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UYARILAR 
CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK KURALLARINI DİKKATLE OKUYUN  

MONTAJ VE KULLANIM İÇİN LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN  

TAMİR VE BAKIM İŞLEMLERİ SADECE YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR  

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

• LPG tüpü kabininin havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.  

• Cihaz çalışır haldeyken yerinden hareket ettirilmemelidir.  

• Cihazı hareket ettirmeden önce LPG tüpünü regülatörden ve/veya gaz vanasından kapatın. 

• Esnek hortum tavsiye edilen sıklıklarda yenilenmelidir.  

• Sadece üreticinin belirttiği gaz tipi ve LPG tüpü kullanılmalıdır.  

• Sert rüzgarlarda cihazın devrilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 

• Bu cihaz iç mekanlarda kullanılmamalıdır çünkü kişilere veya eşyaya zarar verebilir.  

• 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.  

• Regülatör değişimi gerekirse, sadece üreticinin tavsiye ettiği regülatör tipi kullanılmalıdır.  

• Cihazda benzin veya diğer uçucu maddeler kullanılmamalı, bunlar cihazın içinde de muhafaza edilmemelidir.  

• Hortum, 30mbar regülatör, pilot ve brülör dahil tüm gaz sistemi kullanmaya başlamadan önce sızdırmazlık 
veya hasar için kontrol edilmelidir.  

• Tüm sızdırmazlık testleri, sabun köpüğü ile yapılmalıdır. Sızdırmazlık kontrolünde asla açık alev kullanılmamalıdır.  

• Bu şömine tipi dış mekan ısıtıcısı, tüm bağlantıların sızdırmazlık testleri tamamlanmadan kullanılmamalıdır.  

• Gaz kokusu veya sızıntısı algılanırsa, regülatör ve/veya gaz vanası derhal kapatılarak bağlantı kesilmelidir.  

• Cihaz çalışır haldeyken taşınmamalıdır.  

• Cihazı taşımak için kapadıktan sonra iyice soğuyana kadar beklenmelidir.  

• Kumanda bölmesi, brülör ve hava sirkülasyonu sağlayan alanlar temiz tutulmalıdır.  

• Cihaz sıkça ve gerektikçe temizlenmelidir.  

• Şömine tipi ısıtıcı kullanılmadığı zamanlar, LPG tüpü kapalı olmalıdır.  

• Aşağıdaki durumlarda biri gerçekleşirse cihazı derhal kontrol ediniz: 

o Şömine tipi ısıtıcı ısınmıyor.  

o Brülör yanarken ‘patlama’ sesi çıkarıyor (brülör kapatılırken hafif bir ses duyulması normaldir). 
o Brülör alevlerinin uçlarında yoğun sarı renk ve beraberinde gaz kokusu oluşuyor. 

• 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.  

• Çocuklar şömine tipi ısıtıcının çevresinde dikkatle gözlemlenmelidir.  

• Giysiler veya diğer alev alabilecek maddeler şömine tipi ısıtıcının üzerine asılmamalı veya çevresine 
konmamalıdır.  
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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, gaz bağlantısı LPG tüpünün regülatörü ve/veya gaz vanası kapatılarak kesilmelidir.  

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

kullanmadan önce sorun tespit edilip giderilmelidir.  

9. Hortumu kontrol edin (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 regülatörden ve/veya gaz 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.  
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MONTAJ PROSEDÜRÜ  
 

Şömine tipi dış mekan ısıtıcısını ve tüm parçalarını ambalajından çıkarın ve aşağıdaki talimatları uygulayın.  

1. ADIM – Kapak Düğmesini Takma  

Vidalı düğmeyi kabinin kapağına takın (resimde gösterilen kulp, Siyah veya Çelik olabilir) 
 

 

 

2. ADIM – Cihazın Kulpunu Takma  

Kulpu düz tornavida kullanarak cihazın arka kısmına monte edin. 

(aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi) 
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3. ADIM – Tekerlerin Takılması  

Bu işlem en az iki kişi gerektirir. Tekerleri takmak için cihazı dikkatle yana yatırın.  

Tekerleri, ürünle birlikte gelen vida ve pullar ile düz tornavida kullanarak takın.  

(aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi) 
 
 

 

Not: 

Tekerlerin kilitlerini aşağıya doğru bastırarak (aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi) cihazın yerinde kalmasını sağlayabilirsiniz.  
 

 
 

 

4. ADIM – Arka Emniyet Camının Çıkarılması  

Arka emniyet camının üst kısmında güvenlik klipsini açın ve menteşelerden aşağıya doğru yavaşça çekerek çıkarın.  
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5. ADIM – Yanma Yatağının Takılması  

Ambalajından çıkardığınız seramik kütükleri aşağıdaki fotoğraflarda gösterildiği gibi yerleştirin.  
 

 
 

Devrilme kapatma düzeneği  

MUZTAG 500A ve MUZTAG 500B modellerinde devrilme kapatma düzeneği bulunur. 

Şömine tipi dış mekan ısıtıcının devrilmesi halinde (aşağıdaki resimde gösterilen) düzenek cihazın pilota geçmesini 
sağlayacaktır.  

 

 

 

Şömine Tipi Isıtıcı – 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 kesinlikle uzak 

tutulmalıdır.  

• Şömine tipi ısıtıcı, sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.  

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

kullanılmamalıdır.  

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

• Cihazın her kullanımının ardından LPG tüpü kapatılmalıdır.  

• Şömine tipi ısıtıcının tekerleri kilitlenerek rüzgarda devrilmesi engellenmelidir.  

• Bu cihazın enjektörü üretici tarafından monte edilmiş olup çıkarılamaz. Bu cihazın bir gaz basıncından 

başka bir gaz basıncına dönüştürülmesi yasaktır.  

• LPG tüpü, regülatör olmadan doğrudan cihaz bağlanmamalıdır.  
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GAZ KULLANIM KOŞULLARI  
• Kullanılacak regülatör ve hortum takımı yerel standartlara uygun olmalıdır. 

• Bağlantı, yerel tüp kullanım kurallarına uygun olmalıdır. Yerel kurallar yoksa, LPG depolama ve taşıma 
standartlarına uyulmalıdır.  

• Ezik, paslı veya hasar görmüş tüpler tehlikeli olabilir ve tüp satıcısı tarafından kontrol edilmelidir. Vana 
bağlantısı ve regülatörü hasarlı tüpler kesinlikle kullanılmamalıdır.  

• LPG tüpünün etrafında hava sirkülasyonu olmalıdır.  

• LPG tüpü asla regülatörsüz olarak şömine tipi ısıtıcıya bağlanmamalıdır.  

• LPG tüpü, bol havalandırılmış bir alanda ateşleme yaratabilecek her türlü kaynaktan (mum, sigara, diğer 
alev yaratan cihazlar, vb.) uzakta değiştirilmelidir.  

• Regülatör contasının doğru takıldığı ve regülatörün çalıştığı kontrol edilmelidir. 

• LPG tüpü kabininin havalandırma delikleri kapatılmamalıdır. 

• Gaz sızıntısı için talimatlar: Gaz kokusu veya sızıntısı algılanırsa, cihaz kullanılmamalı, kullanılıyorsa gaz 
bağlantısı derhal kapatılmalıdır. Tekrar kullanmadan önce sorun tespit edilip giderilmelidir. 

• 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.  

 

 
1. REGÜLATÖR VE HORTUM  
Regülatörlerin genellikle 10 yıl ömrü olduğu öngörülmektedir. Regülatörün üretim tarihinden itibaren 10 yıl içinde 

değiştirilmesi önerilir. 

Yanlış regülatör veya hortum kullanımı tehlikeli olabilir; şömine tipi ısıtıcıyı çalıştırmadan önce doğru parçaların 

bulunduğundan emin olunmalıdır. Şömine tipi ısıtıcınızı yalnızca 30 mbar regülatör ile kullanınız. 

Hortum, kullanıldığı ülkenin yürürlükteki standartlarına uygun olmalıdır. Hortum en fazla 1,5 metre uzunluğunda 

olmalıdır. Aşınmış veya hasarlı hortumlar değiştirilmelidir. Hortumda tıkanıklık veya bükülme olmadığından, şömine 

tipi ısıtıcının bağlantı dışındaki yüzeylerine temas etmediğinden emin olunmalıdır. 

Hortum, LPG tüpüne takılırken kıvrılmamalı veya bükülmemelidir. Hortumun hiçbir kısmı cihazın hiçbir yüzeyinde 

temas etmemelidir. LPG tüpü, cihazın sol tarafına hortumun izin verdiği en uzak mesafeye yerleştirilmelidir.  
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2. LPG TÜPÜ  
LPG tüpü şekilde gösterilen maksimum çap ve yükseklikte olmalıdır (Şekil 1). 

LPG tüpü düşürülmemeli veya sert kullanılmamalıdır! Cihaz kullanılmadığı zamanlarda LPG tüpünün 

bağlantısı çıkarılmalıdır. LPG tüpünü cihazdan çıkardıktan sonra LPG tüpünün koruyucu kapağını yerine 

takın. 

LPG tüpleri açık havada dik konumda ve çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. LPG tüpü 

asla ortam sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkabileceği yerlerde depolamamalıdır. LPG tüpü, açık alev, 

pilot alev veya diğer alev kaynaklarının yakınında depolanmamalıdır. YAKININDA SİGARA İÇİLMEMELİDİR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Şekil1 ) 

1. Maksimum çap veya genişlik:305mm  

2. Maksimum yükseklik (regülatör dahil): 550mm 

 

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 sabunlu solüsyon hazırlayın. Solüsyon bir sprey şişesi, fırça veya 

bezle uygulanabilir. Sızıntı varsa, kabarcıklar oluşacaktır.  

• Şömine tipi ısıtıcı, tam dolu LPG tüpüyle kontrol edilmelidir. 

• Emniyet kontrol vanasının ve/veya regülatörün OFF (KAPALI) konumunda olduğunu kontrol edin.  

• Gaz vanasını ve/veya regülatörü 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.  
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ISITICIYI YAKMA  
• Tüp kabininin kapağını açın ve LPG tüpünü içine yerleştirin Kontrol düğmesini saat yönünde “OFF” (KAPALI) 

konumuna çevirin. 

• Regülatörü tüpe takın. LPG tüpünün regülatörünü ve/veya gaz vanasını “ON” (AÇIK) konumuna getirin. Tüple 

regülatör ve/veya gaz vanası arasında gaz sızıntısı olup olmadığını sabun köpüğü 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. Pilot alev almazsa işlemi tekrarlayın. 

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

• Brülör yanmaya devam etmezse, 3. ve 4. adımları tekrarlayın. Brülör hala yanmıyorsa 5 dakika bekleyin ve 3. 

ve 4. adımları bir kere daha 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) çevirin ve ayrıca LPG tüpünün gaz vanasını 

ve/veya regülatörü kapatın. Yeniden yakmaya çalışmadan önce beş dakika bekleyin. 

 

Uyarı: 

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.  

 

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

Toz boyalı yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle silin. 

Şömine tipi ısıtıcıyı temizlemek için parlayabilecek veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. Soğuduktan sonra brülördeki 
kalıntıları temizleyerek kullanım için güvenli olmasını sağlayın. 

Cam kırıklarını dikkatle temizlemek için üst arka kapağı açın. 

DEPOLAMA 

1. LPG tüpünün gaz vanasını ve/veya regülatörü kullanımdan sonra veya arıza durumunda mutlaka kapatın. 

2. Regülatörü ve hortumu çıkarın.   

3. Tüpün vanasını sızdırmazlık ve hasar için kontrol edin. Bir hasar olduğundan şüphelenirseniz, tüp satıcınızdan 

değiştirilmesini isteyin. 

4. LPG tüpünü asla zemin seviyesini altında veya yeterince havalandırılmayan ortamlarda depolamayın.  
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ÜRETİCİ: 

CİHAZ ADI:  

CİHAZ MODELİ: 

Laizhou Yike Burner Co., Ltd 

Şömine tipi dış mekan ısıtıcısı  

□MUZTAG 500A□MUZTAG 500B 

 
 
 

 
PIN NO:0063CS7894 

TOPLAM ISI GİRİŞİ: 

Qn 

GAZ KATEGORİLERİ: 

8.50 kW 

(618.5g/h) 

□I3B/P(30) 

  

 

Gaz tipi/Gaz 

basıncı 

 
ENJEKTÖR ÖLÇÜSÜ: 

 

ENJEKTÖRDE BELİRTİLEN 

ÖLÇÜ  

G30 Bütan ve G31 

Propan / 30mbar 

 
1.45 mm 

Pilot:0.25mm 45 

   

 

VARIŞ ÜLKESİ  

 
 
 

ÜRÜN KODU:

 0063CS7894 

 TR. 
 

 

 

  

 

 

ISITICI AÇIK HAVADA VEYA BOL MİKTARDA HAVALANDIRILAN ALANLARDA KULLANIM AMAÇLIDIR. EVLERDE KULLANIMA 

UYGUN DEĞİLDİR.  

DİKKAT: ERİŞİLEBİLİR PARÇALAR AŞIRI ISINABİLİR. ÇOCUKLARIN YAKLAŞMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.  

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ. CİHAZ, TALİMATLARA VE YEREL YÖNETMELİKLERE UYGUN 

OLARAK MONTE EDİLMELİDİR. 

CİHAZI KULLANDIKTAN SONRA GAZ TÜPÜNÜN VANASINI VE/VEYA REGÜLATÖRÜ KAPATIN. 

BU CİHAZIN KAPALI ALANLARDA KULLANILMASI TEHLİKELİ OLABİLİR VE YASAKTIR. 

İYİ HAVALANDIRILMIŞ BİR ALANIN YÜZEYİNİN EN AZ %25'İNİN AÇIK OLMASI GEREKİR. YÜZEY ALANI, DUVAR YÜZEYİNİN 

TOPLAMIDIR. 
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SORUN GİDERME 
 
SORUN OLASI NEDENİ ÇÖZÜMÜ 

Pilot yanmıyor Gaz vanası OFF (KAPALI) olabilir 

Tüp boş olabilir 

Açıklıklar tıkanmış olabilir 

Sistemde hava birikmiş olabilir 

Bağlantılar gevşek olabilir 

Gaz vanasını ON (AÇIK) konumuna 

getirin 

Dolu LPG tüpü takın 

Aygaz İletişim Hattı’nı arayın: 444 4 999 

Boruların havasını boşaltın 

Tüm parçaları kontrol edin 

   

Pilot açık kalmıyor Pilot çevresinde birikinti olabilir 

Bağlantılar gevşek olabilir 

Termik kaplin bozuk olabilir 

Gaz sızıntısı olabilir 

Basınç düşük olabilir 

Aygaz İletişim Hattı’nı arayın: 444 4 999 

Bağlantıları sıkıştırın 

Aygaz İletişim Hattı’nı arayın: 444 4 999 

Bağlantıları kontrol edin 

Tüp bitmek üzere, dolusunu takın  

   

Brülör yanmıyor Gaz basıncı düşük olabilir 

Açıklıklar tıkanmış olabilir 

Düğme ON (AÇIK) olmayabilir 

Termik kaplin bozuk olabilir 

Pilot ateşleme düzeneği eğrilmiş olabilir  

Doğru yerde olmayabilir  

Tüp bitmek üzere, dolusunu takın 

Parçaları çıkarın ve temizleyin 

Düğmeyi ON (AÇIK) konumuna getirin 

Aygaz İletişim Hattı’nı arayın: 444 4 999 

Pilot düzeneğini doğru yerleştirin 

Doğru şekilde yerleştirip yeniden 

deneyin 

 
  



12 
 

ÜRETİCİ 
 

 

 

 

 

 

Laizhou Yike Burner Co., Ltd.  

TEL: 86 535 2279737 

E-POSTA: info@fireplace-cn.com 
 

 
İTHALATÇI 
Aygaz A.Ş 
Büyükdere Caddesi 145-1  
Zincirlikuyu İstanbul 
T: +90 (212) 354 15 15 
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