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FOKURDAK KT 2450

KULLANIM KILAVUZU





Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmi! ve son derece titiz kalite kontrolünden 

geçmi! FOKURDAK KT 2450 Su Isıtıcı’mızı seçti"iniz için te!ekkür 

ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duydu"unuz güveni 

göstermi! oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödedi"inizden daha 

fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almı! oldu"unuz ürünü 

kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandı"ınız takdirde performansı ve 

ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün 

garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi’ne 

müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize  

0800 219 02 79 no’lu 

ücretsiz tüketici danı!ma hattından ula!abilirsiniz. 

#yi günlerde kullanmanız dile"iyle.

Saygılarımızla...



1- Kapak Açma Yuvası

2- Su Akı! Yuvası

3- Açma Kapama Dü"mesi

4- Tutma Sapı

5- Su Seviye Gösterge Camı

6- #kaz Lambası

7- Elektrik Kablosu

8- Elektrik #letim Tabanı    

MAK!NEN!N BÖLÜMLER!
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UYARI: MAK!NEY! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

 kontrol ediniz.

 emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.

 aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan  
 kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça  
 için size en yakın Fanset yetkili servisine ba!vurunuz.

 takdirde Fanset yetkili servisi tarafından de"i!tirilmelidir. Cihazı  
 hasarlı kablo ile kullanmayınız.

 ba!ka bir amaçla kullanmayınız.

 temizlik ve bakım i!lerine ba!lamadan önce kapatınız ve mutlaka  
 fi!ini prizden çekiniz.

 vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.

 çalı!mayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

 kullanmayınız.

 mesken tipi çevreler yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar. 

 kaynatmayınız.

 engelliler ve deneyimsiz ki!ilerin kullanımı için dizayn edilmemi!tir.  
 Bu tür ki!iler tarafından kullanılması gerekti"inde bu insanların  
 güvenli"inden sorumlu ki!iler tarafından gözetim altında   
 tutulmalıdır.

 gerekmektedir.

EMN!YET KURALLARI



KULLANMA TAL!MATI

Su kaynadıktan sonra suyun sertlik derecesine 
göre kaynamı! suda pudramsı tortu olu!ması 
normaldir bu durum sudan kaynaklanır ve insan 
sa"lı"ına hiç bir zararı yoktur.

Cihazınızın kapa"ını açınız hazne içerisine  

cihazın kapa"ını kapatınız.

Elektrik iletim tabanı altındaki kabloyu 
yuvasından çıkartınız ve fi!i prize takınız.

Su dolu hazneyi resimde görüldü"ü gibi elektrik 
iletim tabanı üzerine yerle!tiriniz ve açma 
kapama dü"mesine basarak cihazınızı 
çalı!tırınız. Kaynama gerçekle!tikten
sonra cihazınız otomatik olarak duracaktır. E"er 
suyun tam kaynamamasını arzu ederseniz 
cihazınızın açma kapama anahtarını “0” 
konumuna getirerek cihazınızı durdurabilirsiniz

Su ısıtıcınızı ilk kullanımdan önce hazne 
bölümünün içini yıkayınız daha sonra “MAX” 

cihazınızı çalı!tırınız su kaynadıktan sonra
cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Hazne 
içindeki suyu dökünüz ve cihazınızı so"utmaya 
bırakınız bu i!lemi yaparken suyun “MAX” 
seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Bu i!lemi 
yeni cihazınıza ilk kullanımda yapmanız gerekir. 



Su ısıtıcınızın rezistansında olu!an kireçlenmeyi 

tasarrufu için önemlidir.

Zaman içerisinde su içerisinde bulunan kireç 
cihaz rezistansı üzerinde birikip yapı!acaktır. 

alaca"ınız elektrikli ev aletleri için satılan
kireç çözücülerle kullanma talimatına göre 
çıkartabilirsiniz.

Cihazınızı temizlemeden veya bakım yapmadan 
önce mutlaka fi!ini prizden çıkartınız.

Cihazınızın hazne bölümünün içini yıkayarak
temizleyebilirsiniz dı! gövdeyi silerek nemli bir 
bez ile temizleyiniz.

Elektrik iletim tabanını suya daldırmayınız su ile  
yıkamayınız sadece silerek temizleyiniz.

Hazne içerisinde filtreyi resimde görüldü"ü gibi 
yukarı çekerek çıkartınız ve yıkayarak 
temizleyiniz.

Cihazınızın kablosunu ve fi!ini asla ıslatmayınız 
ıslandı"ı taktirde fi!i prizden çekiniz ve
kurulayınız.

Cihazınızın hiçbir parçasını kimyasal maddelerle

KULLANMA TAL!MATI

TEM!ZL!K VE BAKIM

K!REÇLENMEN!N TEM!ZLENMES!

NOT: “Min. 0.5 lt.” seviyesinin altında su 

suyun ta!masına neden olabilir.   

Cihazınızla sadece su kaynatınız. Ba!ka sıvı 
veya solüsyonlar ilave etmeyiniz.



Cihazınızı susuz çalı!tırdı"ınızda bir süre sonra açma kapama anahtarı “0”
konumuna gelerek cihazınız çalı!maz duruma gelir. Cihazınızı tekrar
çalı!tırabilmek için bir müddet bekleterek so"utunuz ve daha sonra 
cihazınızın içerisine su koyarak tekrar çalı!tırınız.   

NOT: 
altında veya üzerinde su doldurmayınız.

Zaman içinde olu!an kireci beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz hazne içerisine  

bo!altıp 3-4 kez temiz su ile iyice yıkayınız.

K!REÇLENMEN!N TEM!ZLENMES!

SUSUZ ÇALI"MA EMN!YET!



TÜKET!C! HAKLARI

rçalar rından kaynaklanan kırılmalar  
 har re tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

garanti süresi içerisinde arızalanması durum geçen  
 süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i! günüdür.  
 Bu süre rızanın servis istasyon yonunun   
 olmaması durum a
 ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren ba!lar.  

 ba!ka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

 - Satılanın ayıpsız bir misle ile de"i!tirilmesini isteme haklarından birini  
 kullanabilir.

 de"i!tirilen parça bedeli ya da ba!ka herhangi bir ad altında hiçbir ücret  
 talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 malın ayıpsız misli ile de"i!tirilmesini talep edebilir.

 nedeniyle i!levini yitiren parçalar ve bu parçaların i!levlerini yitirmesi   
 nedeniyle olu!an hasar ve arızalar garanti kapsamı dı!ındadır. 

avuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

Yanlı! kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı   
 dı!ındadır.

V veya f r farklı v
 kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

Yetkisiz ki!iler tarafından yapılan tamir neticesinde olu!an arızalar garanti  
 kapsamı dı!ındadır



TÜKET!C! HAKLARI

veya cihaz parçalarının dü!ürmesinden kaynaklanan arızalar   
 garanti kapsamı dı!ındadır.

ayi tarafından ka!elenip imzalanmayan garanti belgeleri   
 geçersizdir.

 çıkabilecek uyu!mazlıklarda yerle!im yerinin bulundu"u veya tüketici   
 i!leminin yapıldı"ı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici   
 Mahkemesine ba!vurabilir.

 Genel Müdürlü"üne ba!vurabilir..

TEKN!K ÖZELL!KLER

Anma Gerilim : 220-230 V AC

A.E.E.E. Yönetmeli"ine Uygundur.

Net A"ırlık : 980 gr
Class I

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.





Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. !ti.

Merkez Mahallesi $.Yılmaz Özdemir Cad. 

www.fanset.com - info@fanset.com


