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1 Giriş 

 

Tube sadece ev dışında kullanım için 
tasarlanmıştır. 
İlk aşamada, bu kurulum kılavuzunu ve 
kullanıcı kitapçığını dikkatli bir şekilde 
okumanızı öneriyoruz. 
Bu gereç Avrupa gazlı aletler hakkındaki 
yönergeler (Gazlı Alet Yönetmeliği)ile 
uyumludur ve CE işaretine sahiptir.  
 
2 Güvenlik Talimatları 

 Tube’nin, geçerli ulusal ve yerel Gaz 
Güvenliği (Kurulumu ve Kullanımı) 
Düzenlemelerine ve bu kurulum 
talimatlarına uygun olarak kurulmamsı 
ve yıllık olarak kontrolünün yapılması 
gereklidir. 

 Tescil plakası üzerindeki verilerin yerel 
gaz ve basınç türü ile uygun olup 
olmadığını kontrol edin. 

 Kurulumu yapan kişi, bu ayarlamaları 
veya Tube’nin kurulumunu değiştirmek 
için izne sahip değildir! 

 Tube ilk çalıştırıldığında, Tube’yi birkaç 
saat için en yüksek oranda yakın, 
böylelikle parlak kaplama 
sabitleşebilecektir. 

 Tube sadece ev dışında kullanım için 
tasarlanmıştır. 

 Kullanım halinde iken, Tube'yi hareket 
ettirmeyin. 

 Tube atmosferik amaçlar ve ısıtma 
amaçları için tasarlanmıştır.  Bu, cam 
dâhil olmak üzere Tube’nin yüzeyinin 
oldukça sıcak (100 °C’den fazla) 
olabileceği anlamına gelmektedir. 
Tube’nin alt kısmı ve kumandalar 
hariçtir. 

 Tube’nin 0.5 metre yakına yanabilir 
herhangi bir malzemeyi koymayın. 

 Tube kullanım halinde iken, yağmura 
maruz bırakılmamalıdır. 

 Eğer Tube kullanılmıyorsa, verilen 
kaplama ile kaplayın. 

 Kaplamayı yerleştirirken, Tube’nin 
soğumasını bekleyin. 

 Belirli bir zaman süresi için Tube 
kullanımda olmayacaksa, Tube'yi iç 
mekânda saklamanızı öneririz. 

 Not: Parlak (boyalı) alandaki herhangi 
bir hasar paslanmaya sebep 
olabilmektedir. 

 
 

2.1 Gaz tüplerinin güvenli kullanımı için 
ipuçları 

 Hem kullanım sırasında hem de 
nakliye sırasında gaz tüplerinin daima 
yukarı bakacak şekilde olması 
gereklidir. 

 Kurulum sırasında, gaz tüpünün 
yanına herhangi bir alevi veya yanan 
bir cismi yaklaştırmayın. 

 Kaçakları sıvı yıkama deterjanı 
sürülmüş bir fırça ve su ile kontrol 
edin, eğer baloncuk oluşuyorsa kaçak 
var demektir. 

 Tüp ve alet arasından daima bir basınç 
regülâtörü kullanın. Basınç 
regülâtörünü her beş yılda bir 
değiştirin. 

 Sadece onaylanmış gaz bağlantı 
hortumlarını kullanın. Bunları her iki 
yılda bir değiştirin. 

 Daima düzenli havalandırmanın 
varlığından emin olun. 

 Alet kullanımda değilken, gaz tüpünü 
kapatın. 

 Gaz tüplerinin dolumunu ruhsatlı tüp 
dolum tesislerinde yaptırın. 

 
3 Kurulum Gereksinimleri 

3.1 Tube’nin Yerleştirilmesi  

Alet ile birlikte bir “eğim anahtarı” verilmektedir, 
bu anahtar düştüğünde aleti kapatacaktır. 
 

 Tube'yi dış kısımda, düzgün ve sağlam 
bir zemine yerleştirin. 

 Kontrollerin yapılabilmesi için Tube’nin 
arkasında en az 0.5 m’lik boş bir alan 
bırakın. 

3.2 Gaz tüpü ve bağlantısı 

Doğal Gaz: 

 Gaz bağlantısının yerel olarak geçerli 
Yönergelere uygun olması gereklidir. 

 Bir sabitleme zinciri kullanın. Bu 
Tube’nin hareket etmesini ve esnek 
hortumlara zarar vermesini 
engelleyecektir. 

Propan: 
 Gaz bağlantısının yerel olarak geçerli 

Yönergelere uygun olması gereklidir. 

 Gaz tüpünün yakıcının altında bir yere 
yerleştirilmelidir. (Şekil 1.1 C’ye bakın) 
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3.3 Aletin hareket ettirilmesi 

Tube’yi taşımak için sağlanan kulpu kullanın 
(Şekil 1.7’ye bakın) 
• Sağlanan pimi kullanarak sabitleyin. 
• Tube’yi kapatın. 

 
4 Kurulum Kılavuzu 

4.1 Sağlanan Notlar 

Arka plakayı açın ve ambalajdan fazla 
parçaları çıkartın ve nakliye sırasında 
oluşabilecek olası hasara karşı Tube'yi kontrol 
edin. (Böylesi hasarları sağlayıcınıza bildirin.)  
Aşağıdakileri bulacaksınız: 
 

1. Kullanım Kılavuzu 

2. Muhafaza 
 
Aşağıdakiler sağlanmamaktadır: 

1. Bir gaz tüpü  
2. … mbar’lık basınç regülâtörlü 

onaylanmış bir gaz hortumu. 
(Doğru basınç için Teknik 
Özellikler kısmına bakın) 

3. Sabitleme Zinciri  

4.2 Gaz Bağlantısı 

Lütfen kurulum gereksinimlerini göz önünde 
bulundurun. (Bölüm 3) 
 
Propan Tüpü: 

 Erişim plakasını çıkararak, gaz tüpü 
alanını açın (Şekil 1.1B'ye bakın) 

 Bir hortum klipsi ile gaz hortumunu 
basınç regülâtörüne bağlayın. 

 Diğer ucu aynı şekilde gaz kontrol 
tapasına eklenen dişli girintiye 
sabitleyin.  (Şekil 1.3 C’e bakın) 

 Tüpün üstündeki mührü çıkarın. 

 Basınç regülâtörünü gaz tüpüne 
bağlayın. 

 Kaçaklara karşı tüm gaz bağlantılarını 
kontrol edin. 

 Gaz tüpünü yerine yerleştirin ve 
bağlantı kayışı ile sabitleyin. (Şekil 1.1 
C’ye bakın) 

 Gaz tüpü şu anda açılabilir. 
 
Doğal Gaz: 

 Tube’nin dışında kolayca erişilebilen 
bir gaz musluğunun olduğundan emin 
olun. 

 Bir sabitleme zinciri kullanın. Bu 
Tube’nin hareket etmesini ve esnek 
hortumlara zarar vermesini 
engelleyecektir, monte için alt 
plakadaki delikleri kullanabilirsiniz. 

 Eğer Tube’yi hareket ettirecekseniz, 
Tube’nin bağlantılarını sökün. 

4.3 Camın çıkarılmamsı 

Tube’nin üst plakasını çıkarın ve monte 
kelepçesini çözün ve dört cam klipsini çıkarın, 
şu anda cam çıkarılabilir. (Şekil 1.2 A, 1.2 B en 
1.2 C) 
Camın takılması işlemin ters yönde 
tekrarlanması ile yapılır. 
Camdan tüm Parmak izlerini uzaklaştırın, 
bunlar Tube kullanımda iken yanarak cama 
geçer. 
 
5 Kullanıcı Kılavuzu 

 

Tube, tutuşturma alevi için dâhili ateşlemeye 
sahip bir kontrol valfı ile beraber verilmektedir.  
Alevin seviyesi istenilen şekilde ayarlanabilir.  
Kontrol paneli erişim plakasının arkasında yer 
almaktadır. (Şekil 1,4 C’e bakın) 
 

5.1 Tutuşturma alevinin yakılması 

 Kontrol valfı kulpunu OFF konumuna 
getirin. 

 Gaz tüpünü açın. 

 Kulpa basın ve  konumuna çevirin. 
Bir çıt sesi duyacaksınız ve tutuşturma 
alevini ateşleyen bir kıvılcım 
görünecektir. 

 Eğer tutuşturma alevi yanmazsa, 
işlemi tekrarlayın. 

 Tutuşturma alevinin yanmasından 
sonra yaklaşık on saniye kadar kulpu 
bastırarak tutun. 

 Kulpu serbest bırakın ve tutuşturma 
alevinin yanmayı sürdürüp 
sürdürmediğini kontrol edin. 

5.2 Ana yakıcının (brülörün) 
tutuşturulması ve ayarlanması 

 Kulpu büyük aleve doğru çevirin, ana 
brülör yanacaktır ve şu anda alev 
düzeyi istenildiği zaman ayarlanabilir. 

 Kulpun küçük aleve doğru çevrilmesi 
ile alev büyüklüğü azalacaktır. 

 Tekrar  konumuna çevrilerek, ana 
brülör eski konumuna getirilebilir. 

5.3 Tutuşturma alevinin söndürülmesi 

 Kulpu OFF konumuna getirin, daha 
sonra tutuşturma alevi sönecektir. 

 Gaz tüpündeki tapayı kapatın. 
 
6 Kontrol 

6.1 Tutuşturma brülörünün ve ana 
brülörün yanmasının kontrol edilmesi. 

 Bölüm 5'te açıklandığı gibi tutuşturma 
alevini yakın. 
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 Tam ve düşük konumda ana brülörün 
yanmasını kontrol edin (yanma düzgün 
bir şekilde devam etmelidir). 

6.2 Gaz kaçağının kontrol edilmesi 

Olası gaz kaçaklarına karşı tüm bağlantıları ve 
eklemeleri kontrol edin. 
Bu aşağıdakilerin yardımı ile gerçekleştirilebilir: 

 Sıvı deterjan ve su ile küçük bir fırça 

 Gaz kaçağı spreyi 
 Gaz kaçağı detektörü 

Kontrolden sonra kontrol edilen bağlantıları 
kurulayın. 
 
7 Müşterinin bilgilendirilmesi 

 Güvenli bir kullanım ve uzun bir yaşam 
süresi sağlamak amacıyla, aletin yıllık 
olarak Gaz Güvenliği Sertifikasına 
sahip bir gaz tesisatçısı tarafından 
kontrol edilmesi gerektiğini tavsiye 
edin. 

 Müşteriye gaz hortumunun ve basınç 
regülâtörünün ömrünü belirtin. 

 Camın bakımı ve güvenliği hakkında 
müşteriye tavsiyede ve talimatta 
bulunun. Parmak izlerinin yanma 
riskini vurgulayın. 

 Aletin çalışması hakkında müşteriye 
talimatları açıklayın. 

 Aşağıdakileri müşteriye verin: 

  Kurulum Kılavuzu. 
 

8 Yıllık bakım 

8.1 Kontrol: 

Kontrolden sonra gerekli ise aşağıdakileri 
kontrol edin ve temizleyin: 
Ana brülör (yakıcı), özellikle ana hava girişi 
(Şekil 1.5’e bakın) 
Tutuşturma alevi, özellikle ana hava girişi 
(Şekil 1.6’ya bakın) 
Cam 
Olası çatlaklara karşı kütük kümesi Gaz 
hortumu ve basınç regülâtörü 

 

8.2 Camın temizlenmesi 

Birçok kir kuru bir bezle çıkarılabilir.  Camı 
temizlemek için seramik yüzey temizleyici 
kullanabilirsiniz. 
Not: Cam üzerinde parmak izi oluşmasını 
önleyin. Alet yandığında bunlar yanarak camda 
iz bırakır ve tekrar çıkartılamaz. 
 
Şimdi, Bölüm 6 “Kontrol” kısmında açıklandığı 
gibi kontrolleri uygulayın. 
 
 
9 Başka bir gaz türüne geçiş. (mesela 

doğal gaz) 
Bu sadece doğru bir yakıcı ünitesi takılarak 
gerçekleştirilebilir. Bunun için, lütfen 
sağlayıcınıza başvurun. 
Siparişi verirken, her seferinde aletin türünü ve 
seri numarasını belirtmeyi unutmayın. 
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10 Teknik Özellikler 

 

  

Gascat.  II2H3B/P II2H3B/P 

Alet/Gereç Türü  A1 dış mekân  A1 Dış mekân 

Referans Gazı  G31 G20 

Net Giriş kW 6.5 6.5 

Giriş basıncı mbar 30 20 

25ºC’de ve 1013 mbar’da Gaz 

oranı 
l/s 267 698 

25ºC’de ve 1013 mbar’da Gaz 

oranı 
gr/s 500 - 

En yüksek orandaki brülör basıncı mbar 27.5 8.5 

Ana Yakıcı Enjektörü   1.4 2.1 

Pilot Grubu  LPG9720 NG 9709 

Gaz Kontrol Valfı  Seagas B13 Seagas B13  

Gaz Bağlantısı mm Ø8 3/8” 
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11 Ebatlar  
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