
KULLANIM KILAVUZU



Bu ocak, Aygaz tarafından tasarlanmıştır ve yalnızca Aygaz Mini tüpleri ile uyumludur.

Bu cihaz sadece bütan-propan karışımı ihtiva eden, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpünün 
buhar basıncında çalışan, yeniden doldurulabilir tüpler ile kullanılabilir. 
Diğer gaz tüplerinin kullanılması hasara yol açabilir. 

Cihazı tüpe bağlamadan önce talimatları okuyunuz. 

Cihazın ulaşılabilir parçaları çok sıcak olabilir. Çocuklarınızı cihazdan uzak tutunuz.

Cihazı alevlenebilir malzemelerden uzakta kullanınız.

Cihazı düz bir yüzey üzerinde kullanınız.

Sızdırmazlık contası zarar görmüş, çıkarılmış veya yanmış cihazı asla kullanmayınız.

Gaz sızdıran, hasarlı veya düzgün çalışmayan cihazı asla kullanmayınız.

Bu cihazı yalnızca ocak olarak kullanınız, amacı dışında ve kapalı mekanlarda 
kullanmayınız.

Ocak yanma debisi 2,48 kW – 180 gr/h

Ö N E M L İ



Ocağı tüpe takmadan önce etrafta 
açık ateş var ise söndürünüz, 
musluk düğmesini yanda 
gösterildiği şekilde kapalı konuma 
getiriniz. 

Tüp valfinin üzerindeki siyah 
contanın, yerinde ve sağlam 
olduğundan emin olunuz.

Ocağın musluğunu, tüpün tutma 
kalkanının boş olan bölümüne
denk getirecek şekilde yerleştiriniz. 
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O C A K  M O N TA J I  V E  Ç A L I Ş T I R I L M A S I



Renkli bağlantı somununu 
ok yönünde çevirerek sıkınız. 

Ocağın tüple bağlantı 
noktasına kaçak kontrol 
sıvısı veya sabun köpüğü 
sürerek gaz kaçağı olup 
olmadığını kontrol ediniz. 
Kesinlikle gaz kaçağı 
kontrolü yapmak için
çakmak veya kibrit 
kullanmayınız. 

Sabun köpüğü sürdüğünüz 
yerde kabarcıklar oluşuyor 
ise gaz kaçağı var demektir. 
Bu durumda 
“Gaz Kaçağı Tespit 
Edildiğinde” bölümünde 
yazan adımları uygulayınız.

Gaz kaçağı olmadığından emin 
olduğunuzda ocağınızı yakmak için 
musluğu artı (+) yönünde yarım tur 
çevirerek ocağın üzerinde 
bulunan kırmızı renkli çakmak 
düğmesine basınız.
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Gaz Kaçağı Tespit Edildiğinde

●   Ocağın musluğu açık ise, derhal eksi (-) yönde çevirerek kapatınız.
●   Cihazınızı dışarıya ya da iyi havalandırılmış bir alana çıkarınız. 
●   Ocak tüp bağlantı somununu sağ yöne doğru çevirerek ocağı tüpten ayırınız. 
●   Hemen tüp gaz bayinizi veya 444 4 999 numaralı hattan Müşteri İletişim Hattı’nı   

arayınız.

Cihazı Nasıl Yerleştirmelisiniz?

Cihaz düz bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır. Alevlenebilir malzemelerden ve 

duvarlardan en az 100 cm uzakta tutulmalıdır. 

Temizlik Bakım ve Saklama

●  Cihazı temizlerken sabunlu veya nemli havlu kullanınız. Kesinlikle cihazı su içine 
daldırmayınız veya cihazın üzerine su püskürtmeyiniz, cihazı kesinlikle kimyasallar veya 
alevlenebilir sıvılar kullanarak temizlemeyiniz.
●  Tüpün ocak ile bağlantı noktalarını temizlemek için metal bir cisim kullanmayınız.
●  Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında veya tamir gerektiğinde cihaz doğrudan üretici 
firmaya gönderilmelidir. Daha fazla bilgi için cihazı satın aldığınız bayiye başvurunuz. 
●  Cihazı kullandıktan sonra kuru, temiz ve iyi havalandırılmış bir ortamda 

muhafaza ediniz. 
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Max.
7,5 kg



Garanti Şartları  

●  Cihazınız satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile üretici firma garantisindedir. 
●  Cihazın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hataların-
dan dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
●  Cihazın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı veya amacı dışında 

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

Tasarımcı Firma

Aygaz A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Aygaz Han 
No: 145 Şişli-İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 354 17 77
Müşteri İletişim Hattı: 444 4 999 
www.aygaz.com.tr

İmalatçı Firma

Arhan Grup Talaşlı İmalat San. Tic. A.Ş.
Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Böl. 1.Sok. No: 14 Tuzla-İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (216) 510 70 20 Faks: +90 (216) 510 70 21


