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1 Giriş 

Buzz sadece ev dışında kullanılması içindir. 

Bu montaj rehberini ve kullanım kılavuzunu mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. 

Bu aygıt, Avrupa gaz cihazları ilkelerine uygundur (Gaz Aygıtları Yönetmeliği) ve CE etiketi 

bulundurmaktadır  

 

2 Güvenlik talimatları. 
 Buzz aygıtı, bu montaj talimatlarına, yürürlükteki ulusal ve yerel Gaz Güvenlik 

Düzenlemelerine (Montaj ve Kullanım) uygun olarak monte edilmeli ve yılda en az 

bir defa denetlenmelidir 

 Kayıt levhası üzerindeki bilgilerin , yerel gaz ve basınç bilgilerine uyup uymadığını 

kontrol ediniz 

 Monte eden şahıs bu ayarları veya Buzz’un yapısını değiştiremez! 

 Brülör veya fırın bölümü içine herhangi bir ilave odun veya kömür közü koymayın 

 Buzz’u ilk çalıştırdığınızda en yüksek seviyede birkaç saat  yakarak, lake kaplamanın 

ayarlanmasını sağlayın 

 Buzz, sadece bina dışı kullanım amaçlı üretilmiştir. 

 Kullanım esnasında Buzz’u hareket ettirmeyin 

 Buzz atmosferik ve ısınma amaçlı olarak tasarlanmıştır. Bu ise, Buzz’un alt kısmı ve 

kontrol düğmeleri hariç,  cam yüzeyi dahil bütün yüzeyinin çok sıcak olabileceği 

(100°Cden daha sıcak) anlamına gelmektedir. 

 Buzz’un çevresinde yanıcı maddeleri 0,5 metreden daha yakın mesafede 

yerleştirmeyiniz. 

 Buzz, çalışma esnasında yağmur altında bırakılmamalıdır. 

 Buzz’u kullanmadığınız zaman, ürünle birlikte gelen örtüyle üzerini örtün. 

 Örtüyü örtmeden once, Buzz’un soğumasını bekleyiniz. 

 Buzz’u uzun bir sure kullanmayacaksanız, ürünü bina içinde muhafaza etmenizi 

tavsiye ederiz. 

 Not: Lake kaplamanın hasar görmesi paslanmaya neden olacaktır. 

 

 

 

 

2.1 Gaz tüplerinin güvenli kullanımı için ipuçları 
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 Gaz tüpleri hem kullanım esnasında, hem nakliye esnasında dik pozisyonda 

tutulmalıdır. 

 Montaj esnasında yanmakta olan bir maddeyi veya alevi kesinlikle gaz tüpüne 

yaklaştırmayın. 

 Özel yıkama sıvısı ve suyla fırçalayarak sızıntıları tespit edin, köpürcük oluşuyorsa 

orada delik var demektir. 

 Gaz tüpüyle aygıt arasında her zaman basınç ayarlayıcısını kullanın. Basınç 

regülatörünü her 5 yılda bir yenisiyle değiştirin. 

 Her zaman onaylanmış gaz hortumlarını kullanın. Bu hortumları her iki yılda bir 

yenisiyle değiştirin. 

 Aygıtın kullanıldığı mekanın sürekli havalandırıldığından emin olun. 

 Aygıt kullanılmadığı zaman gaz tüpünü kapatınız. 

 Gaz tüpünü doldurma işlemini, sertifikalı gaz tüpü doldurma istasyonlarına 

yaptırınız. 

 

 

3 Montaj gereksinimleri 

3.1 Buzz’y Yerleştirme 

 Buzz’u bina dışında düzgün ve sert bir yüzeye yerleştirin. 

 Kontrol düğmelerini çalıştırmak için Buzz’un arkasında en az 0,5 metre açıklık 

bırakın. 

3.2 Gaz tüpü ve bağlantısı. 

Doğal gaz: 

 Gaz bağlantısı, yerel Talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır. 

 Sabitleme zincirini kullanın. Bunu yapmanız halinde Buzz’un kendiliğinden hareket 

etmesini ve esnek hortumun hasar görmesini önlemiş olacaksınız. 

Propan:  

 Gaz bağlantısı, yerel Talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır. 

 Gaz tüpü, brülörün altındaki boşlukta yerleştirilmelidir. (bkz. Resim 1.4) 



                                                                                                                                              

6 < < < < 

L  

4 Montaj rehberi 

4.1 İçindekiler 

Nakliye esnasında meydana gelmesi muhtemel hasarları tespit etmek için Buzz’un arka 

tarafındaki levhayı sökün ve yumuşak kısımların ambalajını çıkartarak kontrol edin. (Bu tür 

hasarları üreticiye bildiriniz)  

Şunlar vardır:  

1. Mandallarıyla birlikte iki adet PVC tekerlek (bkz. Resim 1.1) 

2. Odun takımı 

3. Kullanım kılavuzu 

4. Emici altlık (Bkz. Şek. 2.1) 

5. Ötü 

Bulunmayanlar: 

1. Onaylanmış gaz hortumu ve ...mbar basınç regülatörü olan gaz tüpü (uygun 

basınç için Teknik özelliklerine bakınız) 

2. Sabitleme zinciri.  

4.2 Tekerleklerin takılışı  

 Buzz’u düzgün bir yüzeye yerleştirin. 

 Pullu vidayı tekerleğin ortasındaki delikten geçirin ve siyah somunla sıkıştırın. 

Somunu, tekerleğin üzerinde en az boş yer kalacak  ve tekerlek rahatlıkla 

dönebilecek şekilde yerleştirin. Tekerleği Buzz’a takın ve kilit somunuyla 

sağlamlaştırın (bkz. Resim 1.1) 

4.3 Gaz bağlantısının montajı 

Lütfen montaj koşullarını dikkate alınız (bölüm 3) 

Propan tüp: 

 Erişim levhasını yerinden çıkararak gaz tüpü boşluğuna erişimi sağlayın (bkz. Resim 

1.3) 

 Hortum kıskacını kullanarak, gaz hortumunu basınç regülatörüne bağlayın. 

 Aynı şekilde, hortumun diğer ucunu, gaz kontrol vanasına takılmış olan dişli 

çıkıntıya bağlayınız.(bkz. Resim 1.5 B) 

 Gaz tüpündeki kapağı sökün. 

 Basınç regülatörünü gaz tüpüne bağlayın 

 Herhangi bir sızıntı olup olmadığını tespit etmek için gaz bağlantısının tamamını 

kontrol edin. 

 Artık gaz tüpünü yerine yerleştirebilir ve ağ teliyle sabitleyebilirsiniz. (bkz. Resim 

1.4 A) 

 Bunları yaptıktan sonra gaz tüpünü açabilirsiniz. 
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Doğal gaz: 

 Buzz’un dışında bir yerde kolayca ulaşılabilen gaz vanasını mutlaka bulundurun. 

 Sabitleme zincirini kullanın. Böylece Buzz’un kendiliğinden hareket etmesini, esnek 

hortumların hasar görmesini önlemiş olacaksınız, toplamak için ise alt levhadaki 

deliklerden istifade edebilirsiniz. 

 Buzz’u hareket ettirmek istiyorsanız once bağlantısını kesin.   

 

4.4 Ön camı çıkarma 

 Emici altlığı ön camın üzerine yerleştirin (bkz. Resim 2.1) 

 Camı yukarı kaldırın ve alt tarafını öne kendinize doğru çekin, camı şimdi alttan 

çıkarabilirsiniz.(bkz. Resim 2.2) 

Camı değiştirmek için bu hareketleri tersine tekrarlamanız gerekir. 

Camdaki bütün parmak izlerini silin, çünkü Buzz kullanıldığı zaman bu izler yanarak camda 

leke olarak kalacaktır. 

 

4.5 Yan camları çıkarmak 

Sadece hasar görmesi durumunda çıkarılması gerekir. 

 Ön camı çıkarın 

 Aygıt içindeki alt levhayı çıkarın (bkz. Resim 3.1) 

 Brülörü çıkarın (bkz. Resim 2.1) 

 Emici altlığı camın üzerine yerleştirin (bkz. Resim 2.1) 

 Camı yukarı doğru kaldırın, alt tarafını içeriye itin ve camı alt taraftan çıkarın (bkz. 

Resim 2.2) 

 

4.6  Odun takımının yerleştirilişi  

 Ön camı çıkarın (bkz. Resim 4.3) 

 Odun takımını yerleştirin (bkz. Resim 3.2 veya elinizdeki odun takımı eğitim 

kartına) 

 Cam levhayı yerine takın.  
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5 Kullanım kılavuzu 
Buzz, pilot aveli için içten ateşlemeli kontrol valfiyle donatılmıştır. Alevi seviyesi de aynı 

şekilde ayarlanabilir. 

Kontrol paneli, erişim panelinin arka tarafında yer lamaktadır. (bkz. Resim 1.4) 

 

5.1 Pilot ışığını ateşlemek  

 Kontrol valfinin topuzunu çevirerek OFF-pozisyonuna getirin. 

 Gaz tüpünü açın 

 Topuzu       pozisyonuna doğru çevirin. Tık sesini duyacaksınız, bundan sonar pilot 

ışığını ateşlemesi gereken kıvılcımı göreceksiniz. 

 Pilot alevi yanmadıysa işlemi tekrarlayın. 

 Pilot alevi ateşlendikten sonar topuzu on saniye kadar basılı tutun. 

 Topuzu bırakın ve pilot alevi ın yanmaya devam edip etmediğini kontrol edin. 

 

5.2 Ana brülörü ateşlemek ve ayarlamak. 

  Topuzu sola çevirin, ana brülör ateşlenecektir, bundan sonar alev seviyesi sürekli 

olarak ayarlanabilir. 

 Topuzu        pozisyonuna doğru çevirdiğinizde ana brülör sönecek, pilot alevi ise 

açık kalacaktır. 

 

5.3 Pilot ışığı söndürmek. 

 Topuzu OFF pozisyonuna getirdiğinizde pilot alevi sönecektir. 

 Gaz tüpünün vanasını kapatın. 
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6 Kontrol  

6.1 Pilot ateşleyicisinin yanışını, ana brülörü kontrol. 

Pilot brülörü bölüm 5te açıklandığı şekilde ateşleyin 

 Ana brülörün ateşlenişini en yüksek ve en düşük seviyede çalıştırarak kontrol edin 

(ateşleyicinin düzgün çalışması gerekir). 

6.2 Gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol.  

Gaz sızıntısı olup olmadığını tespit etmek için bütün bağlantıları ve birikintileri kontrol 

edin. 

Bu control aşağıdakiler ile yapılabilir: 

 Yıkayıcı sıvı ve su kullanarak fırçayla 

 Gaz sızıntısı spreyi 

 Gaz sızıntısı dedektörü. 

Kontrolden sonra, kontrol ettiğiniz bağlantıları kurulayın. 

6.3 Alevin görüntüsünü kontrol 

Buzz’u en yüksek seviyede yakın ve alevin görüntüsünü kontrol edin 

 Alev dağılımı (bkz. Resim 3.3) 

Alev görüntüsü normal değilse: 

 Odun takımının doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini 

 Blokajlar için brülörlerin temiz hava  alışını 

 kontrol edin (bkz. Resim 1.7 C) 

 

7 Müşteriyi bilgilendirme 
 Güvenli ve uzun sureli kullanım için aygıtın lisanslı Gaz Güvenliği bakım servisince 

yıllık olarak denetlenmesini önerin 

 Gaz hortumunun ve basınç regülatörünün kullanım ömrünü müşteriye gösterin 

 Müşteriyi, camın bakımı ve temizlenmesiyle ilgili bilgilendirin. Parmak izlerinin 

yanma riskini vurgulayın 

 Müşteriyi aygıtın çalışma düzeniyle ilgili bilgilendirin   

 Müşteriye verilecekler: 

o  Montaj rehberi 

o Odun takımı bilgi kartı 

o Emiciyi kaldırıcı 
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8 Yıllık bakım  
Kışın uzun bir sure kullanılmadıktan sonra tekrar kullanılacağı zaman pilot alevi ve ana 

brülörü temizlemenizi öneririz. 

8.1 Kontrol ve temizleme:  

 Kontrol edin ve kontrolden sonra gerekiyorsa şu kısımları temizleyin: 

o Ana brülörü, en önemlisi de birincil hava alışını (bkz. Resim 1.7 C) 

o Pilot alevi , en önemlisi de birincil hava alışını(bkz. Resim 1.8 D) 

o Camı 

o Olası çatlaklar için odun takımını  

o Gaz hortumu ve basınç regülatörü. 

 

8.2 Camın temizlenmesi 

Birçok kir, kuru elbiseyle temizlenebilir. Camı temizlemek için seramik ızgara 

temizleyicisini kullanabilirsiniz. 

Not: Cam üzerinde parmak izi kalmasına izin vermeyin. Aygıt kullanıldığı zaman bu parmak 

izleri yanarak cama sinecek ve bir daha çıkarılamayacaktır. 

 

Daha sonra “Kontrol” başlıklı bölüm 6da açıklandığı şekilde kontrol işlemini yapın. 

 

 

9 Farklı bir gaz çeşidine geçirme (örn: doğalgaz) 
Bunu yapabilmek için uygun brülör ünitesiyle değiştirilmesi gerekir. Bu durumda lütfen 

tedarikçiye başvuruznuz. 

Sipariş verdiğiniz zaman mutlaka aygıtın türünü ve seri numarasını belirtiniz. 
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10   Teknik özellikler 
 

 

Gaz kategorisi  II2H3P II2H3P 

Model tipi  A A 

Gaz tipine ayarlayın  G20 G31 

Hi yük kW 8 9.3 

Bağlantı basıncı mbar 20 37 

Tam yükte iken gaz çıkışı l/h 823 374 

(15ºC’de ve 1013 mbar) gr/h - 700 

Yakıcı am basıncı mbar 8 27.5 

Enjektör ana yakıcısı mm 2.70 1.6 

Beklemede mm ayarlanabilir ayarlanabilir 

Pilot çerçeve  Oxypilot Oxypilot 

Kod enjektörü  OP 9030 OP 9222 

Çap girişi/çıkışı mm - - 

Gaz kontrol bloğu  
Seagas A7 Seagas 

A7 

Gaz bağlantısı  ø8mm Tailpiece ø8mm 

Elektrik bağlantısı V - - 

Batarya alıcısı V - - 

Batarya vericisi V - - 



                                                                                                                                              

12 < < < < 

L  

11  Buzz Ebatları 
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