
Değerli Müşterimiz,

Bu ürünü, pazardaki en kaliteli ve en etkin maliyetli ısıtıcıyı sunma 
hedefi yle geliştirdik. Bu hedefe ulaştığımıza inanıyoruz ama her 
türlü yorumunuzu ve önerinizi öğrenmekten memnuniyet 
duyacağız. Isıtıcılarımızdan birini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, 
keyifl i günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla

AYGAZ A.Ş.

İTHALATÇI FİRMA
Ünvanı: Aygaz A.Ş. 
Merkez Adresi: 
Büyükdere Cad. No: 145/1 Aygaz 
Han Zincirlikuyu –İstanbul 
Telefon: 0212 354 15 15 
Fax: 0 212 288 29 63

13kW Heat Focus Dış Mekan Isıtıcısı 

Kurulum ve Kullanım Talimatları 

TR

Daha fazla bilgi için iletişim: 444 4 999 veya www.keyiflibahce.com 
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Daha fazla bilgi için: 444 4 999 veya www.keyiflibahce.com  

3kW Taşınabilir Borusuz Gazlı Isıtıcı 

Bu ısıtıcı sadece dış mekanlar için tasarlanmış olup 37 milibar basınçlı LPG tüpü̈ ile 
kullanılmalı ve bakımı talimatlara uygun olarak tam yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Beraberinde sunulan tüm belgeleri dikkatle okuyunuz.
Teknik Özellikler:
Toplam Yükseklik: Yaklaşık 2,4 metre. 
Gaz Kategorisi:  I       (30) olacak
Toplam Genişlik:  Yaklaşık 865 milimetre.
Isı üretimi (Qn):   13 KW Net. (44356 BTU/H )
Kontrol Valfi :   Kombine gaz valfi  ve alev kesintisi algılama aparatı. 
Gaz Basıncı:   30 mBar ‘ olacak
Ana Brülör Tipi:   Pres çelik venturi.
Enjektör Ölçüsü:  1,82 mm 
Dedantör Çıkış Basıncı + Tipi 30 mbar ( 27 mm Kelepçe )
Servis Prosedürü: Cihaz bakımı sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Her 100 saatlik kullanımın ardından yetkili servis tarafından bakım yapılmalıdır.
•Tüpünüzün vanasını kapatın ve Regülatörü tüpten çıkarın.
•Yansıtıcı “Şemsiye” takımını çıkarın.
•Kontrol etmek ve temizlemek için “Brülör Telini” çıkarın.
•Telin içini iyice fırçalayın ve tıkanma yaratan tüm kalıntıların çıkarılmasını sağlayın.
•Ana brülör takımına erişmek için rüzgar kalkanını çıkarın.
•Ana enjektör, çakmak elektrotu, termik kaplin ve gaz hortumunun “O” halkasını
inceleyin, temizleyin, gerekiyorsa yenileyin. Özellikle cihazın depolandığı dönemde
böcekler veya yabancı maddeler hortumun/hortum ağzının içine girebilir. Kullanmadan
önce gaz hortumunun açık ve hava akımının var olduğunu kontrol edin.

Sızdırmazlık Test: Gaz sızıntısı birkaç yöntemle kontrol edilebilir. Gaz kaçağı spreyi veya 
sabun köpüğü kullanarak kontrol edin. Kaçaklar çıkış noktalarında küçük baloncuklar 
olarak belirecektir. Çıplak alevle gaz kaçağı kontrolü YAPMAYIN. Hortumun durumunu 
her ay ve her tüp değişiminde kontrol edin. Hortumda herhangi bir bozulma varsa derhal 
aynı teknik özelliklerde bir hortumla değiştirilmelidir. Hortum, 150 cm uzunluğunda EN 
16436-1 standardında LPG hortumu olmalıdır. Hortum değişimini AYGAZ bayilerinden 
yapabilirsiniz.
Bu ürün, uygun ve doğru kullanıma bağlı olarak 2 yıl garanti kapsamındadır.
Servis için çağrı merkezine (444 4 999) başvurabilirsiniz. 
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 Hattını 
arayabilirsiniz.
Çağrı Merkezi çalışma saatleri: 7 gün 24 saat
Üreticinin adresi:
Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole, Co. Wicklow,
İrlanda 
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GARANTİ

13kW dış mekan ısıtıcısı, Universal Innovations tarafından en titiz 
kalite standartlarıyla üretilmiştir:

BU ÜRÜN, UYGUN VE DOĞRU KULLANIMA BAĞLI OLARAK 2 
YIL SINIRLI 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.

ÜRÜN YELPAZEMİZDEKİ DİĞER MODELLER TEKNİK ÖZELLİKLER VE SERVİS BİLGİLERİ 
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Kullanımdan önce talimatları okuyun. Bu cihaz ve LPG tüpü, yürürlükteki 
düzenlemelere uygun olarak kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Dış mekan 
ısıtıcısı her zaman düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
Açık havada veya bol ve yeterince havalandırılan dış mekanlarda kullanım 
amaçlıdır. Bol ve yeterince havalandırılan bir mekanın yüzey alanının en az 
%25’i açık olmalıdır. Yüzey alanı, duvar yüzeylerinin toplam alanıdır 
(bakınız Şekil 1).
LPG Tüpünün Takılması:
LPG tüpünün bol ve yeterince havalandırılan bir alanda, alev alabilecek 
kaynaklardan (mum, sigara veya diğer alev üreten cihazlar) uzakta değiştirin. Bu 
alanda korunmasız alev alabilecek malzemeler veya maddeler bulunmadığından 
emin olun.
1. Hortum ve regülatör erişmek için kapağı açın.
2. Regülatörü yeni tüpe bağlayın ve regülatör contasının doğru takıldığını kontrol

edin (regülatör talimatlarına bakınız).
3. Tüpü, hortumun kıvrık veya herhangi bir şekilde hasarlı olmadığını kontrol ederek tüp bölmesine

yerleştirin.
4. 12 kg kapasiteli uzun ev tüpü kullanın.
5. Gaz kaçağı spreyi kullanılarak veya Sabun köpüğü sızdırmazlık testi yapın.
Isıtıcıyı Yakma:
1. LPG tüpünün regülatörünü açın. Çakmak tuşunu çevirerek açın, pili (“+” yönü̈ kendinize bakacak
şekilde) çakmak tuşunun içine yerleştirin.
2. Kontrol butonuna bastırarak     konumuna çevirin.
3. Kontrol butonunu sürekli basılı tutarken brülörü yakmak için aynı anda çakmak butonuna basın.
Butona bastığınızda çakmak çakmıyorsa kalem pilin (AA) doğru takıldığından emin olun.
4. Alev bir kez yandığında ısıtıcının yanmaya devam etmesini sağlamak için kontrol butonuna en az
10 saniye basılı tutun.
5. 20 saniye boyunca denemenize rağmen alev yanmadığı takdirde 1 dakika bekledikten sonra
tekrar deneyin. Bu sırada kontrol butonuna sürekli basılı tutmayın zira bu durum gaz birikmesine
yol açabilir.
6. Hava rüzgarlı ise, kolay ateşleme için esintiyi engelleyin.
7. Isıtıcıyı ihtiyaca göre yüksek veya düşük alev seviyesinde yakın.
(YENİ BİR LPG TÜPÜ TAKIYORSANIZ, GAZ HORTUMUNUN İÇİNDEKİ HAVANIN TAMAMIYLA
BOŞALMASI İÇİN KONTROL BUTONUNA BİR SÜRE BASILI TUTMANIZ GEREKEBİLİR.)
Gaz kaçağı olması durumunda, tüpün gaz tüpünün vanasını ve/veya regülatörü kapatın ve Aygaz 
İletişim Hattını arayın.
Isıtıcıyı Kapatma:
1. Kontrol butonunu     konumuna çevirin.
2. Kontrol butonuna bastırarak      konumuna getirin.
3. Kullanımdan sonra cihazı LPG tüpünüzü vanasından kapatın. regülatörü çıkartın.Isıtıcı uzun süre
kullanılmayacağı zaman tüpün vanasını kapatın ve regülatörü çıkarın.
Temizlik: Aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANILMAMALIDIR: Isıtıcı tamamıyla soğukken nemli bir 
bezle temizleyin. 
Cihazın Kullanılmadığı Durumlarda Depolanması: Tüpü vanasından kapatın ve regülatörünü 
çıkarın. Depolama kolaylığı için cihazın şemsiyesinin de çıkarılmasını öneriyoruz. Bu işlem, 3 
cıvatanın çıkarılması ve şemsiyenin kaldırılmasıyla kolayca gerçekleştirilebilir. Bu işleme başlamadan 
önce ısıtıcının tamamıyla soğuduğundan emin olun. 
Ürünü satın aldığınız yere götürmeyin.
Her türlü destek talebiniz için www.keyiflibahce.com sitesine veya Aygaz İletişim Hattı’na 444 4 999 
7 gün 24 saat  başvurabilirsiniz.

UYARILAR!
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. Yetkili servisin talimatlara uygun olarak cihazı tümüyle kontrol etmesini sağlayın. 

YAPIN: Isıtıcıyı her zaman düz, dengeli ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
YAPIN: Kullanım sırasında alevin sönmesi halinde yeniden ateşlemeden önce 3 dakika bekleyin.
YAPIN: Yeni LPG tüpü takmadan önce tüm açık alevlerin söndürüldüğünden emin olun.
YAPIN: LPG tüplerini dış ortamda, zemin seviyesinin üstünde güvenli ve emniyetli bir ortamda 
muhafaza edin.
YAPIN: LPG tüpünüzün vanasının ve regülatörünüzün kaptıldığından emin olun.
YAPIN: Isıtıcının bakımının yetkili servis tarafından talimatlara uygun olarak yapıldığından emin olun.
NOT: Dış Mekan Isıtıcısının ilk kullanımda yaklaşık üç dakika duman çıkarması normaldir. Bu durum, 
metal yüzeyin üzerindeki koruyucu yağ katmanının yanmasından kaynaklanır. 
DAİMA: LPG tüpü ile birlikte verilen güvenlik talimatlarını uygulayın.
DAİMA: Isı birikmesi ve hasar oluşması ihtimalini ortadan kaldırmak için ısıtıcıyı cam kapı ve 
pencerelerden uzak tutun.
DAİMA: Isıtıcının sert rüzgardan korunmasını sağlayın. Aksi takdirde devrilerek hem cihazın 
kendisine hem çevredeki diğer eşyalara zarar verebilir. 
DAİMA: Yanıcı malzemelerin Isıtıcının üzerinden ve yanından hem dikey hem yatay olarak en az 1 
metre mesafede yerleştirildiğinden emin olun. Bakınız Şekil 2.

• Cihazınızı taşımadan önce gaz tüpünün vanasını kapatın ve regülatörünüzü çıkartın. Cihazınızı
tüpsüz taşıyın.

• Cihazı regülatör olmadan doğrudan gaz tüpüne bağlamayın.
• Isıtıcı yanarken yerinden hareket ettirmeyin.
• Bu cihazın kapalı mekanlarda kullanılması tehlikeli olabilir ve yasaktır.
• Tüp bölmesindeki havalandırma açıklıklarının kapanmasına izin vermeyin.
• Esnek hortum tavsiye edilen sıklıklarda yenilenmelidir.
• Sadece bu kılavuzda belirtilen LPG tüplerini kullanın.
• Sert rüzgarlı havalarda cihazın devrilmemesi için gerekli önlemleri alın.
• Ürün kılavuzlarını ileride başvurabilmek için muhafaza edin.
• Cihazı kurmaya başlamadan önce talimatların tamamını okuyun.
• Gaz kaçağı olması durumunda, tüpün vanasını ve regülatörü derhal kapatın ve destek için Aygaz

İletişim Hattı’nı arayınız: 444 4 999.

Minimum 
Açıklık 
Mesafesi 

Şekil 2 

Tüp bölmesi destekleri A, B ve C’yi tabanda 
karşılarına gelen bölümlere yerleştirin. Bu 
aşamada sadece parmağınızla biraz sıkıştırın. 

Alt destek direğini tüp bölmesi desteklerine 
sabitleyin. Sadece parmağınızla biraz sıkıştırın.

Tüp bölmesi duvarını tüp bölmesi desteklerine 
sabitleyin. Sadece parmağınızla biraz sıkıştırın. 

Kapağı menteşelerine takın. Hizalı olmasını 
sağlayın ve cıvataları iyice sıkıştırın.
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1. Adım 2. Adım

5. Adım

3. Adım 4. Adım

6. Adım 7. Adım 8. Adım

KULLANIM TALİMATLARI UYARILAR!

KURULUM, YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
Bu cihazın üretimi sırasında keskin kenarların kalmaması için her türlü önlem alınmış olmasına rağmen kurulum sırasında metal parçalara azami dikkat gösterilmelidir. 

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ İÇİN GAZ KAÇAĞI SPREYİ KULLANILMASINI VEYA BAĞLANTI NOKTALARINA SABUN KÖPÜĞÜ UYGULANMASINI ÖNERİYORUZ.

1. adımda
kullanılacaklar:
6 x Cıvata Ref B

Tüp 
bölmesi 
destekleri 

Taban

2. adımda
kullanılacaklar:
6 x Cıvata Ref B
6 x Somun Ref E

3. adımda
kullanılacaklar:
8 x Cıvata Ref A
8 x Somun Ref E

8. adımda
kullanılacaklar:
18 x Cıvata Ref A
18 x Somun Ref E
3 x Cıvata Ref C
3 x Pul Ref D

1/4″ Washer (F)

1/4″ Spring
Washer (G)

1/4″ Hex
Bolt (B)

Baca

Çakmak 
tuşu 

Pim

R klips 

Yansıtıcı 
kulpu 

(F)

(G)

(B)

(F)

(G)

(B)

6. adımda kullanılacaklar:
4 x Cıvata Ref B
4 x Pul Ref F
4 x Yay Pulu Ref G

5. adımda kullanılacaklar:
3 x Cıvata Ref B
3 x Pul Ref F
3 x Yay Pulu Ref G

Çakmak tuşunu 
çevirerek açın, pili (“+” 
yönü kendinize bakacak 
şekilde) çakmak 
tuşunun içine yerleştirin. 

Şemsiyenin yan panellerini 
şekilde gösterildiği gibi üst 
üste gelecek biçimde gevşek 
olarak vidalayın. 
Üst paneli, birleştirilen yan 
panellerin üzerine sabitleyin 
ve ardında tüm cıvataları tam 
sıkıştırın. 
Yansıtıcıyı şekilde gösterildiği 
gibi bacaya sabitleyin. 

Hazır takılı gelen R klipsi ve pimi kullanarak yansıtıcı 
kulpunu şekilde gösterildiği gibi dirseğe takın. 
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Paneller 

Tüp Bölmesi 
Top

4. adımda
kullanılacaklar:
3 x Cıvata Ref A
3 x Somun Ref E

Tüp bölmesinin tepesini, tüp bölmesi desteklerinin 
üstüne sabitleyin. 

Üst destek direğini, alt destek direğinin üstüne 
sabitleyin.

Gaz hortumunu direğin 
içinden geçirin. Baca kısmını 
destek direğinin tepesine 
sabitleyin. Hortumun alt 
ucuna regülatörü takın ve 
hortum klipsiyle bağlantıyı 
sağlamlaştırın. 
Not: Hortumu kolay takmak 
için sabunlu su çözeltisi ile 
kayganlaştırabilirsiniz. 

Şemsiyenin parçaları koruyucu bir 
fi lmle kaplıdır. Kurulumdan önce bu 
koruyucu fi lmi çıkarın. 

Şekil 1

1 M
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