
Bu talimatlar, ileride başvurabilmek için saklanmalıdır.
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DİKKAT! GÜVENLİK KURALLARI

ISITICIYI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ 
GÜVENLİK KURALLARINI OKUYUNUZ.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 
Gaz kokusu alırsanız: 

1.Cihaza gaz girişini kesin.
2.Her türlü açık alevi söndürün.
3.Koku devam ederse, derhal gaz sağlayıcısını veya itfaiyeyi 

arayın. 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
1.Bu cihazın veya başka herhangi bir cihazın yakınında benzin veya diğer 
alev alabilen uçucu veya sıvı maddeler bulundurmayın.
2.Kullanılmak üzere henüz bağlanmamış LP tüpleri bu cihazın veya 
herhangi bir başka cihazın çevresinde bulundurulmamalıdır. 

DİKKAT
1) Cihaz açık alanda veya bol havalandırılan yerlerde 

kullanılmalıdır.
2) Bol havalandırılan bir yerin en az % 25 oranında açık yüzey 

alanı olmalıdır.
3) Yüzey alanı, duvar yüzeylerinin toplamıdır. 

DİKKAT: Kurulum, ayarlama, tadilat, servis veya bakımın hatalı 
yapılması, hasar ya da maddi zarara neden olabilir. Bu cihazı 
kurmadan veya servisini yapmadan önce kurulum, çalıştırma ve 
bakım talimatlarının tamamının okunması gerekir.



DİKKAT 
              Kurulum ve kullanımdan önce talimatları okuyun ve uygulayın.

-Bu cihazın montajı ve gaz tüpünün saklanması yürürlükteki 
yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır;
-Tüp gövdesinin havalandırma deliklerini kapatmayın;
-Cihazı çalışır haldeyken hareket ettirmeyin;
-Cihazı hareket ettirmeden önce gaz tüpünün vanasını veya 
regülatörü kapatın;
-Hortum veya esnek hortum belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir;
-Yalnızca üretici firma tarafından belirlenen gaz türü ve tüpü 
kullanın.
-LP tüplerini sadece istenen bu ölçülerde satın alınız:
-(31.8cm) (çap) x (58cm) (boy) maksimum 15kg kapasiteli
-- Şiddetli rüzgar durumunda cihazın eğilmemesine özellikle dikkat 
edilmelidir; cihazı gaz tüpünden en az 1m uzakta tutun.
-- Bu cihazın içindeki enjektör çıkarılabilir değildir ve sadece imalatta 
monte edilir. Bu cihazın bir gaz basıncından başka bir basınca 
dönüştürülerek kullanımı yasaktır.
-- Gaz tüpünü cihaza regülatör olmadan doğrudan takmayın. 
Talimatlarda belirtilen gaz türünü ve tüpü kullanın. 

Cihaz kategorisine uygun doğru basınç sağlayacak bir regülatör 
(EN16129: 2013 ve ulusal yönetmeliklerle uyumlu)
I3B/P (30) kategorisinde bütan/propan için 30mbar regülatör kullanın. I3
+(28-30/37) kategorisinde bütan için 30mbar regülatör kullanın. I3
+(28-30/37) kategorisinde propan için 37 mbar regülatör kullanın. I3B/P 
(50) kategorisinde bütan/propan için 50mbar regülatör kullanın. 
EN16436:2014 onaylı esnek hortumun kullanılması önerilir.
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DİKKAT
LÜTFEN ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE GÜVENLİK KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUN.

Kişisel yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabileceği için  açık alan ısıtıcısını iç mekanlarda kullanmayın. 
Bu açık alan ısıtıcısı eğlence araçlarında ve/veya teknelerde kuruluşum için tasarlanmamıştır.
Kurulum ve onarım yalnıza ehliyetli bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır.
Kurulum, ayarlama ve değiştirmenin hatalı yapılması, kişisel yaralanmalara veya maddi hasarlara neden olabilir. 
Ünitede hiçbir şekilde modifikasyon yapmayın. 
Regülatörü kesinlikle fabrika tarafından önerilenin dışında herhangi bir regülatörle değiştirmeyin.
Isıtıcı ünitesinde benzin veya diğer alev alabilen uçucu maddeler bulundurmayın veya kullanmayın.
Tüm gaz sistemi, hortum, regülatör, pilot veya ocak kullanılmadan önce sızıntı veya hasarlar açısından kontrol edilmeli ve 
en az yılda bir kez yetkili servis personeli tarafından bu kontrol tekrarlanmalıdır.
Tüm kaçak testleri bir sabun çözeltisi ile yapılmalıdır. Sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için asla açık alev 
kullanılmamalıdır.
Isıtıcıyı, tüm bağlantıların sızdırmazlık testi tamamlanana kadar kullanmayın.
Gaz kokusu algılanırsa gaz vanasını derhal kapatın. Tüp Vanasını KAPALI konuma getirin. Sızıntı Hortum/Regülatör 
bağlantısında ise: bağlantıyı sıkın ve tekrar sızıntı testi yapın. Kabarcıklar görülmeye devam ederse, hortumun satın 
alındığı yere iade edilmesi gerekir. Regülatör/Tüp Vanası bağlantısında kaçak varsa: bağlantıyı kesin, tekrar bağlayın ve 
başka bir sızdırmazlık kontrolü yapın. Birkaç denemeden sonra kabarcıkları görmeye devam ederseniz, tüp vanası arızalı 
demektir ve tüpün satın alındığı yere iade edilmelidir. 
Isıtıcıyı çalışır haldeyken taşımayın. 
Isıtıcıyı kapattıktan sonra soğuyana kadar hareket ettirmeyin.
Tüp yuvasının havalandırma deliğini açık ve temiz tutun. 
Radyan ekran, kumanda paneli veya üst kanopi reflektörünü boyamayın.
Isıtıcının kontrol bölmesi, ocak ve hava sirkülasyonu geçitleri temiz tutulmalı, gereken sıklıkta temizlenmelidir.
Isıtıcı kullanılmadığında LP tüp kapatılmalıdır.
Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, derhal ısıtıcıyı kontrol edin:

Kullandıktan sonra gaz tüpünün veya regülatörün vanasındaki gaz girişimi kapatın. 
Gaz sızıntısı meydana geldiğinde cihaz kullanılmamalı, eğer yanar durumda ise gaz girişi Hortum/regülatör bağlantısı 

Regülatör/tüp bağlantısı  
kapatılmalı ve cihaz tekrar kullanılmadan önce incelenip gerekirse onarılmalıdır. 
Hortum ayda en az bir kez, tüp her değiştirildiğinde veya uzun süre kapalı kaldığında tekrar kullanmadan önce kontrol 
edilmelidir. 
Hortum çatlama, yarılma veya çürüme belirtileri gösteriyorsa, aynı uzunlukta ve eşdeğer kalitedeki yeni hortumla değiştirilir; 
Bu cihazın kapalı alanlarda kullanılması tehlikeli olabilir ve YASAKTIR;
Bu cihazı kullanmadan önce kullanma talimatlarını okuyun. Cihaz, talimatlara ve yerel yönetmeliklere uygun olarak 
kurulmalıdır.
Hortumun ve regülatörün bağlantıları ve regülatör ile hortum bağlantısı için lütfen yukarıdaki çizime bakın.
Bu ürün küçük piller içerir. Küçük piller yutulduğunda BOĞULMA TEHLİKESİ yaratabilir. Pillerin yutulması veya solunması 
durumunda derhal tıbbi müdahalede bulunulmalıdır. Çocukları küçük pillerden uzak tutun.

- Isıtıcı yeterince ısınmıyor.
- Ocak kullanım sırasında “pop” sesi veriyor (ocak söndüğünde hafif bir ses normaldir).
- Ocak alevlerinin aşırı sarı uçlu olmasıyla birlikte gaz kokusu alınıyor.
LP regülatörü/hortum takımı, insanların ayağının takılabileceği yerlerin dışına ve hortumun kazayla hasar görmeyeceği 
alanlara yerleştirilmelidir.
Isıtıcıya servis sağlamak için çıkarılan herhangi bir koruyucu veya koruyucu cihaz, ısıtıcı çalıştırılmadan önce yerine 
takılmalıdır.
Yanıkları veya giysilerin alev almasını önlemek için yetişkinler ve çocuklar yüksek ısılı yüzeyden uzak durmalıdır. 
Çocuklar, ısıtıcı çevresinde dikkatle gözlenmelidir.
Giysi ve diğer alev alabilen maddeler ısıtıcının üzerine asılmamalı veya çevresine konmamalıdır.
Gaz tüpünü iyi havalandırılmış bir alanda, herhangi bir tutuşturma kaynağından (mum, sigara,
 diğer alev üreten cihazlar, ...) uzakta değiştirin.
Sağdaki çizimde gösterildiği gibi, regülatör contasının doğru şekilde takılmış olup olmadığını 
ve işlevini yerine getirebildiğini kontrol edin.
Tüp gövdesinin havalandırma deliklerini engellemeyin. 

regülatör

tüp
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ISITICI STANDI VE KONUMU
Isıtıcı öncelikli olarak yalnızca açık alan kullanımı içindir. Her zaman 

yeterince havalandırıldığından emin olunmalıdır.

Yanıcı maddeler için her zaman uygun açıklık sağlayın, örn. üstten 100 

cm ve yanlardan da en az 100 cm.

Isıtıcı, sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.

Isıtıcıyı asla benzin veya diğer alev alabilen uçucu maddelerin bulunduğu 

patlayıcı bir ortamda çalıştırmayın.

Isıtıcıyı güçlü rüzgardan korumak için, tabanı emniyetli bir şekilde vidalarla 

zemine sabitleyin.

TAVAN
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GAZ GEREKLİLİKLERİ
Sadece propan, bütan veya bunların karışımı olan gazları kullanın.

Kullanılacak olan basınç regülatörü ve hortum takımı yerel standart kurallarına uygun olmalıdır. 

Montaj yerel yönetmeliklere veya yerel yönetmeliklerin olmadığı durumlarda, sıvı petrol gazlarının 

depolanması ve taşınması standartlarına uygun olmalıdır.

Ezilmiş, paslanmış veya hasar görmüş bir tüp tehlikeli olabilir ve tüp sağlayıcınız tarafından kontrol 

edilmelidir. Hasarlı vana bağlantısı olan tüpler asla kullanılmamalıdır.

Tüp, çalışma silindirinden buharın geri çekilmesini sağlayacak şekilde konumlanmalıdır.

Isıtıcıya asla onaysız bir tüp bağlamayın. 

KAÇAK TESTİ
Isıtıcı üzerindeki gaz bağlantıları, sevkiyattan önce fabrikada kaçak testine tabi tutulmaktadır. Sevkiyat 

esnasındaki hatalardan veya ısıtıcıya aşırı basınç uygulanmasından oluşabilecek sorunlar için teslimat 

yerinde tam bir gaz sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.

Bir ölçü sıvı deterjan ve bir ölçü suyla bir sabun solüsyonu hazırlayın. Sabun solüsyonu bir sprey şişesi, 

fırça veya bezle uygulanabilir. Sızıntı durumunda sabun kabarcıkları ortaya çıkacaktır.

Isıtıcı dolu tüple kontrol edilmelidir.

Emniyet kontrol vanasının KAPALI konumda olduğundan emin olun.

Gaz kaynağını AÇIN.

Bir kaçak durumunda, gaz beslemesini kapatın. Sızdıran parçaları sıkın, ardından gaz beslemesini açın 

ve tekrar kontrol edin.

Kaçak testi yaparken kesinlikle sigara içmeyin.



lgniter

Dikkat: Çalıştırmadan önce kırık cam olmadığından emin olunmalıdır.

Ateşleyici

Off: ısıtıcının çalışması durur.
Hi: maksimum ısı konumu.
Lo: minimum ısı konumu.

Değişken kontrol düğmesi

 AÇIK ALAN ISITICISINI KAPATMA
1. Değişken kontrol düğmesini PILOT konumuna çevirin.
2. Değişken kontrol düğmesine basıp OFF (KAPALI) konumuna çevirin.
3. Gaz tüpünün üstündeki valfi tamamen kapatın.

ÇALIŞTIRMA VE DEPOLAMA

 AÇIK ALAN ISITICISINI AÇMA
1. Gaz tüpünün vanasını tamamen açın.
2. Değişken kontrol düğmesine basın ve çevirerek PILOT konumuna getirin (90 derece saat ters yönünde).
3. Değişken kontrol düğmesine basıp 60 saniye basılı tutun. Değişken kontrol düğmesini basılı tutarken,
pilot ateşi yanana kadar birkaç kez ateşleyici düğmesine basın. Pilot alevi yandıktan sonra değişken kontrol
düğmesini bırakın.
Not: Yeni bir tüp henüz bağlandıysa, gaz boru hattındaki havanın pilot deliğinden boşalması için lütfen en az bir
dakika bekleyin
- Pilot alevini yakarken, ateşleyici düğmesine basarken değişken kontrol düğmesinin devamlı basılı
olduğundan emin olun. Değişken kumanda düğmesi, pilot alevi yandıktan sonra bırakılabilir.
- Pilot alevi yanmaz veya sönerse, 3. adımı tekrarlayın.
4. Pilot alevi yandıktan sonra, değişken kontrol düğmesini maksimum konuma çevirin ve istenilen sıcaklığa
çevirmeden önce en az 5 dakika bekleyin.

Depolama
1. Herhangi bir arızaya karşı kullandıktan sonra daima gaz tüpünün vanasını kapatın.
2. Basınç kontrol cihazını ve hortumu çıkarın.
3. Gaz vanasının sızdırmazlığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Bir hasar olduğundan
şüphelenirseniz, gaz sağlayıcınız tarafından değiştirilmesini sağlayın.
4. Sıvı gaz tüpünü asla yer altında veya yeterli havalandırma olmayan yerlerde saklamayın.



TEMİZLİK VE BAKIM
• Toz boya ile kaplı yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle silin. Isıtıcıyı yanıcı ve aşındırıcı 
deterjanlarla temizlemeyin.
• Temiz ve güvenli kullanım için ocaktaki kirleri temizleyin.
• Isıtıcı kullanılmadığında ocağı opsiyonel koruyucu kapakla kapatın. 

PARÇALAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER
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Cam Tüp

Yansıtıcı
Alev Ekranı

Koruyucu Izgara

Üst Destek

Ön Panel

Yan Panel

Alt Destek

Alt Plaka
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A. Konstrüksiyon ve özellikler
Tüp bölmeli taşınabilir açık alan ısıtıcı 

Toz boyama çelik veya paslanmaz çelik hazne 

Metal kelepçeli gaz hortumu bağlantıları (Almanya için vidalı kapaklar)

Yansıtıcıdan ısı yayma

B. Teknik Özellikler
Sadece propan, bütan veya bunların karışımı olan gazları kullanın. 

Maksimum watt: 13.000 watt 

Minimum watt: 5.000 watt

Tüketim:

Hortum ve regülatör montajı yerel standart yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Regülatör çıkış basıncı B. Teknik Özelliklerdeki ilgili cihaz kategorisine denk olmalıdır. Cihaz 
0.6m uzunluğunda onaylanmış hortum gerektirir.

Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi, regülatörün çıkış basıncına uygun regülatör kullanıldığında. 

C. Enjektör tablosu 

CİHAZ KATEGORİSİ:
GAZ TÜRLERİ: Bütan Propan

GAZ BASINCI: 28-30mbar           37 mbar           30 mbar 50mbar 37mbar

TOPLAM ISI 
GİRİŞİ (Hs): (Qn)

13kW (G30:945g/h; G31:929g/h)

ENJEKTÖR ÖLÇÜSÜ:

İşaretleme, örneğin, enjektör üzerindeki 1.88, enjektörün boyutunun 1.88mm olduğunu gösterir

1.88 mm for main burner
0.18 mm for pilot burner

1.55 mm for main burner
0.18 mm for pilot burner

1.65 mm for main burner
0.18 mm for pilot burner

CİHAZ KATEGORİSİ:
GAZ TÜRLERİ: Bütan Propan

GAZ BASINCI: 28-30mbar            37 mbar          30 mbar 50mbar 37mbar

30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar

Bütan, propan veya  
bunların karışımı

Bütan, propan veya  
bunların karışımı

Bütan, propan veya  
bunların karışımı

Bütan, propan veya  
bunların karışımı

Bütan, propan veya  
bunların karışımı

REGÜLATÖRÜN 
ÇIKIŞ BASINCI:

3+(28-30/37) 3B/P(30)I

3B/P(30)I

3B/P(50)I

3B/P(50)I

3B/P(37)I

3B/P(37)I

I

3+(28-30/37)I

Bütan, propan veya  
bunların karışımı
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MONTAJ PARÇALARI
Gereken aletler:

Orta boy yıldız tornavida 
Kaçak testi için sabun solüsyonlu spreyli şişe

Parça Listesi:
A

B

C

D

E

F

G

H
L

K

J

I
M

N

AÇIKLAMAPARÇA ADET

1

Alev Ekranı

1

L
M
N

Gaz Hortumu
Kontrol Kutusu Ünitesi 
Alt Destek 

Blok Kayışı

4

1
1
1

Tekerlek Ünitesi
Alt Plaka

O 1Led kumandası

AÇIKLAMAPARÇA ADET
A Yansıtıcı 1
B 1
C Cam Tüp
D Üst Destek
E

1
4

F
G

4

H

Siyah Silikon Halka
Koruyucu Izgara

I

Yan Panel

J

Ön Panel

K

1
3
1

O
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MONTAJ PARÇALARI

İÇİNDEKİ PARÇALAR (gerçek boyutlu olarak gösterilmektedir) 

AA BB

Kelebek somun
3 Adet

Küçük yassı
pul Φ6
6 Adet

DD EE

KK

3/16” Vida
42  Adet

CC

Pim
3 Adet

Yıldız 
tornavida
1 Adet

Cıvata M6 X 
12 
4  Adet

FF

GG JJ

Sabitleme 
Köşebendi 
4 Adet

Anahtar
1  Adet

HH

M6 
Flange
nut
Qty. 4

Vida 
M5 X 12
6  Adet

LL

Kulp
1 Adet

NN OO

MM

Vida 
M4 X 6
1  Adet

Zincir
1  Adet

Uzun çakmak
1  Adet

PP

ince pul
1  Adet

QQ
AA Pil (1.5 V) 
1  Adet
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Kullanılan alet ve parçalar

EE

FF

JJ

MONTAJ PROSEDÜRLERİ

1. Tekerlek takımını alt levhaya monte edin. 
Sabitlemek için 4 adet M6 X 12 vida ve 4 adet 
M6 flanşlı somun kullanın.F

x 4

x 4

x 1

Cıvata M6 X 12 

M6 Fl. somun 

Anahtar

22-1. Anahtar düğmesinin vidalarını sökün, 2 
küçük pil takın, düğmeyi sıkıştırın.
2-2. Taban pimlerini alt destek deliklerine geçirin 
ve pimleri sabitlemek için bastırın. Alt destek ile 
tabanı sabitlemek için 4 adet M5x12 vida 
kullanın. 
Kontrol kutusu gövdesinin pimlerini üst desteğin 
deliklerine geçirin ve pimleri sabitlemek için 
bastırın. Üst destek ile kontrol kutusu gövdesini 
sabitlemek için 4 adet 3/16" vida kullanın.

Kullanılan alet ve parçalar

GG

KK

x 4

Yıldız 
tornavida

x 1

Vida M5 X 12

x 4DD 3/16” Vida

AA Battery (1.5 V)

J

K

DD

QQ

GG

1

M

EE

FF
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KK

3. Blok kuşağın montajı.
 2 adet M5X12 vida kullanarak blok kuşağı alt 
desteğin kapının arkasında kalan 2 parçasına 
sabitleyin.

Kullanılan alet ve parçalar

4. Orta desteği monte edin
4 adet üst desteği alt desteğe geçirin. 8 adet 
3/16 " vida ile sabitleyin.

Kullanılan Alet ve Parçalar

x 1Yıldız 
tornavida

DD

KK

x 8

x 1Yıldız 
tornavida

3/16” Vida

x 2GG Vida M5 X 12

3

4

L
GG

D

DD
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5

66. Reflektörü alev ekranı üzerine monte edin.
3 adet başsız cıvatayı alev ekranına 
vidalayın, 3 adet Φ6'lik pulu pimlerin üstüne, 
sonra reflektörü de pimlerin üzerine 
yerleştirip tamamını 3 adet Φ6 pul ve 3 adet 
kelebek somunu ile sıkıştırın.

Kullanılan alet ve parçalar

AA

BB

CC

B

DD

x 3

x 3

x 6

5. Alev ekranını üst desteğe monte edin.
Alev ekranını üst desteğe 8 adet 3/16" vida 
kullanarak sabitleyin.

Kullanılan alet ve parçalar

DD

KK

x 8

Yıldız 
tornavida

3/16” Vida

x 1

AA

BB

Kelebek
somun

Pul Φ6

CC Pim
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7. Cam boruyu kaldırıp üst levhanın orta 
deliğinden dikkatle geçirin. Şekilde görüldüğü 
gibi, siyah silikon halkanın cam tüpün alt 
kenarına tutturulmuş olduğundan emin olun. 
Cam boruyu, alt plaka kapağının deliğinden orta 
tabakaya kaydırın. Cam tüpün düzgün 
yerleştirilmiş olduğundan ve orta tabakanın orta 
deliğini tamamen örttüğünden emin olun.

UYARI! Siyah silikon bilezik ısıtıcıyı 
çalıştırmadan önce yerleşmiş olmalıdır.

8. Koruyucu ızgarayı monte edin. 
Koruyucu ızgaranı kancalarını desteklerdeki 
deliklere asın. Koruyucu ızgaranın braketlerini 4 
adet 3/16" vida ile vidalayarak sabitleyin.

Kullanılan alet ve parçalar

DD

KK

x 4

Yıldız 
tornavida

3/16” Vida

x 1

HH      Sabitleme 
              köşebendi

x 4

7

Kuruluma yardımcı 
olmak için siyah 
silikon halkayı orta 
tabakaya takın ve 
cam tüpün montajını 
sonra yapın. Cam 
tüpün ağzının sıkıca 
siyah silikon halkaya 
oturduğundan emin 
olun.

SİYAH SİLİKON 
HALKA

8

E

DD

HH
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9. 18 adet 3/16" vida kullanarak üç yan paneli 
ısıtıcıya takın. 
Not: Kulpun bulunduğu ön yüzü kapatmayın.

Kullanılan alet ve parçalar

DD

KK

x 18

Yıldız 
tornavida

3/16” Vida

x 1

9

10

DD

LL

MM

PP

H

NN

10. Zinciri ve ince pulu ön panelin içine 
M4 X 6 vida ile monte edin ve sonra 
düğmeyi M4 X 6 vida ile takın. Zinciri 
kontrol kutusu üzerindeki deliğe asın ve 
ön panelin S çengelini ön plakanın 
deliklerinden geçirin.

Kullanılan alet ve parçalar

x 1LL Kulp

MM

KK

x 1

x 1

Yıldız 
tornavida

x 1

NN

PP

Vida M4 X 6 

Zincir

x 1ince pul
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11. Yalnızca Propan - Doğru Hortum Bağlantısı.
UYARI! Hortumun yüksek sıcaklıktaki yüzeyle 
temas etmediğinden emin olun, aksi takdirde 
eriyip akarak yangına neden olur.

Tüp ısıtıcının içine yerleştirildikten sonra tüpü gövde 
kayışıyla sıkıca emniyete alın.

12. Kaçak Testi

11

12

Regülatör/tüp bağlantısı

Hortum/regülatör
bağlantısı

DİKKAT!   Kaçak testi, yılda bir kez ve ayrıca her tüp takıldığında veya gaz sisteminin bir parçası 
değiştirildiğinde gerçekleştirilmelidir.

DİKKAT!   Gaz kaçaklarını kontrol etmek için asla açık ateş kullanmayın. Sızıntı olup olmadığını kontrol 
ederken bölgede kıvılcım veya açık alev bulunmadığından emin olun. Kıvılcımlar veya alevler yangına veya 
patlamaya, maddi hasara, ciddi yaralanma ya da ölüme neden olabilir.

Kaçak testi: Bu test, ilk kullanımdan önce, yılda bir kez ve gaz sisteminin herhangi bir gaz parçası 
değiştirildiğinde veya bakım yapıldığında uygulanmalıdır. Bu testi yaparken sigara içmeyin ve bütün ateşleme 
kaynaklarını devre dışı bırakın. Kontrol edilecek alanlar için Kaçak Testi şemasına bakın. Tüm ocak düğmelerini 
kapalı konuma getirin. Gaz besleme vanasını açın.
Regülatör, hortum, manifoldlar ve vanaların tüm bağlantıları ve eklerine yarı yarıya karıştırılmış sıvı sabun ve su 
solüsyonunu fırça ile sürün.
Kabarcıklar bir gaz kaçağına işaret edecektir. Gevşek derzi sıkın ya da parçayı Müşteri Hizmetleri bölümü 
tarafından tavsiye edilenle değiştirin ve açık alan ısıtıcısının ehliyetli bir gaz tesisatçısı tarafından 
denetlenmesini sağlayın. Kaçak durdurulamazsa, derhal gaz kaynağını kapatın, bağlantısını kesin ve açık alan 
ısıtıcısının ehliyetli bir gaz tesisatçısı veya satıcı tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Kaçak giderilene kadar 
açık alan ısıtıcısını kullanmayın.
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MONTAJ TALİMATLARI

1212. 12. LED kumanda kutusu ve pil kutusu 
montajı.
12.1 Blok çipinin normal konumu şekil a’daki 
gibidir.
12.2 Blok çipinin konumunu şekil b’deki gibi 
ayarlayın.
  LED kumanda kutusunu çekip çıkarın.
12.3 Pilleri değiştirirken, önce LED kumanda 
kutusunu, sonra pil kutusunu çıkarın ve bundan 
sonra da şekil c’de görüldüğü gibi pil bölmesini 
açıp pilleri değiştirin.

Şekil a

Şekil b

Şekil c
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MONTAJ TALİMATLARI

 Voltaj:DC12V  
 Ambalaj ölçüleri:L105×W65×H55mm   
Çıktı: Üç CMOS açık tahliye çıkışı

Kumanda Cihazının Kullanım Talimatları

1.Teknik Özellikler:
Çalışma ortamı sıcaklığı :-20-60℃
Ürün ölçüleri:L62×W35×H23mm 
Net ağırlık:50g  Brüt ağırlık:70g 
Bağlantı modu: Ortak anot  Maksimum akım yükü:2 A her renk

2.Kontrol Yöntemi:
IR kumandasını, düğme işlevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan, 24 düğmeli led 
kumandaya uyarlayın:

Parlaklık+(Artırma)

3.Panel özellikleri ve bağlantı çizimi aşağıdaki gibidir:

DC12V

GÜÇ
SİNYAL

IR Sensörü

ÇIKTI

Statik kırmızı Statik yeşil Statik mavi Statik beyaz

Statik turuncu Statik açık yeşil Statik koyu mavi 7  renkli sıçramalı değişim

Statik koyu sarı Statik canlı mavi Statik kahverengi Dışa içe doğru solma

Statik sarı Statik açık mavi Statik pembe 7 renkli solma

Statik saman sarısı Statik gök mavisi Statik mor 3 baz renkli sıçrama

Parlaklık-(Azaltma) Kapalı Aç

OFF

R G B W

FLASH

STORBE

FADE

SMOOTH

ON

4.Uyarı:
Bu ürünün besleme gerilimi DC12V’dir, asla DC24V veya AC220V'ye bağlanmamaktadır.
Kısa devre oluşmaması için kesinlikle iki kabloyu doğrudan bağlamayın.
Kurşun tel, bağlantı şemasındaki renklere göre doğru şekilde bağlanmalıdır.
Bu ürünün garantisi bir yıldır; bu bir yıllık sürede ürünün onarımını ve değişimini ücretsiz olarak 
garanti ediyoruz, ancak bu garantiye hasarlı kullanım ve aşırı yüklenme dahil değildir.

5.Uzaktan kumandanın pilini değiştirin:
LED ışığı için uzaktan kumanda, Model CR2025 3V pil ile kullanılır. LED ışığını daha yakın konumda 
kullanamazsanız, pil tükenmiş olabilir. Pili değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki talimatta 
da belirtildiği gibi, lütfen pil bölmesini kapağını bastırıp çekin. 

open

push



- 16 -

SORUN ÇÖZME

PROBLEM OLASI NEDENİ ÇÖZÜM

Pilot yanmıyor

Pilot açık kalmıyor

Montaj veya kullanımda herhangi bir kusur veya sorun olması durumunda lütfen kendiniz değiştirmeye çalışmayın, 
çözmek için satıcı veya distribütörle iletişime geçin.

Ocak yanmıyor

Gaz vanası kapalı olabilir.

Tüp boş olabilir.

Delikler tıkanmıştır.

Borularda hava vardır. 

Bağlantılar gevşektir. 

Pilot çevresi kirlidir. 

Bağlantılar gevşektir. 

Termik kaplin bozuktur. 

Hatta gaz kaçağı vardır. 

Gaz basıncı düşüktür.

Basınç azdır. 

Delikler tıkanmıştır. 

Kontrol düğmesi açık değildir.

Termik kaplin bozuktur. 

Pilot ışığı ünitesi eğilmiş 

Doğru konumda değil

Gaz vanasını açın

Yeni tüp takın

Delikleri temizleyin/değiştirin

Havayı boşaltın

Tüm bağlantıları kontrol edin

Kirlenen yeri temizleyin

Bağlantıları sıkıştırın

Termik kaplini değiştirin

Bağlantıları kontrol edin

Tüp bitmek üzere. Değiştirin.

Tüp bitmek üzere. Değiştirin.

Çıkarın ve temizleyin

Vanayı açın

Termik kaplini değiştirin

Pilotu doğru takın

Doğru yerleştirip tekrar deneyin




