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UYARILAR 
MONTAJ VE KULLANIMDAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK KURALLARINI DİKKATLE OKUYUN  

TAMİR VE BAKIM İŞLEMLERİ SADECE YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR 
 
⚫ Bu cihaz iç mekanda kullanım amaçlı değildir ve kişilere veya eşyaya zarar verebilir. BU CİHAZ SADECE DIŞ 

MEKANLARDA KULLANILMALIDIR.  
⚫ Şömine tipi ısıtıcı tamamıyla kurulana kadar gaz bağlantısı yapılmamalıdır.  
⚫ Bu şömine tipi dış mekan ısıtıcısı, araçlarda ve/veya teknelerde kullanıma uygun değildir. 
⚫ Cihaz, sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. 
⚫ Tamir ve bakım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 
⚫ Talimatlara aykırı kurulum ve değişiklikler yapılması, kişilere veya eşyaya zarar verebilir.  
⚫ Cihazda kesinlikle hiçbir değişiklik veya tadilat yapılmamalıdır. Değişiklik yapılması tehlikeli olabilir ve yasaktır.  
⚫ Cihazda benzin veya diğer uçucu maddeler kullanılmamalı, bunlar cihazın içinde veya çevresinde muhafaza 

edilmemelidir. 
⚫ Hortum, regülatör, pilot ve brülör dahil tüm gaz sistemi kullanmaya başlamadan önce sızdırmazlık veya hasar için 

kontrol edilmeli, bu işlem yılda en az bir kere yetkili servis tarafından tekrarlanmalıdır. 
⚫ Tüm sızdırmazlık testleri, sabun köpüğüyle yapılmalıdır. Sızdırmazlık kontrolünde asla açık alev kullanılmamalıdır. 
⚫ Bu şömine tipi dış mekan ısıtıcısı, tüm bağlantıların sızdırmazlık testleri tamamlanmadan kullanılmamalıdır. 
⚫ Gaz kokusu veya sızıntısı algılanırsa, LPG tüpü derhal regülatörden ve/veya gaz vanasından kapatılmalıdır. Aygaz 

iletişim hattı aranmalıdır: 444 4 999.  
⚫ Cihaz çalışır haldeyken yerinden hareket ettirilmemelidir. 
⚫ Cihazı taşımak için kapadıktan sonra iyice soğuyana kadar beklenmelidir. 
⚫ Şömine tipi ısıtıcının kumanda bölmesi, brülörü ve hava sirkülasyonu sağlayan alanları temiz tutulmalıdır. 
⚫ Cihaz sıkça ve gerektikçe temizlenmelidir. 
⚫ Şömine tipi ısıtıcı kullanılmadığı zamanlar, LPG tüpü kapalı olmalıdır. 
⚫ Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşirse şömine tipi ısıtıcıyı derhal kontrol ediniz: 

◼ Şömine tipi ısıtıcı ısınmıyor.  

◼ Brülör yanarken ‘patlama’ sesi çıkarıyor (brülör kapatılırken hafif bir ses duyulması normaldir). 
◼ Brülör alevlerinin uçlarında yoğun sarı renk ve beraberinde gaz kokusu oluşuyor. 
◼ Brülör yanmaya başlamıyor veya sürekli sönüyor. 

⚫ LPG regülatörü/hortum takımı, LPG tüpünün konduğu kabinde bulundurulmalıdır. 
⚫ Şömine tipi ısıtıcının tamir veya bakımı sırasında çıkarılan her türlü parça veya koruyucu cihaz, tekrar 

kullanılmadan önce yerine takılmış olmalıdır. 
⚫ Yetişkinler ve özellikle çocuklar yanma veya giysilerin alev alma riskine karşı aşırı sıcak yüzeyden uzak durmalıdır. 

DİKKAT: Dokunulabilir yüzeyler aşırı ısınabilir. 
⚫ Çocuklar şömine tipi ısıtıcının çevresinde daima dikkatle gözlemlenmelidir. 
⚫ Giysiler veya diğer alev alabilecek maddeler şömine tipi ısıtıcının üzerine asılmamalı veya çevresine konmamalıdır. 
⚫ Şömine tipi ısıtıcı hiçbir şekilde yemek pişirme amacıyla kullanılmamalıdır.  
⚫ Şömine tipi ısıtıcının içine hiçbir şey atılmamalıdır. 
⚫ Şömine tipi ısıtıcı çalışırken kendi başına bırakılmamalıdır.  
⚫ Şömine tipi ısıtıcı sert rüzgarlı havalarda kullanılmamalıdır.  
⚫ Şömine tipi ısıtıcı aşırı yağmurlu havada kullanılmamalıdır çünkü parçaları hasar görebilir.  
⚫ Şömine tipi ısıtıcı kullanılmadığı zamanlar, gaz bağlantısı ‘OFF’ (kapalı) konumda olmalıdır. 
⚫ Bu cihazın kurulumu ve LPG tüpünün kullanımı/depolanması yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. LPG kullanımı hakkında gerekirse tüp satıcısına danışılabilir.  
⚫ DİKKAT: Şömine tipi ısıtıcının alevleri direkt güneş ışığı altında neredeyse gözle görülmez olabilir.  

 
 

 

 



DİKKAT 

 

1. Türkiye’de kullanılan gaz kategorisine uygun regülatör 30 mbar’dır. Cihazınızı yalnızca 30mbar regülatör ile 

kullanınız. 

2. Hortum EN 16436 standardında olmalı ve uzunluğu 1,5 metreden fazla olmamalıdır.  

3. Açıktaki alev alabilecek ve parlayabilecek maddeler, en az 2 metre uzakta bulundurulmalıdır.  

4. LPG tüpü, bol havalandırılmış bir alanda ateşleme yaratabilecek her türlü kaynaktan (mum, sigara, diğer alev 

yaratan cihazlar, vb.) uzakta değiştirilmelidir.  

5. Regülatör contasının doğru takıldığı ve regülatörün çalıştığı kontrol edilmelidir.  

6. LPG tüpü kabininin havalandırma delikleri kapatılmamalıdır. 

7. Cihaz kullanıldıktan sonra, LPG tüpünün regülatörü ve/veya gaz vanası kapatılmalıdır.  

8. Sızdırma tespit edilmesi halinde cihaz kullanılmamalı, kullanılıyorsa gaz bağlantısı derhal kapatılmalıdır. Aygaz 

İletişim Hattı aranmalıdır: 444 4 99 Tekrar kullanmadan önce sorun tespit edilip giderilmelidir.  

9. Hortum kontrol edilmelidir (en az ayda bir kere ve her LPG tüpü değişiminde). Çatlama, ayrılma veya diğer 

bozulma belirtileri varsa aynı uzunlukta ve aynı kalitede yeni hortum takılmalıdır.  

10. Kurulum ve kullanımdan önce talimatları okuyunuz.  

11. Bu cihazın kurulumu ve LPG tüpünün kullanımı/depolanması yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. 

12. Cihaz çalışır haldeyken taşınmamalıdır.  

13. Cihazı hareket ettirmeden önce LPG tüpünü veya regülatörü vanasından kapatın. 

14. Esnek hortum tavsiye edilen sıklıklarda yenilenmelidir.  

15. Sadece LPG tüpü ve 30mbar regülatör ile kullanınız.  

16. Sert rüzgarlarda cihazın devrilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 

17. Kullanım talimatları, ileride başvurmak üzere muhafaza edilmelidir.  

18. LPG tüpü, regülatör olmadan doğrudan cihaza bağlanmamalıdır.  

19. Enjektör parçası ancak üretici tarafından monte edilebilir. 

 

.



Teknik Bilgiler 

 

Gaz 

kategorileri:  I3B/P(30)  
Gaz tipi:  LPG karışımları  

Gaz basıncı:  28-30 mbar  

Toplam ısı 

girişi:  

 7.3 kW (531 g/h)  

Enjektör 

ölçüsü: 

 1.32 mm 

（Pilot: 0.25mm） 

 

Not: Enjektör işareti 1.32 ise, enjektör ölçüsü 1.32 mm’dir. 

Varış ülkeleri:  TR  

PIN: 0063CS7870 

Bu cihaz evlerde kullanıma uygun değildir. 

DİKKAT: Erişilebilir parçalar aşırı ısınabilir. Çocukların yaklaşmasına izin verilmemelidir. 

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Cihaz, talimatlara ve yerel yönetmeliklere uygun 

olarak monte edilmelidir. 

Cihazı kullandıktan sonra gaz tüpünü regülatör ve/veya gaz vanasından kapatın. 

Bu cihazın kapalı alanlarda kullanılması tehlikeli olabilir ve YASAKTIR. 

Dış mekanda veya iyi havalandırılmış alanlarda kullanım amaçlıdır. 

İyi havalandırılmış bir alanın yüzeyinin en az %25'inin açık olması gerekir.  

Yüzey alanı, duvar yüzeyinin toplamıdır. 

 

                  0063 
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BAŞLARKEN  

Şömine tipi ısıtıcı; brülörü takılmış olan cihaz, LPG tüpü için kayar tabla, ayarlanabilir tekerler, bariyer emniyet 

camı ve braketleri, gaz vanası emniyet anahtarı, standart propan regülatörü, 60mm gaz hortumu, cam veya lav 

taşı ve yağmur örtüsü içeren bir ambalajda teslim edilir. 

Ana gövdeyi çıkarırken dikkatle yere koymalı, montajı kolaylaştırmak için dik tutmalısınız.  

Gaz borularının, termo kaplinin, gaz vanası veya brülörün hasar görmemesi ve gevşememesi için şömine tipi 

ısıtıcı çok dikkatle taşınmalı ve tutulmalıdır.  

Lütfen dikkat: TÜM şömine tipi ısıtıcılar fabrikadan çıkmadan önce yanma ve sızdırmazlık testine tabi tutulur. 

Her parça temizlenmiş olsa da pilot ve ana brülör gaz çıkışlarının etrafında nadiren yanık izi olabilir. 

İÇERİK  
Şömine Tipi Isıtıcı ve LPG 

Tüpü için Kayar Tabla 

 
Emniyet Camı Bariyer ve 

Braketler  

 
Cam veya Lav Taşları  

 
Yağmur Örtüsü (isteğe bağlı)  
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MONTAJ PROSEDÜRÜ  
 

Şömine tipi dış mekan ısıtıcısının gövdesini ve tüm parçalarını ambalajından çıkarın ve aşağıdaki talimatları 

uygulayın.  

1. ADIM – Kapak Düğmesini Takma  

Vidalı düğmeyi arka paneldeki deliğe takın. 

      

2. ADIM – Cam veya Lav Taşlarını Ekleme  

Bu işlem açık havada yapılmalıdır. 

Brülörü cam veya lav taşlarıyla kaplayın. Torbalarda genellikle brülör açıklıklarını tıkayabilecek ince toz bulunduğu için, 

cam ya da lav taşlarını torbadan doğrudan brülörün üzerine dökmeyin. Torbanın içeriğini uygun bir kaba boşaltıp 

ardından cam veya taşları elle brülörün etrafına yerleştirmek daha doğru olacaktır. Hava akışı sağlamak için pilot 

alevinin etrafındaki alan resimlerde gösterildiği gibi açık bırakılmalıdır.  

  

Cam veya Lav Taşlarının Brülöre Yerleştirilmesi – Pilotun Etrafını Açık Tutun 
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3. ADIM – Bariyer Emniyet Camının Takılması  

Bir alyan anahtarıyla cam braketlerini ve vidaları kullanarak bariyer emniyet camını sabitleyin. Bu işlemin iki kişiyle 

yapılması gerekir. Emniyet camını brülör alanının etrafına yerleştirin. 

Not: Bariyer emniyet camını brülörün etrafına yerleştirmek isteğe bağlıdır, ancak takılmasını öneririz. 
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LPG Tüpü ve Regülatör 

Bu cihaz 30mbar regülatör ile kullanım için uygundur.  

Daha fazla bilgi için tüp satıcınıza başvurabilirsiniz.  

Gaz hortumu düzenli olarak kontrol edilmeli, standart uygulamalar doğrultusunda değiştirilmelidir.  

 

Gaz Hortumu 

Gaz hortumunu doğrudan brülörün altından GEÇİRMEMEK son derece önemlidir. Hortum, brülörün veya şömine 

tipi ısıtıcının hiçbir parçasına temas etmemelidir. Hortum aşırı gerilmeyecek ve hasar görmeyecek şekilde 

yerleştirilmelidir. 

 

ŞÖMİNE TİPİ ISITICI – YERLEŞTİRME KURALLARI  
⚫ Bu şömine tipi ısıtıcı sadece dış mekanda kullanım amaçlıdır. Kullanılan alanın daima yeterince taze hava 

alması sağlanmalıdır. 

⚫ Alev alabilecek veya parlayabilecek maddeler cihazdan en az 2 metre uzaklıkta uzak tutulmalıdır. 

◼ Eve yakın bir konuma yerleştirmeyin.  

◼ Garaj veya çitlere yakın bir konuma yerleştirmeyin.  

◼ Sundurma veya alçak ağaçların altına yerleştirmeyin.  

◼ Elektrik kaynaklarına veya sarkan elektrik kablolarına yakın bir konuma yerleştirmeyin. 

⚫ Şömine tipi ısıtıcı, sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Gerekirse ayaklardan ayarlanabilir. 

⚫ Şömine tipi ısıtıcı benzin veya diğer uçucu maddelerin depolandığı parlayıcı ortamlarda kesinlikle 

kullanılmamalıdır.  

GAZ KULLANIM KOŞULLARI  
⚫ Sadece LPG tüpü ile kullanılmalıdır.  

⚫ Kullanılan 30mbar regülatör ve hortum takımı yerel standartlara uygun olmalıdır. Daha fazla bilgiye 

ihtiyacınız varsa tüp satıcınıza başvurabilirsiniz.  

⚫ Ezik, paslı veya hasar görmüş tüpler tehlikeli olabilir ve tüp satıcısı tarafından kontrol edilmelidir.  

⚫ Gaz vanası ve/veya regülatör bağlantısı hasarlı tüpler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

⚫ LPG tüpü asla regülatörsüz olarak şömine tipi ısıtıcıya bağlanmamalıdır. 
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SIZDIRMAZLIK TESTİ  
Şömine tipi ısıtıcının gaz bağlantıları, sevkiyattan önce fabrikada sızdırmazlık testine tabi tutulur. Sevkiyat 

sırasında hatalı taşıma veya şömine tipi ısıtıcıya yüksek basınç uygulanması gibi durumlar olabileceği için montaj 

aşamasında mutlaka tam sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.  

⚫ Yarı yarıya sıvı deterjan ve sudan oluşan bir sabun köpüğü çözeltisi hazırlayın. Sabun köpüğü çözeltisi bir 

sprey şişesi, fırça veya bezle uygulanabilir. Sızıntı varsa, kabarcıklar oluşacaktır.  

⚫ Emniyet kontrol vanasının OFF (KAPALI) konumunda olduğunu kontrol edin.  

⚫ Gaz bağlantısını gaz vanası ve/veya regülatörden AÇIN. 

⚫ Sızıntı varsa, tüpü kapatarak gaz bağlantısını kesin. Sızıntı olan parçaları sıkıştırın, tüpü açın ve tekrar 

sızdırmazlık testi yapın.  

⚫ Sızdırmazlık testi yaparken asla sigara içmeyin. 

 

ISITICIYI YAKMA  
⚫ Tüp kabininin kapağını açın ve LPG tüpünü kayar tablanın üstüne koyup içine yerleştirin. 

⚫ Kontrol düğmesini saat yönünde “OFF” (KAPALI) konumuna çevirin. 

⚫ Regülatörü tüpe takın.  

⚫ LPG tüpünün vanasını “ON” (AÇIK) konumuna getirin. Tüple regülatör arasında gaz sızıntısı olup olmadığını 

sabunlu solüsyon kullanarak kontrol edin 

⚫ Kontrol düğmesini basılı tutarak saatin ters yönünde “Ignition” (Ateşleme) konumuna çevirin (bu sırada bir 

klik sesi duyulacaktır). Bu işlem, pilotun alev almasını sağlayacaktır.  

⚫ Bir klik sesi duyulmazsa işlemi tekrarlayın. Şömine tipi ısıtıcıyı LPG tüpüne ilk kez bağlarken gaz hortumunda 

veya sistemin geri kalanında hava olabilir. Havayı boşaltmak ve gazın sisteme ulaşmasını sağlamak için 

kontrol düğmesine yaklaşık 1 dakika basmaya devam edin.  

⚫ Pilot alevi yandığında, kontrol düğmesini 5 saniye daha basılı tuttuktan sonra bırakın. 

⚫ Brülör yanmaya devam etmezse, yukarıdaki adımları tekrarlayın.  

⚫ Kontrol düğmesini yüksek veya düşük konuma getirerek ısıyı ayarlayın.  

⚫ Şömine tipi ısıtıcıyı kapatmak için: LPG tüpünün gaz vanasını ve/veya regülatörü “OFF” (KAPALI) konumuna 

getirin ve ardından cihaz üzerindeki kontrol düğmesini saat yönünde çevirerek “OFF” (KAPALI) konumuna 

getirin. 

 

DİKKAT: 

Brülör yanmaya başlamazsa, kontrol düğmesini (saat yönünde çevirerek) ‘OFF’ (kapalı) konuma getirin ve ayrıca 

LPG tüpünün vanasını kapatın. Yeniden yakmaya çalışmadan önce beş dakika bekleyin. 

 

KULLANIM SONRASI VE DEPOLAMA 
⚫ Cihazın kontrol düğmesini (saat yönünde çevirerek) ‘OFF’ (kapalı) konuma getirin.  

⚫ LPG tüpünün gaz vanasını ve/veya regülatörü kapatın. 

⚫ Alevler tamamıyla sönene kadar alandan ayrılmayın.  

⚫ Cihaz bir süre daha sıcak olacağı için çocukları çevresinde gözetimsiz bırakmayın. 
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⚫ Tüpün vanasını sızdırmazlık ve hasar için kontrol edin. Bir hasar olduğundan şüphelenirseniz, yetkili serviste 

değiştirilmesini isteyin.  

⚫ LPG tüplerini daima iyi havalandırılmış alanlarda depolayın.  

⚫ Şömine tipi ısıtıcı soğuduktan sonra garaj veya depo gibi alternatif bir mekana taşınabilir.  

⚫ Şömine tipi ısıtıcı soğuduktan sonra korumak için yağmur örtüsü kullanılabilir.  

 

TEMİZLİK VE BAKIM 
⚫ Her türlü temizlik işlemi, şömine tipi ısıtıcı kapatıldıktan ve soğuduktan sonra yapılmalıdır. 

⚫ Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle silin. 

⚫ Temizlemek için parlayabilecek veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. 

⚫ Yağmurun brülör çıkışlarını engellememesi için cihaz kullanılmadığı zamanlarda dış mekan ısıtıcısının üzerini 

örtün. 

⚫ Brülör, temiz tutulmalı, yanıcı maddelerden ve kirden arındırılmalıdır. 

⚫ Cam ve lav taşlarının, seramik kütüklerin üzerinde kurum birikebilir. Bu tür birikintiler, brülör çıkışlarının 

tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle yakıt yatağını çıkarın ve nemli bir bezle silerek kurumu temizleyin. 

⚫ Bariyer emniyet camında kurum oluşabilir. Camı, uygun anahtarla braketlerinden dikkatle çıkarın; yumuşak, 

nemli bir bezle silerek kurumu temizleyin ve ardından yerine dikkatle değiştirin. Emniyet camının çıkarılması 

ve yerine geri takılması için iki kişi gerekebilir. 

⚫ Gaz hortumunun durumunu kontrol edin, herhangi bir çatlama veya genel olarak aşınma ve yıpranma 

belirtileri bulunmadığından emin olun. 

⚫ Brülör çıkışları kurum veya başka kirlerle tıkanırsa, yakıt yatağını çıkarın, bir pim veya ataşla temizleyin. 

Brülörün yandığını kontrol edin.  

⚫ Yukarıdaki temizlik ve bakım adımlarını düzenli aralarla tekrarlayın. 

 

SORUN GİDERME  

Pilot yanmıyor veya sönüyor  

• Gaz vanasının ve/veya regülatörün açık olduğunu, tüpün boş olmadığını kontrol edin.  

• Çakmak düğmesine birkaç kez basın. Kontrol düğmesini en az 10 saniye basılı tutun.  

• Çakmak düğmesi takılı kalırsa, şömine tipi ısıtıcı kapalıyken WD40 ile yağlayın. 

• Borular hava yapmış olabilir ve sistemdeki tüm havayı boşaltmak için biraz zaman alabilir, bu nedenle 

denemeye devam edin. 

• Cam veya lav taşlarının ya da bazı birikintilerin pilotu örtmediğinden emin olun. 

• Gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin, varsa sıkıştırın. 

• Gaz hortumunda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Varsa, hortumu değiştirin. 
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Brülör yanmıyor  

Pilot alevi yanıyorsa, ana brülörün yanmaması için hiçbir neden olmamalıdır. 

• Pilot yanıyor ama brülör yanmıyorsa, pilot düzeneğinin etrafında çok fazla cam veya lav taşı olup olmadığını 

kontrol edin. Bunlar, pilot alevinin ana brülörü ateşlemesini engelleyebilir. 

• Pilot yanıyor ama brülör yanmıyorsa, kontrol düğmesi hasarlı hasar olabilir. Böyle bir durumda düğme yetkili 

servis tarafından değiştirilmelidir.  

• Pilot yanmıyorsa, alev kesme düzeneği gazı kesmiş olabilir. 2 dakika bekleyin, sonra pilotu yeniden yakmayı 

deneyin. 

  

Ana brülör aniden sönüyor 

• Pilot herhangi bir nedenle sönerse (ani rüzgar ya da yağmur yağmaya başlaması gibi), gaz otomatik olarak kesilir. 

• Kontrol düğmesini ‘OFF’ (kapalı) konumuna getirin ve pilotu tekrar ateşlemeden önce 2 dakika bekleyin. 

• Pilot alev aldığında ana brülör çalışacaktır. 

• LPG tüpü boşalmış olabilir. Durum böyleyse, dolu tüp takın.  

 

Dikkat:  

Şömine tipi ısıtıcının camları kırılırsa ne yapılmalı: 

a. Şömine tipi ısıtıcı o sırada kullanılmıyorsa lütfen kırıklara elle dokunmayın, kimsenin yaralanmaması için tüm kırık 

parçaları uygun aletlerle temizleyin ve yetkili servisten yeni cam sipariş edin.  

b. Eğer cam, ısıtıcı kullanılırken kırılırsa, derhal LPG tüpünün gaz vanasını ve/veya regülatörü kapatın, kimsenin 

yaralanmaması için tüm kırık parçaları uygun aletlerle temizleyin ve yetkili servisten yeni cam sipariş edin.  
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GARANTİ 

Tüm şömine tipi ısıtıcılar fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti kapsamındadır. Garantiden faydalanmak için faturanızı saklayınız. 

Her şömine tipi ısıtıcı CE Yönetmeliği uyarınca yanma ve sızdırmazlık testlerine tabi tutulmaktadır.  

 

1. Garanti, son kullanıcıyı şömine tipi ısıtıcının satın alındığı tarihten itibaren bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı korur.  

2. Ürünün garanti kapsamında bize iade edilmesi durumunda ambalajlama sorumluluğu ve taşıma maliyeti son kullanıcıya aittir. 

Ürünün hatalı ambalajdan dolayı taşıma sırasında hasar görmesi durumunda hiçbir sorumluluk almamaktayız. Tüm orijinal 

ambalaj malzemesini ve kullanım kılavuzlarını muhafaza etmek, ürünün iade edilmesi durumunda doğru ambalajda olmasını 

sağlayacaktır.  

3. Ürünün fabrikamız ulaşmasından itibaren makul süre içinde hatayı gideririz.  

4. Garanti, sadece ürünün normal kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kusurları kapsar ve şu durumlarda geçerli değildir: Uygun 

olmayan ve eksik bakım veya değişiklik. Yetkili olmayan servislerce yapılan tamirler. Hatalı kullanım veya kurulumdan 

kaynaklanan hasarlar. Ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması. Fiziksel hasar, kaza sonucu hasar, ihmal veya kullanıcı 

tarafından kötü kullanım. Normal aşınma ve yıpranma.  

5. Herhangi bir kusur tespit edilmezse ya da kusurun üçüncü kişilerce kurulum, kullanıcı hatası veya fiziksel hasardan gibi madde 

4’te belirtilen nedenlerden kaynaklandığı tespit edilirse, hasar tespit ücreti uygulanabilir. Böyle durumlarda, maliyeti 7 gün 

içinde teyit etmeniz için size e-posta gönderilecek ve telefonla bilgi verilecektir. Ayrıca, ürünün iadesi için nakliye bedeli de fatura 

edilecektir.  

6. Garanti, şömine tipi ısıtıcının ilk sahibi için geçerlidir ve devredilemez.  

7. Kusurlu parçaları tamir etme veya değiştirme hakkımız saklıdır. Kusurlu ürünler, fabrikada yenilenmiş ürünlerle değiştirilebilir.  

8. Sistem, yetkili olmayan bir teknisyen tarafından tamir edilmeye çalışılır veya tamir/bakım yetersiz ya da kusurlu şekilde yapılırsa, 

garanti geçersiz kalacaktır. Tüm tamir ve değiştirme işlemleri, hangisi daha uzun süreliyse 90 gün ya da orijinal garantiden kalan 

süre için garanti kapsamında olacaktır.  

9. Halen garanti kapsamında olup üretimi devam etmeyecek ürünlerde en yakın eşdeğer teknik özelliklere sahip ürünle değiştirme 

hakkımız saklıdır.  

10. Bu belge, fatura veya garanti yerine geçmez.  

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM 
 

 

ÜRETİCİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIZHOU YIKE BURNER CO LTD 

Adres: NANWULI INDUSTRIAL ZONE, LAIZHOU, SHANDONG 

Tel: 86-535-2279737 

E-posta:info@fireplace-cn.com 

 

www.fireplace-cn.com 

 

 

İthalatçı: 

Aygaz A.Ş 

Büyükdere Caddesi 145-1 

Zincirlikuyu/İstanbul 

Tel: +90 (212) 354 15 15 

 


