MANHATTAN

Değerli Müşterimiz,

3.4kw LPG’li Taşınabilir İç Mekan Isıtıcı
Kullanıcı Kılavuzu
İÇ MEKAN ISITICI

Bu ürünü, pazardaki en kaliteli ve en etkin maliyetli ısıtıcıyı sizlere
sunma amacıyla geliştirdik. Bu hedefe ulaştığımıza inanıyoruz ama
her türlü yorumunuzu ve önerinizi öğrenmekten memnuniyet
duyacağız.
Isıtıcılarımızdan birini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, sıcak ve
keyiﬂi günler dileriz.
Saygılarımızla,
AYGAZ A.Ş

GARANTİ
Manhattan iç mekan ısıtıcı, Universal Innovations tarafından en titiz
kalite standartlarıyla üretilmiştir.
BU ÜRÜN, UYGUN VE DOĞRU KULLANIMA BAĞLI OLARAK 2 YIL
GARANTİ KAPSAMINDADIR.
Bu garanti, kanunlardan doğan haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.
AYGAZ İLETİŞİM HATTI
444 4 999 veya www.keyiflibahce.com
HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN BİZİMLE DOĞRUDAN İLETİŞİME
GEÇEBİLİRSİNİZ. LÜTFEN ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE
GERİ GÖTÜRMEYİN.

Üretici:
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KULLANIM TALİMATLARI
Bu cihazı kullanmadan önce lütfen talimatların tamamını okuyun.

Isıtıcıyı ilk kez çalıştıracağınız zaman sentetik kömürlerin kürlenmesi için en az dört saat iyi havalandırılan
bir alanda yakınız. (Kömürler kürlenirken biraz koku yayabilir.
Isıtıcı ilk defa yakıldığında alevin rengi sarıdır.
Cihaz, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Isıtıcı düz bir zemine yerleştirilmelidir. Sadece iyi havalandırılmış bir ortamda kullanılmalıdır.
Bu ısıtıcı en az 64 metreküp hacimli ve en az 80 santimetrekare doğrudan havalandırmalı odalarda
kullanılmalıdır.

LPG Tüp Regülatörünü Takma:
Regülatörü hortumun ucuna takın ve hortum kelepçesi ile sabitleyin.
Not: Hortumu kolayca takmak için regülatörün yivli ucuna sabun çözeltisi uygulayabilirsiniz.
LPG Tüpünü Bağlama:
(Ortamda yanıcı malzeme veya maddelerin korunmasız şekilde bulunmadığından emin olun)
1. LPG tüpleri alev olmayan bir ortamda değiştirilmeli ve bağlanmalıdır.
2. Regülatörü yeni tüpe takın. Hortumun herhangi bir şekilde bükülmediğinden veya hasar
görmediğinden emin olun.
3. En fazla 12 kg kapasiteli LPG tüpü kullanın.
4. Regülatörü çıkarmak için mutlaka regülatörün “kapalı” konumda olduğundan emin olun.
Yakmadan önce:
1. Hortum setini kontrol edin. Hortumda kesik varsa veya aşırı aşınma belirtileri görülüyorsa ya
da sızıntı yapıyorsa ısıtıcı çalıştırılmadan önce mutlaka değiştirilmelidir.
2. Yanıcı malzemelerin ısıtıcının üzerinden ve yanından hem dikey hem de Şekil 1
yatay olarak en az 0,6 metre mesafede yerleştirildiğinden emin olun.
3. Cam panelin güvenli bir şekilde kapandığından emin olun.
Isıtıcıyı Yakma:
1. Cihazla birlikte verilen kalem pili (AA) çakmak tuşunun içine (“+” yönü
kendinize bakacak şekilde) yerleştirin. Cihazın uzun süre
Kalem pili (1.5V AA) takmak
için çakmak tuşunun kapağını
kullanılmayacağı durumlarda akma olmaması için pili çıkarın.
çevirerek çıkarın
2. LPG tüpünün regülatörünü açın.
3.Kontrol butonunu bastırarak konumuna çevirin. Kontrol butonunu sürekli basılı tutarken
pilot alevini yakmak için aynı anda çakmak tuşuna basın.
4. Tuşa bastığınızda çakmak çakmıyorsa kalem pilin (AA) doğru takıldığından emin olun. Pilot
alevi yanma bölmesinin sağ tarafında görülebilir.
konumuna çevirin. Bir dakika bekledikten sonra
5. Pilot alev yanmazsa kontrol butonunu
3. adımı tekrarlayın. Kontrol butonunu sürekli basılı tutmayın bu durum gaz birikmesine yol
açabilir.
6. Pilot alev bir kez yandığında ana yanma bölmesi alev alana kadar kontrol butonunu en az 10
saniye basılı tutun. Isıtıcıyı ihtiyaca göre
yüksek alev ve
düşük alev seviyesinde
yakın.
7. Eğer kontrol düğmesini bıraktığınızda pilot alevi ve ana yanma bölmesi sönerse kontrol
butonunu tekrar çakmak konumuna çevirip 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
8. sadece pilot ayarıdır.
Isıtıcıyı Kapatma:
1. Kontrol butonunu konumuna çevirin.
2. Kullanımdan sonra cihazı LPG tüpünün regülatöründen kapatın. NOT: Pilot ışığı, tüpün
regülatörü kapatılana kadar yanık kalacaktır.
3. Isıtıcı uzun süre kullanılmayacağı zaman tüpün regülatörünü çıkarın.
4. Cihazın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda akma olmaması için pili çıkarmayı unutmayın.
Dikkat: Bu cihazı kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun tamamını okuyun. Bu cihaz,
yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, yetkili servis tarafından kurulmalıdır.
Uyarı: Bu cihazın üzerindeki koruma (cam kapı), yanma tehlikesi veya yanma riskini önlemek
içindir. Hiçbir kısmı kalıcı olarak çıkarılmamalıdır. ÇOCUKLARIN VE BAKIM GEREKTİREN
KİŞİLERİN TAMAMIYLA KORUNMASINI SAĞLAMAZ. Çocukların veya bakım gerektiren
kişilerin tam olarak korunması için yangın standartlarına uygun bir koruyucunun takılmasını
tavsiye ederiz.
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GÜVENLİK TALİMATLARI
Yapmayın: Isıtıcıyı yüksek apartman dairelerinde, bodrum katlarında, banyolarda veya yatak
odalarında kullanmaya çalışmayın.
Yapmayın: LPG dışında başka bir gaz kullanmayın.
Yapmayın: Isıtıcıyı kapatıp tamamen soğuyana kadar temizlemeye çalışmayın.
Yapmayın: Olası gaz kaçağını tespit etmek için açık alev kullanmayın.
Yapmayın: Çocukların veya evcil hayvanların ısıtıcının yakınında oynamasına izin vermeyin.
Yapmayın: Esnek gaz hortumunu kıvırmayın.
Yapmayın: Isıtıcı yanarken cam panele veya cihazın önüne ve yanlarına dokunmayın. Ön veya
yanlara dokunmadan önce ısıtıcının bir saat soğumasına izin verin.
Yapmayın: Karavan ve otokaravan gibi yaşam alanı olan araçlarda kullanmayın.
Yapmayın: Isıtıcıyı duvarlara, mobilyalara, askılara, perdelere, yatak örtülerine ve diğer
alevlenebilir eşyalara yakın konumlarda bulundurulmayın; aksi takdirde yangına neden olabilir.
Bir gaz sızıntısı olması halinde, örneğin gaz kokusu alıyorsanız tüpün valﬁni kapatın. Hemen
tüpü bağlantısından çıkarıp açık havaya taşıyın ve yetkili servisle iletişime geçin.
Uyarılar:
Hortum gevşemiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse ısıtıcıyı kesinlikle yakmaya
çalışmayın. Ayrıca, ısıtıcının gaz sızdırıyor olabileceğine inanmak için bir nedeniniz varsa
kesinlikle yakmaya çalışmayın. Bir gaz sızıntısı olması halinde tüpün valﬁni kapatarak gaz
akımını kesin ve yetkili servise talimatlara uygun olarak tümüyle kontrol ettirin. Isıtıcıyı
kullanacağız her mevsimin başında bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
LPG tüpünü değiştirmeniz gerektiğinde regülatörden gaz beslemesinin kesildiğinden ve çevrede
yakıcı maddelerin bulunmadığından emin olun ve sonra devam edin.
Yapın: Isıtıcıyı her zaman düz, dengeli ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
Yapın: Uzun süreli depolamadan sonra ısıtıcıya sızıntı testi yapın.
Yapın: Kullanım sırasında alevin sönmesi halinde yeniden ateşlemeden önce 3 dakika bekleyin.
Yapın: Yeni LPG tüpü takmadan önce tüm açık alevlerin söndürüldüğünden emin olun.
Yapın: LPG tüplerini dış ortamda, zemin seviyesinin üstünde güvenli ve emniyetli bir ortamda
muhafaza edin.
Yapın: Kullanımdan sonra LPG tüpünün gaz vanası ve/veya regülatörden kapatıldığından emin
olun.
Yapın: Isıtıcının bakımının yetkili servis tarafından talimatlara uygun olarak yapıldığından emin
olun.
Yapın: Ön veya yanlara dokunmadan önce ısıtıcının bir saat soğumasına izin verin.
Daima: LPG tüpü ile birlikte verilen güvenlik talimatlarını uygulayın.
Daima: Isı birikmesi ve hasar oluşması ihtimalini ortadan kaldırmak için ısıtıcıyı cam kapı ve
pencerelerden uzak tutun.
Daima: Yılda bir kez veya uzun süre kullanılmadığı zaman bakım yaptırın.
Daima: Hava akımını engelleyen hiçbir şeyi olmamasını sağlayın. Örneğin kurum oluşması
ve kir, böcekler, örümcek ağlarının neden olabileceği zayıf yanma brülöre giden hava
akımını engelleyebilir.
Temizlik:
Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Isıtıcı tamamıyla soğukken nemli bir bezle
temizleyin.
LPG tüpleri:
Bu ısıtıcı, en fazla 12 kg kapasiteili LPG tüpleri ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

Ürünü satın aldığınız yere geri götürmeyin.
Her türlü destek talebiniz için www.keyiflibahce.com sitesine veya Aygaz İletişim
Hattı'na başvurabilirsiniz. Aygaz İletişim Hattı çalışma saatleri: 7 gün 24 saat
AYGAZ İLETİŞİM HATTI: 444 4 999

3 ADIMDA MONTAJ

Çakmak Tuşu

Cam paneli koruyucu karton ambalajından çıkarın
(ısıtıcının gövdesinin altında bulunur) ve kömürleri
yukarıda gösterildiği gibi yerleştirin. İçindeki
karton parçayı çıkarın.

Cam paneli gösterildiği şekilde yerine takın ve
gösterildiği gibi bağlantılarla sabitleyin.

Arka kapağı yukarıda gösterildiği gibi braketlere takın.
NOT: Regülatörü tüpe takarken kapalı konumda bulunduğundan emin olun.
Pili takmak için çakmak tuşunu çevirerek açın ve yuvaya yerleştirin. Çakmak tuşunu
çevirerek yeniden yerine takın.
Pil, “+” kutbu kendinize bakacak şekilde takılmalıdır.

İlk kullanımda haﬁf bir koku olması normaldir. Sentetik kömürlerin kürlenmesi için ısıtıcıyı çok iyi
havalandırılan bir ortamda dört saat süreyle çalıştırın.

PARÇA LİSTESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER VE SERVİS BİLGİLERİ
Teknik özellikler ve servis bilgileri:
Bu ısıtıcı sadece iç mekanlar için tasarlanmış olup 30 milibar basınçlı LPG tüpü ile
kullanılmalı ve bakımı talimatlara uygun olarak tam yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Beraberinde sunulan tüm belgeleri dikkatle okuyunuz.
Teknik özellikler:
Toplam yükseklik: yaklaşık 680 milimetre
Toplam genişlik: yaklaşık 375 milimetre
Isı üretimi: 3.4kW (Brüt)
Gaz tüketimi: Maksimum ayarda 245 gram/saat
Gaz kategorisi: I3B/P, 30mbar LPG
Gaz tipi ve Besleme basıncı: LPG, 30mbar
Enjektör ölçüsü: 0.9 mm
Tüpün tam dolu ağırlığı: En fazla 25 kg
Hortum: En fazla 150 cm uzunluğunda EN 16436-1 standardında LPG hortumu
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Arka Kapak

Bu ürün, uygun ve doğru kullanıma bağlı olarak 2 yıl garanti kapsamındadır.
Bu garanti, kanunlardan doğan haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez. Servis için Aygaz
İletişim Hattı'na başvurabilirsiniz. Her ısıtma sezonundan önce yetkili servis tarafından
bakım yapılmalıdır.
Tüp sipariş etmek için: 444 4 999
Bu ısıtıcı ve diğer ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi ve yardım almak için internet
sitemizi (www.keyiflibahce.com) ziyaret edebilir veya 444 4 999 numaralı Aygaz İletişim
Hattı'nı arayabilirsiniz.

Cam Panel

Parça
Cam Panel
Arka Kapak
Esnek Gaz Hortumu
Dedantör
Sentetik Kömürler

Sentetik Kömürler Esnek Gaz
Hortumu
ve Dedantör
Fiyat
33.00
39.50
7.00
16.00
28.00

Aygaz İletişim Hattı çalışma saatleri: 7 gün 24 saat
Üreticinin adresi:
Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole, Co. Wicklow,
Ireland.
İthalatçı adresi:
AYGAZ A.Ş
Büyükdere Caddesi 145-1
Zincirlikuyu İstanbul

PARÇA SİPARİŞ ETME
Parça siparişi vermek için bizi 444 4 999 numaralı hattan arayabilir, www.keyiflibahce.com
adresine yazabilirsiniz.
Yazışmalarınızda şu bilgileri vermenizi rica ederiz:

0086

(19)

• Model Adı
• Seri No
• Kilowatt Değeri
• Fatura tarihi
• Satıcının adı
• Adınız, Adresiniz ve Telefon Numaranız
KESKİN KENARLARIN OLMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞ OLUP HER DURUMDA
METAL PARÇALAR KULLANILIRKEN AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMELİDİR.

