
                                              
GARANTİ BELGESİ 

 
 
 
 

MALIN ; 
 
CİNSİ ;                 VANTİLATÖR 
 
MARKASI ;               AIRCOL 
 
MODELİ ;                  100 
                                    
 
Bandrol Ve Seri No ;   …………………………….  
 
Teslim Tarihi Ve Yeri ;    ………………………… 
 
Satıcı Firma ;                   …………………………. 
 
                                                                                                               Yetkili Kaşe Ve İmza 

 
 
 

Mamullerimiz 2 yıl garantilidir 
 

İMALATÇI FİRMA : AKSA MOTOR  FAN SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Araptepe Mevkii Sanayi Bölgesi 5006 Sok. No:10 

Selimpaşa Silivri /İSTANBUL 34590 
TEL : ( 212 ) 723 74 00 ( 5 HAT ) 

info@aksamotor.com 
www.aksamotor.com 

                                
AIRCOL 100 

 
VANTİLATÖR 

 

 
 

BANYO-TUVALET-BAC-CAM 
VE PENCERE TİPİ 

VANTİLATOR 
 

KULLANMA KILAVUZU 
VE 

GARANTİ BELGESİ 
 

Cihazı kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 



 
 

UYARILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

1. Suya veya aşırı buhara direkt maruz kalacak şekilde monte etmeyiniz. 
2. Kesinlikle ocak üstleri vb. yerler üzerine monte etmeyiniz. 
3. Vantilatörleri belirlenen voltaj ve frekansta kullanınız. 
4. Uygun bir havalandırma aralığı bıraktığınızdan emin olunuz. 
5. Vantilatörünüzü bağladığınız yer küçük çocukların ulaşamayacağı  yerde olmalı ve ısı 

kaynağından en az 2,3 metre uzakta olmalıdır. 
6. Vantilatörlerinizi periyodik olarak 3 ayda bir kuru bezle temizleyiniz.Temizlik yaparken; 

 Vantilatörün kapalı olduğundan emin olunuz.  
 Plastik kısımlar nemli bezle temizlenebilir. Asla benzin tiner ve kimyasal madde 

kullanmayınız.     
 Fanın ön paneli ılık suda yıkanabilir. Ancak 45 ° C’den sıcak su kullanmayınız.                               

7. Vantilatör pencereye veya duvar dışına monte edilmelidir.  
8. Açık gaz borusundan veya diğer  yakıt yakma cihazlarından odanın içine gazların geri  

akışını engellemek için ön tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
9. Sabit tesisata birleşik bir devre kesici ile bağlanmalıdır. 
10.   Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat 
verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar 
ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı 
bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 
 

 
GARANTİ ŞARTLARI 
 
1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 
3. Malın, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 

iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, 
ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. 

4. Malın 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 etmeksizin tamir yapılacaktır. 

5. Malın, 
 Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya 

farklı arızaların dörtten fazla çıması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, 
 Tamir için gereken azami sürenin aşılması, 
 Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayi acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin 

düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi 
yapılacaktır. 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü’ne başvurulur. 
 
       MAMÜLLERİMİZ 2 YIL GARANTİLİDİR. 
       Garanti Belgesi Doldurulmadığında Geçersiz Sayılacaktır. 
 
MONTAJ TALİMATI 
 

1. Vantilatörün ön kapağı vidası sökülerek açılır. 

2. Vantilatörün gövde montaj delikleri karşınına  ürün kutusunun içinden çıkan dübeller ölçüsünde delilerler açılır. 

3. Bu delikler açıldıktan sonra Vantilatör  vida yardımı ile duvara montajı yapılır. 

4. Vantilatörün elektrik bağlantısı gövdeye tutturulan klamense elektrik kabloları  takılır. 

5. Vantilatör  ön kapağı kapatılarak Vantilatör çalışır hale getirilir. 

                                                  
Garanti ile İlgili Olarak  

MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

AIRCOL vantilatörleri için verilen bu garanti ürünlerin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini 
kapsamadığı gibi, aşağıda belirteceğimiz durumlarda garanti dışıdır. 
 
1. Kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar. 
2. Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra; yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan arıza ve hasarlar. 
3. Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etkisinde yazılı ve voltajdan farklı voltajda kullanılmasından 
meydana gelebilecek hasar ve arızalar. 
4. Yetkili servis dışında yapılan müdahaleler dolayısıyla meydana gelebilecek hasar ve arızalar. 
 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.  
Garanti , garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca mamülde meydana gelebilecek arızalar için geçerli olup, bunun 
dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilmez. 

 
                           ELEKTRİK BAĞLANTISI 

 
 Sabit tesisata birleşik bir devre kesici ile bağlanmalıdır. 

 
MONTAJ ŞEKLİ 

 

 

Cam Montajı   Duvar Montajı 

1. Cam üzerinde Ø104~ Ø109 mm çapında delik 
açınız. 

2. Ürünle birlikte verilen ses azaltıcı süngerleri 
aspiratörün dört köşesine yapıştırınız. 

3. Son olarak sıkıştırıcı kilitleme kelepçesiyle 
aspiratörü cama montaj ediniz. 

  

1. Aspiratörün ön kapağını alt tarafta yer alan vidayı sökerek 
çıkarınız. 

2. Duvar üzerinde Ø104~ Ø109 mm çapında delik açınız. 
3. Aspiratörün dört köşesi için duvar üzerinde dört adet Ø6mm  

dübel deliği açınız  ve verilen dübelleri deliklere yerleştiriniz. 
4. Ürünle birlikte verilen ses azaltıcı süngerleri aspiratörün dört 

köşesine vida deliklerinin üstlerine gelmeyecek şekilde 
yapıştırınız. 

5.  Son olarak, ayrıntılı şemada da görüldüğü gibi aspiratörü duvara 
montaj ediniz. 

 

TEKNİK DEĞERLERİ 
 

Gerilim : 220 – 240 V 
Frekans : 50 Hz 
Güç : 16 Watt 

Hava Debisi : 90 m ³/h 
Devir : 2250 d/d 

Koruma Sınıfı : IP X4 


