilediğiniz açıda kullanabilirsiniz. İstediğiniz açıyı ayarlamak için ilgili vidaların 
gevşek olması gerekir. İstenilen açı ayarlandıktan sonra vidaları iyice sıkın. Ancak açılı kullanımlarda da 
belirtilen (duvar, tavan ve cisimlere karşı) güvenlik mesafelerine uymanız gerekmektedir. 

Duvar Tipi Montaj

1
Montaj kitinden 2 adet montaj 
demirini çıkarın. Şekilde görüldüğü 
gibi askı aparatına monte edin, 
sağlamlığından emin olun. 



≥1800 mm

≥1800 mm

Tavan

Tavan

≥500 mm

Duvar

Duvar

≥500 mm

≥500 mm
≥500 mm

Zemin

MONTAJ TALİMATLARI

Duvar

≥1800 mm

≥500 mm

Zemin Zemin

Duvar

TR
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Duvar Tipi Kullanım Şekli
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TR
MONTAJ TALİMATLARI

Montaj kitindeki 2 adet vidayı ve kutudaki alüminyum ayak 
borusunu çıkarın. Alüminyum boruyu ayak tablasına geçirin. 
Daha sonra 2 adet vidayı şekildeki deliklere yerleştirin. Vidaları 
iyice sıktıktan sonra montajın sağlamlığından emin olun.

1

Montaj kitinden 2 adet plastik montaj 
parçasını çıkarın. Şekildeki gibi monte 
etmek için hazırlayın. Ayak borusuna 
geçirilen plastik parçanın çizgili yüzeyi 
ısıtıcının gövdesine bakacak şekilde 
monte edilmelidir.

3 5

AÇIKLAMA: Bu montaj aparatı ayarlanabilir özelliğe sahiptir. Açı ayarı düzgünce 
yapılıp, belirli zamanlarda açısı ve vidası kontrol edilmelidir. Montaj yapılırken 
dijital ekran ve kablo aşağıda kalacak şekilde monte edilmelidir.

4

Alüminyum borunun üzerine ilgili 
plastik parçayı takın. Sonra ısıtıcı 
gövdesindeki montaj vidasını 
alüminyum borunun içinden 
geçirin.

Alüminyum borunun içinden 
geçen vidayı plastik somon ile 
iyice sıkın. Sonra montajın 
sağlamlığını ve güvenliğini kontrol 
edin.

Taşınabilir Tip Montaj

2

Montaj kitindeki 6 adet silikon tıpayı çıkarın. Silikon 
tıpaları şekilde görüldüğü gibi boş deliklere takın. Bu 
sayede ısıtıcını zemine daha sağlam oturacaktır.



Tavan

≥1800 mm

≥500 mm

MONTAJ TALİMATLARI

≥500 mm

Zemin

≥1800 mm≥500 mm

CisimCisim

1. Isıtıcının solunda ve sağında her zaman en az 0,5 m boş alan bırakın. 
2. Isıtıcının üzerinde en az 1,8 m açık alan olmalıdır. 
3. Isıtıcının ön kısmına 1,8 metreden daha yakın herhangi bir engel koymayın. 
4. Isıtıcıyı, tabanı sağlam ve düz olan yerlere kurun. (ürün eğimli yerlerde 

çalışamaz)
5. Isıtıcıyı, insanların görebileceği yerlere kurun. 
6. Güvenlik için ısıtıcıyı sık sık gözlemleyin.
7. Isıtıcıyı, kullanıcıların her zaman bulunduğu yerlere kurun ve yangın 

söndürücü bulundurulduğundan emin olun.
8. Isıtıcıyı, yüksek sıcaklığa sahip yerlere kurmayın, kullanmayın.
9. Isıtıcıyı, prizlere kolay ulaşılabilecek ve hava sirkülasyonu iyi olan yerlerde 

kullanın.

TR
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Taşınabilir Model Kullanım Şekli



GENEL BAKIŞ

EKRAN

1

32

1-  Dijital Ekran: 
Program, termostat ve zamanlayıcı ekranlarındaki değerleri, uyarı işaretlerini belirten ekrandır.

2-  Zamanlayıcı İkonu:
Zamanlayıcı aktif hale geldiğinde mavi ışık yakarak uyarı veren ikondur. Zamanlayıcı pasif halde 
iken mavi ışık yanmaz. Ayrıca wi-fi resetleme işlemi yapılırken işlem tamamlanana kadar 
zamanlayıcı ikonu yanıp söner. İşlem bittiğinde ise zamanlayıcı ikonu söner.

3-  Termostat İkonu:
Termostat aktif hale geldiğinde kırmızı ışık yakarak uyarı veren ikondur. Termostat pasif halde 
iken kırmızı ışık yanmaz. 
DİKKAT: Isıtıcı fişe takıldığı andan itibaren 5 saniye boyunca termostat ikonu yanacaktır. Bu 
durum, "Kırmızı ışık yanana kadar wi-fi resetlenebilir, ışık söndüğü andan itibaren wi-fi 
resetlenemez." anlamına gelir.

TR
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UYARI BİLDİRİMLERİ

Isıtıcı aşırı ısınma emniyetine sahiptir. Aşırı ısınma durumunda önce 
ısıtma seviyesi P1'e düşecektir. Aşırı ısınma tekrar devam edecek olursa 
ısıtıcı uyarı verecektir ve kendisini kapatacaktır. Bu esnada ısıtıcı 
ekranına hata bilgisi (E1) gelecektir. Mobil uygulama ile kontrol 
ediliyorsa, uygulama ekranına uyarı metni gelecektir. Böyle durumlarda 
mutlaka ısıtıcıyı kontrol ediniz. Isıtıcıyı asla uzaktan kontrol etmeyiniz. 
Isıtıcıyı yeniden çalıştırmak için güç kablosunu prizden çekip tekrar 
takmanız gerekecektir.

Isıtıcı aralıksız 12 saat boyunca çalışırsa ısıtıcının ekranına uyarı bilgisi 
(E2) gelecek ve ısıtıcı kendisini kapatacaktır. Bu tip durumlara ısıtıcınızı 
kontrol ediniz. Isıtıcıyı asla uzaktan kontrol etmeyiniz. Isıtıcıyı yeniden 
çalıştırmak için güç kablosunu prizden çekip tekrar takmanız 
gerekecektir. 

Isıtıcı devrildiği zaman veya sarsıldığı zaman ısıtıcı ekranına uyarı bilgisi 
(E3) gelecek ve ısıtıcı kapanacaktır. Mobil uygulama ile kontrol 
ediliyorsa, uygulama ekranına uyarı metni gelecektir. Böyle durumlarda 
mutlaka ısıtıcıyı kontrol ediniz. Isıtıcıyı asla uzaktan kontrol etmeyiniz. 
Isıtıcıyı yeniden çalıştırmak için güç kablosunu prizden çekip tekrar 
takmanız gerekecektir.
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TR
UZAKTAN KUMANDA VE FONKSİYONLAR

Genel Bakış

Pil Bölmesi

(1) Bekleme, Açma / Kapama 

(2) Yukarı Yönlendirme 

(3) Onay

(4) Aşağı Yönlendirme 

(5) Program

(6) Zamanlayıcı

(7) Termostat

(8) Maksimum-Minimum Değer

• Uzaktan kumandayı kullanırken ekrana doğru çevirin.
• Güçlü aydınlatma olduğunda veya güneş ışığı mevcutsa

uzaktan kumanda uzaktan çalışmayabilir. Bu durumda,
uzaktan kumandayı ısıtıcının yakınında kullanın.

• Uzaktan kumanda ile bir işlev seçtiğinizde ısıtıcının
başında bulunun.

• Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında sızıntı ve
hasarı önlemek için lütfen pili çıkarın.

• Uzaktan kumandanın içine su veya sıvı girmesine izin
vermeyin.

• Uzaktan kumandada 2 adet AAA boy pil kullanın.



UZAKTAN KUMANDA VE FONKSİYONLAR

(1) Bekleme, Açma/Kapatma

Bu buton, ısıtıcının (her koşulda) açılıp kapanmasını sağlar.

(2) Yukarı Yönlendirme

Bu buton, ana ekran, zamanlayıcı ekranı ve termostat 
ekranında set edilecek değeri (her basışta) 1 kademe yukarı alır.

(3) Aşağı Yönlendirme

Bu buton, ana ekran, zamanlayıcı ekranı ve termostat 
ekranında set edilecek değeri (her basışta) 1 kademe aşağı alır.

(4) Onaylama

Bu buton, termostat ve zamanlayıcı ekranlarında seçilmek 
istenen değeri onaylamanızı sağlar.

(5) Program

Bu buton, program ekranına geçmenizi sağlar. Program 
ekranından yukarı-aşağı yön tuşları aracılığıyla P1-P2-P3-P4-P5-
P6 arasında ısı kademe ayarı yapılabilmektedir.

TR
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UZAKTAN KUMANDA VE FONKSİYONLAR

(6) Zamanlayıcı

Bu buton, ısıtıcıyı zamanlayıcı ekranına taşır. İlk defa 
girildiğinde ekranda "0H" yazar. Yukarı-aşağı yön tuşları ile 
0H-1H-...-9H değerleri arasında zamanlayıcı "OK" tuşu ile set 
edilebilir. Zamanlayıcı aktif oluğunda ekranda mavi ışık 
yanacaktır. Tekrar zamanlayıcı ekranına girdiğinizde kalan 
süre saat cinsinden gözükecektir. Yeni bir ayarlama yapılması 
için yukarı-aşağı yön tuşlarından birine basıp istenilen saat 
değeri seçilerek "OK" tuşuna basılması gerekir. Ayarlanan 
süre dolduğu zaman ısıtıcı kendisini kapatır ve uyarı sesi verir. 
Zamanlayıcıyı iptal etmek için "0H" seçeneğini onaylamanız 
gereklidir. 

(7) Termostat

Bu buton, ısıtıcıyı termostat ekranına taşır. Bu ekrana ilk defa 
girildiğinde "24" sayısı karşınıza çıkacaktır. Bu bir sıcaklık 
değeridir. Yukarı-aşağı yön tuşları sayesinde 18-37 °C arası bir 
sıcaklık değeri "OK" tuşu ile set edilebilir. Set edilen değer 
doğrultusunda ısıtıcının bulunduğu ortamın sıcaklığını 
ayarlamaya çalışacaktır. Termostat aktif olduğunda ekranda 
kırmızı ışık yanacaktır. Termostat aktif iken ayrıca program 
ayarı yapılabilmektedir. Isıtıcınız, set edilen sıcaklık değerine 
ulaştığı zaman kendisini düşük seviyeye alır. Set edilen 
sıcaklık değerinin 2°C altına düştüğünde tekrar aynı program 
seviyesinde çalışmaya devam edecektir. Termostat aktif iken 
ekrana girildiğinde set edilen değer ne ise ekranda o yazar. 
Yine yukarı-aşağı yön tuşları ile farklı bir değer set edilebilir. 
Aktif olan termostatı iptal etmek için "18" değerinden önceki 
veya "37" değerinden sonraki "XX" değerinin seçilmesi 
yeterlidir.

(8) Maksimum-Minimum Değer

Bu butonlar, bulunduğu her ekranda maksimum veya 
minimum değere ulaşılmasını sağlar. "MAX" tuşuna 
basıldığında hangi ekranda ise oraya ait en üst değere 
ulaşır. "MIN" tuşuna basıldığında hangi ekranda ise oraya 
ait en alt değere ulaşır. Bu fonksiyon, ekstra kullanım 
kolaylığı sağlamaktadır.



ISITICI FONKSİYONLARI

UYARI: Kişisel Yaralanma Tehlikesi
Bu ısıtıcı, oda sıcaklığını kontrol eden bir cihazla 
donatılmamıştır. Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlanmadığı 
sürece, odadan kendi başlarına çıkamayacak durumda 
olan kişilerin bulunduğu alanlarda kullanmayın.

1. Isıtıcıyı çalıştırmak için öncelikle ısıtıcının gövde açısı ve pozisyonunu iyi 
ayarlayın. Çünkü ısıtıcıya güç geldiği andan itibaren bulunduğu pozisyonu 0 
(sıfır) noktası kabul eder. Buna göre de devrilme emniyeti belirli bir açıdan 
sonra devreye girer.  Isıtıcının 0 (sıfır) noktasını düzeltmek için güç kablosunu 
prizden çekin. Ardından doğru pozisyonu sağladıktan sonra güç kablosunu 
tekrar prize bağlayın. Bu şekilde ısıtıcı doğru pozisyonda çalışıp yanlış 
pozisyonlarda devrilme emniyetini devreye sokacaktır.

2. Isıtıcıyı, üzerindeki fonksiyon butonuyla veya uzaktan kumandayla 
çalıştırabilirsiniz. Isıtıcıyı kumanda ile açmak veya kapatmak için üzerindeki 
"On/Off" butonuna basmanız yeterlidir.

3. İlk açılışta ekranda "P1" yazar. Bu "1. ısıtma seviyesi" anlamına gelir. Bu ekran 
aynı zamanda "Program" ekranı olarak adlandırılır. Kumanda üzerindeki "P" 
tuşu da sizi "Program" ekranına taşımaktadır. Bu ekranda iken yukarı-aşağı yön 
tuşları ile P1'den P6'ya kadar ısı seviyesini ayarlayabilirsiniz.

4. Zamanlayıcı fonksiyonu ile 1-9 saat arası zamanlayıcı ayarı yapabilirsiniz. Set 
edilen süre sona erdiği zaman ısıtıcı kendini kapatır ve uyarı sesi verir. 
Zamanlayıcı aktif iken zamanlayıcı ekranına ilk girişte kalan saati göreceksiniz.

5. Termostat fonksiyonu ile 18-37° arası sıcaklık değeri girilerek ısıtıcı termostat 
modunda kullanılabilir. İlgili sıcaklık değerine ulaşıldığında ısıtıcı kendisini P1'de 
çalıştırır. Sıcaklık 2° düştükten sonra tekrar eski değere ulaşmak için bir 
döngüye girilir. Termostat aktifken termostat ekranına ilk girişte en son kayıtlı 
sıcaklık değeri karşınıza çıkacaktır.

6. Isıtıcı devrilme emniyetine sahiptir. Isıtıcının güç kablosunu prize bağlamadan 
önce ısıtıcı gövdesinin konum ve açısını iyi ayarlayın. Çünkü fişi prize taktığınız 
andan itibaren bulunduğu konum ve açıyı başlangıç noktası olarak 
algılayacaktır. Isıtıcının başlangıç noktasını yeniden belirlemeniz için fişi prizden 
çekip tekrar takmanız gerekecektir.

7. Isıtıcının uzaktan kumandası olmadığı zamanlarda gövde üzerindeki fonksiyon 
butonu ile çalıştırabilirsiniz. Isıtıcı açıldıktan sonra fonksiyon tuşuna her basışta 
birer kademe ısıtma seviyesi yükselecektir. P6 ısıtma seviyesinden sonra tekrar 
fonksiyon tuşuna bastığınızda ısıtıcı kendisini kapatacaktır.

8. Isıtıcı aşırı ısınma emniyetine sahiptir. Aşırı ısınma durumunda önce ısıtma 
seviyesi P1'e düşecektir. Aşırı ısınma tekrar devam edecek olursa ısıtıcı uyarı 
verecektir ve kendisini kapatacaktır. Isıtıcıyı tekrar çalıştırmanız için fişi prizden 
çekip tekrar takmanız gerekecektir.

9. Isıtıcı aralıksız 12 saat çalışırsa otomatik olarak kendisini kapatır ve uyarı sesi 
verir. Isıtıcıyı tekrar açmanız için fişi prizden çekip tekrar takmanız gerekecektir.

TR
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AKILLI TELEFON İLE ISITICI KONTROLÜ

1. Akıllı telefonunuza "App Store" 
veya "Play Store" aracılığıyla 
"Luxeva" adlı uygulamayı 
yükleyin. Akıllı telefonunuzdan 
şekildeki QR kodu tarayarak da 
uygulamaya erişebilirsiniz.

2. Akıllı telefonunuzun, ısıtıcınızın 
bağlanacağı aynı Wi-Fi ağına bağlı 
olduğundan emin olun.

3. "Luxeva" uygulamasını açın.
4. Daha önceden kayıtlı bir 

hesabınız var ise giriş yapın. 
Hesabınız yok ise "Kayıt Ol" 
seçeneğiyle devam edin.

5. Kullanıcı bilgilerinizi 
oluşturduktan sonra o bilgileri 
muhafaza edin.

6. Daha sonra uygulamadaki 
talimatları adım adım takip 
ederek kurulumu tamamlayın.

Isıtıcı Ekleme

1. Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra karşınıza "Isıtıcı Ekle" ekranı 
gelecektir. Bu ekrandan "Isıtıcı Ekle" tuşuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

2. Eğer ısıtıcının ilk kez kuracak iseniz Wi-Fi özelliği otomatik olarak açılacaktır. 
Bu nedenle 1. adımdaki talimatı dikkate almanıza gerek yoktur. "ilerle" 
butonu ile ilerleyebilirsiniz. Ancak ısıtıcı ilk kez kurulmuyorsa 1. adımdaki 
talimatları yerine getirerek ısıtıcının Wi-Fi özelliğini açmanız gerekmektedir. 
1. adımdaki talimatlar ekranda yer almaktadır. Talimatları yerine getirdikten 
sonra "İlerle" butonu ile ilerleyebilirsiniz.

3. Devamındaki adımlarda sizden cep telefonunuzun hücresel verisinin kapalı, 
Wi-Fi ve konum hizmetlerinin de açık olması talep edilecektir. Aksi takdirde 
diğer aşamalara geçilemeyecektir.

4. Ekrana gelen Wi-Fi ağ ekranından "LUXEVA SmartHeater" adlı ağa 
bağlanmanız gerekecektir. 

5. Bağlantı sağlandıktan sonra önünüze gelen Wi-Fi ağ ekranından ısıtıcıyı 
bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağını seçerek bağlanabilirsiniz.

6. Bağlantı sağlandıktan sonra ana ekrana yönlendirilerek ısıtıcınızı kullanmaya 
başlayabileceksiniz. 

Isıtıcınızı, en yakın Wi-Fi bağlantısına entegre ederseniz, ilgili "Luxeva" 
uygulamasıyla rahatça çalıştırabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. "Luxeva" uygulaması, 
ısıtıcıyı akıllı telefonunuz aracılığıyla uzaktan kontrol etmenize izin vermektedir. Aynı 
zamanda ekstra bilgilere erişmenizi de sağlar. Akıllı telefonunuzu, ısıtıcınıza 
bağlamak için şu adımları izleyin:

Uygulama Kurulumu

iOS & Android

TR
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"Cihazlarım" Ekranı

1. Bu ekrandan eklediğiniz ısıtıcıları görebilir ve yönetebilirsiniz.
2. Bu ekrandaki "+" ikonuna dokunarak yeni bir ısıtıcı ekleyebilirsiniz.
3. Bu ekrandaki "Hesabım" ikonuna dokunarak kendi hesabınızı kontrol edebilir 

ve yönetebilirsiniz.
4. Bu ekrandaki kitapçık ikonuna dokunarak ısıtıcılarınıza ait kullanım 

kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
5. Ekranda ısıtıcıların isimleri, güç seviyeleri, ağ bağlantı durumları takip 

edilebilmektedir.

"Hesabım" Ekranı

1. Bu ekranda kendinize ait bilgiler yer almaktadır. Adınızı, soyadınızı, 
bulunduğunuz bölgeyi ve hesap şifrenizi değiştirebilirsiniz.

2. Çocuk kilidi özelliğini aktif ederek olası tehlike ve risklerin önüne 
geçebilirsiniz.

3. Gizlilik sözleşmesi ve uygulama versiyonunu da kontrol edebilirsiniz.
4. Dilerseniz oturumunuzu bu ekrandan kapatabilirsiniz. Oturum 

kapatıldığı takdirde yeni bir oturum açılması gerekecektir.

Isıtıcı Kontrol Ekranı

1. Kayıtlı olan herhangi bir ısıtıcının içerisine girerek kontrol sağlamanıza 
yardımcı olan ekrandır.

2. Bu ekrandan ısıtıcının gücünü, zamanlayıcısını ve termostatını 
ayarlayabilirsiniz. Güç ikonuna dokunarak ısıtıcınızı açıp kapatabilirsiniz.

3. "Wi-Fi" ve "Bulut" ikonları ile ısıtıcınızın ağ bağlantılarını gözlemleyebilirsiniz.
4. Bilgi ikonuna dokunarak uygulamanın kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.
5. Ayarlar ikonuna dokunarak ilgili ısıtıcı ile ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz.

"Isıtıcı Ayarları" Ekranı

1. Bu ekrandan ısıtıcı adını değiştirebilirsiniz.
2. Isıtıcınızın bağlı olduğu Wi-Fi ağını kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. 

Wi-Fi ağını değiştirirken ısıtıcıya reset atmanız gerekecektir. "Wi-Fi Ekle" 
ekranına geçerek ilgili adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

3. Isıtıcınızı başka kullanıcılar tarafından da kontrol edilebilmesini sağlamak 
için ısıtıcıyı paylaşabilirsiniz. Bunun için "Isıtıcıyı Paylaş" butonuna dokunup 
adımları takip etmeniz yeterlidir.

4. "Isıtıcıyı Sil" butonu ile ısıtıcınızı silebilirsiniz. Silinen ısıtıcıyı tekrar 
yüklemek için yeni bir ısıtıcı ekleme işlemi gerçekleştirilmelidir.

AKILLI TELEFON İLE ISITICI KONTROLÜ

Wi-Fi Resetleme

1. Isıtıcı ilk defa kurulacağı zaman fişe takıldığı anda Wi-Fi özelliği açık hale gelir. 
İlk kullanıcı bağlandıktan sonra Wi-Fi özelliği kapanır. Yeni bir kullanıcının aynı 
ısıtıcıya bağlanması için Wi-Fi resetleme işlemi gerekir. Yine ısıtıcınızın daha 
önce bağlı olduğu Wi-Fi ağını değiştirmek için de Wi-Fi resetleme işlemi gerekir.

2. Wi-Fi'ı resetlemek için ısıtıcının fişini prize bağladığınız anda (5 sn. içerisinde) 
ısıtıcı üzerindeki butona 5 saniye boyunca basılı tutun. Isıtıcı ekranında mavi 
ışık yanıp sönecektir. 5. saniyenin sonunda mavi ışık tamamen yanacaktır. 
Sonrasında parmağınızı butondan çekerseniz Wi-Fi resetleme işlemi 
tamamlanmış olacaktır.
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Bağlantı Problemlerini Giderme

Isıtıcınız WLAN'da bulunamazsa, aşağıdaki adımları kontrol edin:

1.  Cihaz prize takılı mı? Kontrol edin.
2.  Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliği etkin mi? Etkin değilse etkin hale getirin.
3.  Isıtıcınızın Wi-Fi işlevi etkinleştirildi mi? Etkinleştirilmediyse uygulama 

üzerinden yeni bir kurulumu deneyin. (Uygulamadaki talimatları izleyin)
4.  WLAN şifresi doğru girildi mi? Doğru girilmediyse Wi-Fi ağı değiştirme 

bölümünden ısıtıcının bağlı olduğu Wi-Fi ağını değiştirmeyi deneyin. 
Problemin devam etmesi durumunda ısıtıcınızı resetleyerek yeni bir kurulum 
başlatın.

5.  Kablosuz Modem (İnternet sinyali), ısıtıcı ve akıllı telefon bağlantı girişimi 
sırasında yakınlarda mı? Yakınlarda değilse yakın mesafede denemelisiniz. 
(İdeal olarak en fazla 5 m aralık olmalıdır.) 

6.  Kablosuz modeminizin (Wi-Fi) ayarlarında 2,4 GHz bandını devre dışı 
bıraktıysanız, modem (Wi-Fi) ayarlarınızı etkinleştirin.

AKILLI TELEFON İLE ISITICI KONTROLÜ
Uyarı Metinleri

1. Isıtıcınız devrildiği veya sarsıldığı 
takdirde mobil uygulamanıza bir 
uyarı metni gelecektir. Böyle bir 
durumda güvenlik açısından 
ısıtıcınızı kontrol etmeniz 
gerekmektedir. Bununla beraber 
ısıtıcıyı kesinlikle uzaktan kontrol 
etmeyin. Isıtıcınızı 
kullanabilmeniz için güç 
kablosunu prizden çekip tekrar 
takmanız gerekmektedir.

2. Isıtıcınız aşırı ısındığı takdirde 
mobil uygulamanıza bir uyarı 
metni gelecektir. Böyle bir 
durumda güvenlik açısından 
ısıtıcınızı kontrol etmeniz 
gerekmektedir. Bununla beraber 
ısıtıcıyı kesinlikle uzaktan kontrol 
etmeyin. Isıtıcınızı 
kullanabilmeniz için güç 
kablosunu prizden çekip tekrar 
takmanız gerekmektedir.

NOT: Uygulama açıkken veya kapalıyken bağlantı problemi yaşamanız 
durumunda ağ bağlantılarınızı kontrol etmeniz, yenilemeniz gerekebilir. 
Düzenli aralıklarla kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. 
Daha fazla yardım için, bağlantıyı kurarken uygulamadaki talimatları izleyin.
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TEMİZLİK VE BAKIM

• Isıtıcıyı güç kaynağından ayırın. Yanık olaylarını önlemek için ısıtıcıyı 
soğutmadan önce temizlemeyin! Isıtıcı ana gövdenin temiz ve kuru 
olduğundan emin olun.

• Temizlenmesi gereken tek şey ısıtıcının dış yüzeyidir.
• Plastik parçalara zarar verebileceğinden, ısıtıcıyı temizlerken güçlü aşındırıcılar 

veya solvent temizleyiciler kullanmayın. Isıtıcının dışını sıkılmış ve nemli bir 
bezle silin.

• Isıtıcının içinde veya elemanların çevresinde toz veya kir birikmişse, ısıtıcıyı 
yetkili servis acentesine temizletin. Isıtıcıyı bu durumda çalıştırmayın.

• Kullanılmadığında, montaj konumundan çıkarın ve ısıtıcıyı dikkatlice çocukların 
ulaşamayacağı güvenli, kuru bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda (deniz veya 
deniz kenarı gibi) veya havada tuzluluk oranı yüksek olan bölgelerde ısıtıcıyı 
uzun süre kullanmayacaksanız temizleyip kurulayın ve güvenli bir ambalajda 
saklayın. Uzun süre saklama sonrası kullanımlarda ısıtıcıyı tamamen temizleyin.

• Parmak izleri ısıtma elemanının ömrünü etkileyebileceğinden, ısıtma 
elemanına parmaklarınızla dokunmayın. Yanlışlıkla dokunursanız, parmak 
izlerini alkollü yumuşak bir bezle silin ve kurulayın.

• Bu ısıtıcı üzerindeki herhangi bir elektriksel veya mekanik işlevi onarmaya veya 
ayarlamaya çalışmayın. Isıtıcı içerisinde müşteri tarafından bakımı yapılabilecek 
hiçbir parça yoktur.

• Isıtıcı, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar içermez. Ürün hasarlı 
veya kusurlu ise üreticiye veya temsilcisine iade edilmelidir.

• Reflektör (yansıtıcı ayna) ve rezistans kirliliği kullanıcı tarafından ayda en az bir 
kere kontrol edilmelidir. Eğer kirli ise temizlik ve bakım talimatı uygulanmalıdır.

• Kullanım ortamındaki toz oranına bağlı olarak, bahsedilen kontroller daha sık 
yapılmalıdır.

• Cihaz temizlenirken güç kablosu ve fişi kontrol edilmelidir. Güç kablosu veya 
fişte deformasyon varsa yetkili servise götürülmelidir.

• Cihaz temizlenirken reflektör, tel ve gövde deformasyonu görsel olarak kontrol 
edilmelidir. Deformasyon var ise yapılması gerekenler ile ilgili yetkili servis 
aranmalıdır.

• Cihazın daha verimli çalışabilmesi için, reflektörün iki yılda bir değiştirilmesi 
önerilir. Reflektör yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Reflektörün temiz 
olması cihazın ısıtma veriminin maksimum seviyede olmasını sağlar.

• Reflektör (yansıtıcı ayna) ve rezistans kirli ise, yapılabiliyorsa cihazın koruyucu 
kafes teli açılmadan dıştan kuru hava ile temizlenmelidir.

• Cihazın dış yüzeyi yumuşak bir pamuklu bez veya yumuşak bir fırça ile 
temizlenmelidir.

• Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.
• Elektrik çarpmasına ve hayati tehlikeye karşı korunmak için güç kablosunu 

sudan uzak tutun. Fişe veya cihazın herhangi bir parçasına su veya başka bir 
sıvı temas ettirmeyin.
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İMHA ETME İLE İLGİLİ İPUÇLARI

2012/19 / EU Avrupa atık yönetmeliğine göre, ürün veya 
ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün evsel atık olarak 
muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, 
elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun 
toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün doğru bir 
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan 
atık işleminden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için 
olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. 
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, 
lütfen yerel belediyenizle veya evsel atık imha servisinizle 
iletişime geçin. 

Ürününüz, Avrupa Direktifi kapsamındaki piller içermektedir. 
2006/66 / EC, normal evsel atıklarla birlikte atılamaz. Lütfen 
pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kuralları kontrol edin. 
Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Sorunlara Karşı Çözüm Önerileri

Cihazınızda karşılaşabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki 
noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz. 

Çözüm Önerileri

1. Fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. 
2. Ekrana hata kodu geldiğinde ısıtıcıyı çalıştırmak için güç kablosunu prizden 

çıkartıp tekrar takın.
3. Cihazınızın dengede olup olmadığını kontrol ediniz. (Cihazınızda denge 

emniyeti bulunmaktadır.) 
4. Cihazın açma anahtarı, mobil uygulama, uzaktan kumanda ve diğer 

fonksiyonların doğru çalıştığını, açık konumda olduğunu kontrol ediniz. 
5. Evin elektrik tesisatında problem olup olmadığını kontrol ediniz. 
6. Kullanma talimatlarını doğru olarak uyguladığınızdan emin olunuz. 
7. Eğer problem halen giderilmediyse en yakın yetkili servise müracaat ediniz. 
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