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Bu kullanım kılavuzu SRPH67 ve SRPH69 modelleri için geçerlidir.
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UYARI
1. Açık hava veya bol havalandırmalı
ortamlar içindir.
2. Yeterince havalandırılmış bir alanın
yüzeyinin en az % 25'i açık olmalıdır.
3. Yüzey alanı, duvar yüzeylerinin toplamıdır.
4. Bu cihaz "Atmosfer algılama aparatı"
donatılmamıştır.

UYARI: Bu cihazın kapalı alanlarda kullanımı
tehlikeli olabilir ve YASAKTIR.
UYARI: Kurulum ve kullanımdan önce
talimatları okuyun.
Uyarı: Bu cihazın kurulumu ve gaz tüpünün
depolanması yürürlükte olan yönetmeliklere
uygun olarak yapılmalıdır.
Uyarı: Sadece üretici tarafından belirtilen gaz
türünü ve tüp tipini kullanın.
Uyarı: Tüp gövdesinin havalandırma
deliklerini tıkamayın.
Uyarı: Şiddetli rüzgar durumunda cihazın
devrilmesine karşı azami dikkat
gösterilmelidir.
Uyarı: Cihazı çalıştırır haldeyken hareket
ettirmeyin.
Uyarı: Cihazı hareket ettirmeden önce gaz
tüpündeki vanayı veya regülatörü kapatın.
Uyarı: Hortum veya esnek hortumun önerilen
aralıklarla değiştirilmesi gerekir.
Uyarı: Isıtıcı, ısı eşanşör tüpü, tüp bölümüne
çekildiğinde kullanılamaz.
Uyarı: Isıtıcıyı tamamen uzatılmış olarak
muhafaza etmeyin. Isı eşanjör tüpü taşıma
sırasında aşağı pozisyona indirilmelidir!
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Teknik veriler
Ülke

AT

Kategori

DE

LU I3B/P(50)

Nominal ısı

Gaz

Enektör

girdisi (Hs)

tüketimi

çapı (Ø)

11kW

800 g/h(G30)

1.39mm

Gaz ve Basınç
G30 Bütan ve
G31 Propan için
50mbar

I3B/P(30)

11kW

800 g/h(G30)

1.67mm

G30 Bütan ve

BG

CY

CZ

DK

EE

FI

LV

LT

MT

NL

NO

RO

SE

SI

SK

BE

CH

ES

FR

GB

GR

28-30mbar

IE

IT

PT

G31

G31 Propan için
30mbar

TR

I3+(28-30/37)

11kW

800 g/h (G30)

1.67mm

Bütan için

G30

ve

Propan için

37mbar

PL

I3B/P(37)

11kW

800 g/h(G30)

1.67mm

G30 Bütan ve
G31 Propan için
37mbar

Üretici:
SHINERICH INDUSTRIAL LIMITED Adres:
8/F, Noble Center, 1006 Fuzhong 3rd Road,
Futian District, Shenzhen,GD 518026, ÇİN
Tel: +86 - 755 - 8826 7676

Sorular, yedek parçalar, servis desteği veya
diğer yardımlar için lütfen arayın:
Distribütör adı:
Adres:
E-posta:
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Montaj için gereken kişi sayısı

Montaj talimatları

Bir kişi

Cihazı monte etmek için geniş, temiz bir alan
bulun.
Lütfen gerektiğinde parça listesi ve montaj
şemasına başvurun.
Bu ürünün montajı sırasında lütfen koruyucu
eldiven kullanın.
Herhangi bir küçük parçayı ya da malzemeyi
kaybetmemek için, ürününüzü çatlak veya
açıklıkları olmayan sert ve düz bir yüzeyde
monte edin.
Yumuşak zemine veya halıya zarar
vermemek için cihazı yumuşak zemin veya
halı üzerine monte etmeyin veya hareket
ettirmeyin.
Ürününüzü doğru biçimde monte etmek için
tüm adımları takip edin.
Montajdan önce tüm plastik koruma
parçalarının sökülmüş olduğundan emin
olun.
Kişisel yaralanmaya engel olmak veya ürüne
zarar vermemek için parçaları birleştirmeye
zorlamayın.
Mümkünse, tüm donanım bağlantılarını önce
elle sıkıştırın, bu adım tamamlandıktan
sonra geri dönüp tüm donanımı sıkın.
Dikkat: İmalat esnasında keskin kenarları
gidermek için gösterilen her çabaya rağmen,
kazara yaralanmayı önlemek amacıyla bütün
parçaları özenle kullanın.

Montaj süresi
10 dakika
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Diğer bilgiler

Önemli notlar:
LPG tüpü dahil değildir. Cihaz Ø 31.8 x 58 cm
boyutlarında bir tüple çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
Bu cihaz için 15 kg bütan LPG tüpü veya bir 13
kg propan LPG tüpü gerekir.
Gaz regülatörü doğru olmalıdır ve belirtilen gaz
kategorisine göre ayarlanmalıdır (bkz. Teknik
Veriler sayfa 3).
Gaz regülatörü, EN 12864 ile doğru kapasite
(g/h), basınç, çalışma sıcaklığı ve varış ülkesi
için giriş + çıkış bağlantılarına uygun olarak
onaylanmış olmalıdır.
Kılavuzda gösterilen regülatör, Birleşik Krallık
içindir, ülkenizdeki regülatör resimdeki ile farklı
olabilir.
Esnek kauçuk gaz borusu EN 1763-1'e göre,
gaz devresinin ve gaz regülatörünün boru
tutucularına uyan iç çapa, basınç ve çalışma
sıcaklığına uygun olarak onaylanmış olmalıdır.
Hortumun uzunluğu 0,41 m'dir ve 0.7 m'yi
geçmemelidir. Hortum, kurulumundan sonra
kontrol için tüm uzunluğu boyunca kolaylıkla
görülebilmelidir.

LP Gaz tüpünün bağlanması
Bağlamadan önce, LP tüpünün, regülatör
vanasının veya brülör ve brülör
bağlantılarının başında herhangi bir pislik
olmadığından emin olun.
Gaz hattını topuzu, borunun bükülmeye
maruz kalmadığından emin olmak şartıyla,
durana kadar saat yönünde çevirerek tüpe
bağlayın.
Gaz tüpüne bağlandıktan sonra, kaçak testi
yapılmalıdır.
LP Gaz tüpünün çıkarılması
Bağlantıyı kesmeden önce LP gaz tüpü
vanasının "CLOSED (KAPALI)" konumda
olduğundan emin olun. Çevirme düğmesini
saatin ters yönünde gevşeyene kadar
çevirerek gaz hattını LP tüpünden ayırın.
Depolama ve tüp değişikliği için, sadece
tüpteki hortumu çıkarın, Hortumu cihazdan
AYIRMAYIN.
Gaz tüpünü bol havalandırmalı, herhangi bir
ateşleme kaynağından uzak (mum,
sigaralar, diğer alev üreten aletler) bir alanda
değiştirmek gerekir.

Tehlike:
Cihazı güvenli ve verimli bir şekilde
çalıştırabilmek için doğru regülatör ve tüpe
sahip olmalısınız. Yanlış veya hatalı regülatör
kullanımı tehlikelidir ve garantiyi geçersiz
kılacaktır.
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Kaçak testi (iyi havalandırılan bir alanda
uygulanmalıdır)
Açık Alan Isıtıcınızın, fabrikada üretilen
bütün bağlantılarının kaçak kontrolleri
yapılmıştır. Gaz hortumu / regülatör / LPG
tüpü bağlantılarını kontrol etmek için:
1. Bir ölçü bulaşık deterjanı ile 3 ölçü suyu
karıştırarak kaçak testi solüsyonu hazırlayın.
2. Bu solüsyonun birkaç damlasını kaşık
(veya püskürtmeli şişe kullanın) ile gaz
hortumu / regülatör ve regülatör / LPG tüp
bağlantısı üzerine dökün.
3. Bağlantıları kontrol edin ve kabarcık
arayın.
4. Kabarcık yoksa, bağlantı emniyetlidir.
Kabarcıklar ortaya çıkarsa, kaçak var
demektir ve bağlantıyı gevşetip tekrar
sıkıştırmanız gerekir.
Testi tekrarlayın. Kabarcıklar tekrar
oluşursa, denemeyi bırakın ve yardım için
satıcıya başvurun.
Kaçak testi yılda bir kez ve gaz tüpünün her
çıkarılmasında veya değişiminde
tekrarlanmalıdır.
Not: Gaz kaçağı durumunda, cihaz
kullanılmamalıdır ya da, eğer zaten
tutuşmuş durumda ise, gaz beslemesi
kapatılmalı ve cihaz tekrar kullanılmadan
önce incelenmeli ve onarılmalıdır.
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Alev alabilen yüzeylerden minimum
açıklık
Bu ısıtıcı öncelikle açık verandaları,
güverteleri, kaplıcaları, havuzları ve açık
çalışma alanlarını ısıtmak için kullanılır.
Alev alabilen ve yanabilen ahşap,
sıkıştırılmış parke, bitki lifleri, plastik veya
diğer materyaller yanıcı malzemeler olarak
kabul edilir.
Daima yeterli temiz hava sağlandığından
emin olun. Her zaman, sağdaki resimde
gösterilen açıklık mesafelerini takip edin.
Bu ısıtıcı düz, sağlam bir zemine
yerleştirilmelidir.
Asla patlayıcı bir atmosferde çalıştırmayın.
Benzin ya da alev alabilen diğer uçucu
sıvılar veya buharların kullanıldığı ya da
depolandığı yerlerden uzak tutun.
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YAKMA PROSEDÜRÜ
8. Yaktıktan sonra alev dengesini kontrol
etmek için düğmeyi LOW (DÜŞÜK)'den
HIGH (YÜKSEK) konumuna ve geriye
çevirin.
9. Kazayla alevin sönmesi durumunda
(rüzgar veya başka nedenlerle), bir Alev
Güvenlik Aparatı (FSD) 90 saniye içinde
otomatik olarak gaz beslemesini
kapatacaktır.

1. Kontrol düğmesini OFF (KAPALI) konuma
getirin. Yavaşça gaz
tüpü vanasını açın.
2. Kontrol düğmesini
saat ters yönünde
bastırıp çevirerek
IGNITE (ATEŞLEME) konumuna getirin.
3. Kontrol düğmesini, pilot alevi yanana kadar,
yaklaşık 30 saniye basılı tutun.
Pilot ışığı yanmıyorsa, kontrol düğmesini
OFF (KAPALI) konumuna getirin ve
gazın dağılması için
ateşleme girişimleri
arasında 5'er dakika
bekleyin.
Not: Uzun bir kibritle
brülörü ateşleyerek
de yakabilirsiniz.

Bu yakma talimatlarına uyulmalıdır.
Tam uyulmaması halinde, tehlikeli bir
durum ortaya çıkabilir.

Alev Karakteristiği
Isıtıcı her çalıştığında yayıcı ekrandaki alev
şekli görsel olarak kontrol edilmelidir. Yayıcı
ekran ızgarasında veya reflektörde siyah
kurum birikiyorsa, ısıtıcı derhal
kapatılmalıdır. Isıtıcı, ünite servis görene
ve/veya onarılana kadar tekrar
çalıştırılmamalıdır.

Termik kaplin

Pilot Ünitesi
4. Pilot yanarken, termik kaplin alev sensörünün
ısınması için düğmeyi 20 saniyeye kadar basılı
tutup sonra serbest bırakın (gaz devresi havayla
dolu olduğu içinilk ateşleme genellikle daha
fazla zaman alır).
5. Pilot yanık kalmazsa, 2-4 arasındaki adımları
tekrar edin.
6. Düğmeyi LOW (DÜŞÜK) konumuna çevirin.
7. Düğmeyi LOW (DÜŞÜK) konumundan HIGH
(YÜKSEK) konumuna çevirerek ısıyı isteğe göre
ayarlayın.
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ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Not: İlk çalıştırmada brülör gürültülü olabilir.
Aşırı gürültüyü ortadan kaldırmak için, önce
kontrol
düğmesini
LOW
(DÜSÜK)
konumuna çevirin, ardından istenilen ısı
seviyesine getirin.
Isıtıcı (ON) AÇIK olduğunda:
Yayıcı ızgarası yoğun sıcaklık nedeniyle
parlak kırmızı renkte olacaktır. Renk gece
daha fazla görünür bır hal alır. Brülör mavi
alev dilleri sergiler. Bu alevler brülörlerin
içindeki hava akışının tıkanıklığına işaret
eden yoğun siyah duman üretmemelidir.

Kapatma talimatları:
1. Kontrol düğmesine basın ve saat yönünde
OFF konumuna getirin.
2. Isıtıcı kullanılmadığı zaman LPG tüp gaz
vanasını saat yönünde OFF konumuna
çevirin.
Not: Kullanımdan sonra, yayma ekranında
renk değişikliği olması normaldir.
Gaz kaçağı halinde:
1. Kontrol düğmesini
OFF (KAPALI)
konumuna çevirin.
2. LPG tüp vanasını
OFF konumuna çevirin.
3. Gazın dağılması için 5 dakika bekleyin.
4.Koku devam ederse hemen gaz
sağlayıcısını arayın.

Çalışma basıncı kontrolü:
Alev çok küçükse, bunun nedeni besleme
basıncının yeterli olmayışıdır. Lütfen gaz
tüpünü tekrar doldurun.

Uyarı: Sonrasında ısıtıcı sıcak
olacaktır. Çok dikkatli tutun.

Yeniden yakma:
1. Kontrol düğmesini (KAPALI) OFF
konumuna getirin.
2. Pilotu yeniden yakmayı denemeden önce
beş (5) dakika bekleyin. 2. adımla başlayan
yakma talimatı adımlarını tekrarlayın.
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Temizlik ve bakım

DEPOLAMA

Kullanımlar arasında:

Isıtıcınızın
olağanüstü
performansının
keyfini yıllarca çıkarmak için aşağıdaki
bakım
işlemlerini
düzenli
olarak
uygulamalısınız:
● Dış yüzeyleri temiz tutun.
● Temizlemek için ılık sabunlu su kullanın.
Asla yanıcı veya aşındırıcı temizleme
maddeleri kullanmayın.
● Cihazınızı yıkarken, brülörün etrafındaki
alan ve pilot grubunu her zaman kuru
tutmaya dikkat edin. Eğer gaz kontrolü
ıslanmışsa, KULLANMAYIN.
Değiştirilmelidir.
● Hava akışı engellenmemelidir. Kontrolleri,
brülör ve dolaşan hava geçişlerini temiz
tutun. Olası tıkanma belirtileri şunları içerir:
Aşırı sarı alev alevlenmesi ile gaz kokusu.
Cihaz istenilen sıcaklığa ERİŞMEMESİ.
Cihaz parlaklığı aşırı derecede düzensizdir.
Cihaz küçük patlama sesleri çıkarmaktadır.
● Örümcekler ve böcekler brülör veya
deliklere yerleşebilir. Bu tehlikeli durum, ateş
kaynağına zarar verebilir ve kullanımı
güvensiz hale getirebilir. Brülör deliklerini
ağır hizmet tipi borulu bir temizleyici
kullanarak temizleyin. Basınçlı hava daha
küçük parçacıkları temizlemeye yardımcı
olabilir.
● Karbon birikintileri yangın tehlikesine
neden olabilir. Herhangi bir karbon tortusu
oluştuğunda ısı reflektörünü ılık sabunlu su
ile temizleyin.
Boruyu veya esnek hortumu kontrol edin (en
az ayda bir kez ve her tüp değişiminde).
Çatlama, yarılma veya başka bir çürüme
emaresi varsa, aynı uzunlukta ve eşdeğer
kalitede yeni bir hortumla değiştirilmesi
gerekir.

● Kontrol düğmesini OFF konuma getirin.
● LPG tüpünü OFF konuma getirin.
● Cihazı, kötü hava ile (yağmur, karla karışık
yağmur, dolu, kar, toz ve birikinti) doğrudan
temas etmekten korunacağı bir alanda dik
olarak depolayın.
● İstenirse, dış yüzeylerin korunması ve
hava geçişlerinde birikintinin önlenmesi için
cihazın üstü örtülebilir.
Uzun sürelerle çalışmama veya taşıma
sırasında:
● Cihazın üstünü kapatmadan önce kontrol
düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getirin
(tam tur).
● LPG tüpünü ayırın ve açık havada, iyi
havalandırılan, güvenli bir konuma taşıyın.
Isısı 50 C'yi aşacak bir yerde
DEPOLAMAYIN.
● LPG tüpü çocukların erişebileceği yerlerden
uzakta ve bir bina, garaj ya da kapalı alanın
dışında tutulmalıdır.
● Emniyet vidalarını sökün. Kontrol
panelinden düğmeyi çıkartın ve kapıda
saklayın.
● Gaz haznesinin kapısını kısmen açık tutun.
Isı değiştirme borusunu saat yönünde çevirin.
Isı değiştirme borusunu yavaşça indirin.
● Cihazı, kötü hava ile (yağmur, dolu, kar, toz
ve birikinti) doğrudan temas etmekten
korunacağı bir alanda dik olarak depolayın.
● Pil sızıntısı akü ateşleme muhafazasında
korozyona neden olabileceği için açık alan
ısıtıcısı uzun süre kullanılmadığı durumlarda
pilini mutlaka çıkarın.
● İstenirse, dış yüzeylerinin korunması ve
hava geçişlerinde birikintinin önlenmesine
yardımcı olmak için cihazın üstü örtülebilir.
● NOT
Üstünü örtmeden önce iyice
soğumasını bekleyin.
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SORUN GİDERME
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DETAYLI GÖRÜNÜM
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MONTAJ TALİMATLARI
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MONTAJ TALİMATLARI
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MONTAJ TALİMATLARI
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MONTAJ TALİMATLARI
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