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KULLANIM KILAVUZUTR

Say›n müflterimiz,

Sobanizi sat›n ald›¤›n›z için sizi kutlar›z! Yüksek kaliteli bir ürün ald›n›z ve soban›z›

amaca uygun olarak kulland›¤›n›z takdirde sizi y›llarca sevindirecek. 

Sobanizin ömrünü optimal bir flekilde uzamas›n› sa¤lamak için, lütfen önce bu kul-

lan›m k›lavuzunu okuyunuz

Üreticinin ad›na size muhtemelen ortaya ç›kabilen tüm malzeme ve üretim hatalar›

için 24 ayl›k garanti veriyoruz.   

Size yeni soban›zla s›cakl›k ve konfor dileriz.

Sayg›lar›m›zla,

PVG International B.V.

Müflteri servis departman›

1 LÜTFEN ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN.

2 fiÜPHEL‹ B‹R DURUMDA SATICINIZA BAfiVURUN.
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KULLANIM ÖNCES‹NDE B‹LMEN‹Z GEREKENLER

DO⁄RU YAKIT
Sobaniz susuz, temiz ve yüksek kaliteli kerozin  kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. E¤er Zibro Extra veya Zibro Kristal
yak›tlar›n› kullan›yorsan›z, do¤ru kalitede yak›t kulland›¤›n›zdan emin olabilirsiniz. Düflük kaliteli yak›t afla¤›daki
aksamalara yol açabilir:

E Daha yüksek ar›zalanma e¤ilimi
E Yetersiz yanma
E Sobanin ömrünün k›salmas›
E Izgarada veya kabinde tortular

Bu sebepten dolay› do¤ru yak›t sobanizin güvenli, verimli ve rahat kullan›m› için çok önemlidir. Sobanizin do¤ru
yak›t› hakk›ndaki sorular›n›zda daima yak›n›n›zda bulunan sat›c›yla görüflün.

GÜVENL‹ KULLANIM ‹Ç‹N ‹P UÇLARI

11 Çocuklar›n dikkatini daima yanan sobaye çekin. 
22 Sobayi öyle yerlefltirin ki, ön taraf› duvarlardan, perdelerden ve mobilyalardan an az›ndan 1,5 metre uzak

olsun 
33 Sobayi tozlu ortamlarda ve çok cereyan olan yerlerde kullanmay›n. Her iki durumda da optimal yanma elde

etmezsiniz. Sobayi nemli ortamlarda ve örne¤in banyo, dufl veya havuz yak›n›nda kullanmay›n.

44 Evden ç›kmadan veya yatmadan önce sobayi kapat›n. Uzun süre evde olmad›¤›n›zda (örne¤in tatilde) lütfen fifli
prizden çekin..

55 Yak›t› sadece bunun için düflünülmüfl olan tanklarda ve bidonlarda depolay›n ve nakil edin 
66 Yak›t›n fazla ›s›ya veya afl›r› derece farkl›l›klar›na maruz kalmamas›na dikkat edin. Yak›t› daima serin, kuru ve

karanl›k yerde depolay›n (Günefl ›fl›¤› kaliteyi bozar). 
77 Sobayi zararl› gazlar›n veya buharlar›n ç›kabilece¤i yerlerde kesinlikle kullanmay›n (öre¤in araba egzoz

gazlar› veya boya buharlar›).
88 Soba ›zgaras› çok s›cak oluyor. Sobanin üstü daima bofl olmal› (yang›n tehlikesi).
99 Sadece yasal düzenlemelere ve kurallara uygun olarak kullan›n›z.
1100Soban›n çal›fl›rken yer seviyesinde olmas›na dikkat ediniz.
1111Soban›z çal›fl›rken yada henüz s›cakken yak›t doldurmay›n›z.
1122Tutuflma yada yang›n ç›kma ihtimali olan alanlarda soban›z› çal›flt›rmay›n›z.

• Sobanizi ilk kez kulland›¤›n›zda, yanarken k›sa bir süre ”yeni” kokacak..
• Yak›t›n›z› serin ve karanl›k bir yerde depolay›n.
• Yak›t eskir. Her bir yeni ›s›nma sezonu bafllad›¤›nda yeni yak›t kullan›n 
• E¤er Zibro Extra veya Zibro Kristal kullan›yorsan›z, yak›t›n kalitesine güvenebilirsiniz.

☞
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1. Girifl
Bu bölüm özellikle :

• Montaj spesifikasyonlar› 
• Montaj araçlar›n›n listesi 
• Lazer Sisteminin montaj talimatlar› ile ilgili tüm bilgileri

içermektedir. 

Elektrik, yak›t ve etrafa yay›lma talimatlar›na uyuldu¤u
takdirde ›s›t›c› herhangi bir konuma monte edilebilir. 
Is›t›c› sistemini (olas›l›kla elektrik ba¤lant›s› ve yak›t
sa¤lama donan›m› dahil olmak üzere) kurmadan önce,
yerel bina ve yang›n emniyeti yönergelerini kontrol ediniz.
Bu yönergelerde öngörülen koflullara, yasal bak›mdan
onayl› ve düzgün çal›flmay› garantilemek üzere, tamamen
uyulmal›d›r. 

Is›t›c› deniz seviyesinden maksimum 1000m
yükseklikte kullan›lmak için tasarlanm›flt›r.  
Daha yüksek bir yerde kullanmak istiyorsan›z
gerekli ayarlamalar için sat›c›n›zla irtibat
kurabilirsiniz.

2. Is›t›c›n›n tafl›nmas› 
Is›t›c› için gerekli bir yerden baflka hava sirkülasyonu için ilave
bir oda serbest b›rak›lmal›d›r. Yak›t› baflka yerde depolaman›z›
öneririz. Lazer Sistemi yak›t ve yang›n güvenlik yönergelerine
tamamen uyuldu¤u takdirde, (hal› donan›ml› veya baflka yan›c›
maddeler bulunan) her türlü zemine yerlefltirilebilir. Katalog
içindeki talimatlar›n öngördü¤ü flekilde aral›klar› kontrol ediniz. 

Önerilen araç tak›m› 
1. Çapraz bafll› tornavida
2. fierit metre 
3. Keçeli veya kurflun kalem 
4. D›fl kullan›m için çimento 
5. Elektrikli  matkap (saat ibresi yönlü ve z›t saat ibresi yönlü

olan önerilir)
6. Ekzoz borusu için 70-80 mm bir delik açmak üzere delik

aç›c› testere, makinal› oyma testeresi, veya di¤er araçlar 
7. Uzun matkap 
8. Standart tornavidalar 
9. Volt, Ohmmetre
10.Su terazisi  
11.Bir tak›m ba¤lant› vidalar› 
12.‹zole edilmifl tornavida 
13.Zemininiz için koruyucu malzeme 
14.Yak›t ekzoz borusu kab› 

3. Elektrik besleme sistemi
Elektrik sistemi afl›r› yüklerden en az›ndan 5-Amperlik sigorta
veya devre kesici ile korunmal›d›r.  

Baz› montajlara (örne¤in prekabrik evlerde
kullan›m için) ev içi güç devrelerine kal›c› ba¤lant›
stak›lmas› gereekmektedir. Bu uzman bir elektrikçi
taraf›ndan yap›lmal›d›r.  

Bölüm 1, MONTAJ
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4. Oda s›cakl›¤› sensörüne elektrik hatt›
çekilmesi
Bir duvara tak›labilir bir s›cakl›k sensörü, ›s›y› otomatik
biçimde düzenlemek için oda s›cakl›¤›n› ölçmektedir. Standart
sensör kablosu yaklafl›k 2,5 m uzunluktad›r.

Sensör do¤rudan gün›fl›¤› alan, ›s›t›c›dan ç›kan
s›cak havaya veya ceryanl› bir yere
yerlefltirilmemelidir. Bu hatal› göstermelere yol
açabilir.

5. Ambalaj›n aç›lmas› 
Tüm paketleme malzemelerini ileride tafl›nma ihtimaline karfl›
saklay›n›z. 

A) Mukavva (delme) kal›b›n› ve kullan›c› katalo¤unu
ambalajdan ç›kar›n›z. 

B) Montaj tak›m› bulunan kutuyu ambalajdan ç›kar›n›z.
C) Is›t›c›y› ambalajdan ç›kar›n›z.
D) Parçalar› içeren plastik torbay› ç›kar›n›z. 
E) Kutunun dibinden ekzoz borusunu ç›kar›n›z. 
F) Tüm parçalar›n var oldu¤unu kontrol ediniz. 

Is›t›c›yla birlikte sadece standart besleme ve
ekzoz sistemi sa¤lanmaktad›r.

fiekil. 1-1: Is›t›c›/ekzoz borusu aral›klar› 

Laser FF 55

60 cm’den fazla 

30 cm’den fazla

1,5 m’den fazla

30 cm’den fazla

10 cm’den fazla

☞

☞
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fiekil. 1-2 Is›t›c›/ekzoz borusu aral›klar›

fiekil. 1-1 (devam›) Is›t›c›/ekzoz borusu aral›klar›

Tutuflabilir eflya 

60 cm’den az de¤il
Tutuflabilir eflya 

Tutuflmayan eflya 

45°C

30 cm’den az de¤il

Ekzoz borusu

60 cm’den az de¤il

20 cm’den az de¤il

45 cm’den
az de¤il

45 cm’den
az de¤il

Önden engel 

45 cm 
veya fazla 

50 cm 
veya fazla

Kar kapl› yüzey veya zemin

Önemli: Zemin ile aç›kl›k a¤›r kar ya¤›fl› olan bölgelerde genifl
tutulmal›d›r. 

Önemli: fiiddetli rüzgar etkisindeki açk alanlara rüzgar k›r›c› gerekebilir. 

Maksimum 2,5 
metrelik uzatma borusu 

Daha yüksek olabilir 

Kar

fiiddetli rüzgar

Ekzoz borusunun
rüzgar k›r›c›ya
uzakl›¤› minimum 45
cm

45 cm’-
den az
de¤il Rüzgar k›r›c› 



☞

Ekzoz borusu delmek için bir k›lavuz olarak montaj kal›b›n›n
kullan›lmas›ndan sonra, flekildeki iflleme göre Lazer normal
biçimde kurulabilir.   

Kal›p kaybolmufl veya ›s›t›c›n›n tafl›nmas› gerekiyorsa, yak›t
borusu ile ekzoz borusu aras›ndaki deliklerin konum ve
boyutlar› flöyledir: 

Is›t›c›dan herhangi parça ç›karmay›n›z. Onar›m
gerekti¤inde mutlaka sat›c›n›za dan›fl›n›z.  
Elektrik kablosu hasara u¤ram›flsa,  bu sadece
H05 VV-F tipi ile ve uzman bir montajc›
taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. 

Bölüm 1, MONTAJ

74

Laser FF 55

fiekil. 1-3 Kal›p

Achterkant van de
kachel

31
4 

cm
.

108 mm

Is›t›c›n›n arkas› 

Besleme içinden
parças›n›n ortas›
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Standart montaj parçalar› 
Afla¤›daki, ›s›t›c›n›zla verilecek standart montaj parçalar›n›n
listesidir. Baflka montaj metotlar› gerekti¤inde Zibro
sat›c›n›zdan baflka parçalar siparifl etmeniz gerekebilir. 

Duvar kancalar› (2 tak›m) Boru tutucu (1)

Boru kilidi (1) Ekzoz borusu (1)

(3)
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Dik aç›l› hava hortumu (1) Dik aç›l› ekzoz borusu dirse¤i (2)

Esnek hava hortumu (1) Hortum pensi (2)

Elle idare edilen yak›t pompas› (1) Yak›t kapa¤› bezi  (1)
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1. Standart montaj için ekzoz borusuna deli¤in do¤ru konum-
land›r›lmas› için sa¤lanan kal›b› kullan›n›z. Duvar üstüne iste-
nen konuma kal›b› ilifltirmek için seloteyp veya küçük çiviler

kullan›n›z (bkz. fiekil. 4).

fiekil. 4

Seloteyp

AAçç››kkllaammaa:: Is›t›c› kuvvetli ve kararl› bir zemine monte edilme-
lidir. Zemin düz ve ayni hizada olmal›d›r. Durum böyle
de¤ilde, ›s›t›c› ayarlanabilen ayaklar vas›tas›yla bir hizaya
getirilebilir. Bu flakül sicimle kontrol edilebilir.

2. Ekzoz borusu için deli¤i deliniz. Çap› 7-80 mm olan bir
delil testeresi kullan›n›z (bkz. fiekil. 5). Duvar›n iç k›sm›ndaki
aç›kl›k, montajdan sonra ekzoz borusu ve besleme içinden
hafif bir (yaklafl›k  2º)  e¤im yaratmak bak›m›ndan, d›flar›daki
aç›kl›ktan biraz daha yüksek olmal›d›r.  (bkz. fiekil. 6). Bu

ekzoz borusu içindeki yo¤uflan suyun d›flar› akmas›n› ve mon-
taj sonras› ya¤murun ve kar›n içeri s›zmas›n›n engellenmesini
temin edecektir. 

fiekil. 5 fiekil. 6

2°

70 mm - 80 mm
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Inner fiue pipe

Wood screws

Arrow

inside Outsida

230~320mm

2˚ downward Min.


fiekil. 7

fiekil. 8

3.  ‹ç baca borusunu monte ediniz. 
a.   Duvar kal›nl›¤› 230~320mm için.

Odan›n içerisinden delik aras›ndan iç baca borusunu tak›n›z. ‹ç baca borusu üstündeki okun yukar› göstermesinden 
emin olun. Üç ahflap vidayla iç baca borusunu duvara sabitleyiniz. (bkz. fiekil. 7)

b.   Duvar kal›nl›¤› 130~230mm için
D›fl baca borusundan girifl ve ç›k›fl mafsallar›n› ç›kar›n. (bkz. fiekil. 8).

‹ç baca borusu Ok

Ahflap vidalar

‹ç k›s›m D›fl k›s›m

Minimum 2°
afla¤›ya.

D›fl baca borusu
Ç›k›fl mafsal›

Girifl mafsal› 
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fiekil. 9

fiekil. 10

4. Dik aç› ekzoz boru dirse¤ini ekzoz borusu ç›k›fl›na
birlefltiriniz. Esnek hava hortumunu boyutland›rmak için
gerekliyse kesiniz. Dik aç›l› hava hortumunu esnek hava hor-
tumunun her iki ucuna ba¤lay›n›z – flimdi dik aç›l› hava hortu-
munu ekzoz borusunun girifline bitifltiriniz. Dik aç›l› hava hor-
tumunu esnek hava hortumunun her iki ucuna bitifltiriniz.
fiimdi dik aç›l› hava hortumunu ekzoz borusunun girifline
ba¤lay›n›z.
Dik aç›l› hava hortumunu bir hortum pensiyle girifle
ba¤lay›n›z. Sa¤lanan bafll›klarla kullan›lmayan giriflleri ve

ç›k›fllar› hava geçirmez flekilde kapat›n›z. Bafll›klar›n tamamen
konumlar›nda s›k› flekilde olmalar›n› kontrol ediniz. (bkz.
fiekil.10). Dik aç›l› hava hortumunu esnek hava hortumuna
takarken ya¤lanmay› sa¤lamak için su veya sabun köpüklü su
kullan›n›z. Ekzoz borusunun toplam uzunlu¤u maksimum 3
metredir (maksimum 3 dirsek).

c.   D›fl k›s›mdan delik boyunca d›fl baca borusunu yerlefltiriniz.  D›fl baca borusunu duvara saat yönünde çevirerek sabit-
leyiniz. Bu iki yar›m› bir araya kilitlemektedir (bkz. fiekil. 9).
ÖÖNNEEMMLL‹‹:: DD››flfl bbaaccaa bboorruussuu ffllaannflfl›› üüssttüünnddeekkii ookkuunn yyuukkaarr›› ggöösstteerrmmeessiinnddeenn eemmiinn oolluunn. D›fl baca borusunun tamamen
sabitlenmesinden emin olunuz. ( fiekil. 9 içinde gösterilen A-parças›)

D›fl baca borusu flanfl› ‹ç k›s›m D›fl k›s›m

Ok

D›fl baca borusu flanfl›

D›fl baca borusu

Minimum 2° afla¤› 

‹ç baca borusu
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5. Is›t›c›y› konumuna getiriniz. Dik aç›l› ekzoz borusu dirse¤ini ekzoz borusu b›k›fl›na bitifltiriniz ve dis aç›l› ekzoz borusu
dirse¤ini girifle bitifltiriniz. Tüm birleflen k›s›mlar›n s›k›l›¤›ndan emin olunuz. (bkz. fiekil. 11).

. 

fiekil. 11

6. Dik aç›l› hava hotumunu hortum pensiyle girifle ba¤lay›n›z.
Dik aç›l› ekzoz dirse¤ini boru tutucuyla ekzoz borusuna
ba¤lay›n›z (E¤er uzatma borusu kullan›lm›flsa, ayr›ca boru
tutucuyu, dik aç›l› boru dirse¤i ve uzatma borusunun
ba¤lant›s›na birlefltiriniz). Dik aç›l› ekzoz dirse¤ini ç›k›fla boru

kilidini kayd›rarak ç›k›fla ç›k›fl pensi içine birlefltiriniz (bkz.
fiekil. 12).

fiekil. 12
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KONTROL L‹STES‹
• Is›t›c›n›n uygun bir prize ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n› kontrol

ediniz. 
• Yak›t›n su veya di¤er kirleticilerle kirlenmedi¤inden emin

olunuz. 
• Ekzoz borusuna hemen komflu alanda havan›n serbestçe

devrettirilmesine engel veya yak›t bulunmad›¤›ndan emin
olmak üzere binan›n d›fl›n› gözden geçiriniz.

• Girifl hava hortumunu çatlak, gevflek ba¤lant› veya
t›kanmalar yönüyle kontrol ediniz.

• Ç›k›fl hava hortumunu çatlak, gevflek ba¤lant› veya
t›kanmalar yönüyle kontrol ediniz.

• Hava sirkülasyonu vantilatörüne hava ak›m›n›
engellememesi için ›s›t›c›n›n arkas›n› kontrol ediniz.

• Is›t›c›ya hemen komflu alanda havan›n serbest ak›fl›na
engel eflya ve yak›t bulunmad›¤›ndan emin olmak için
binan›n içini gözden geçiriniz. 

• Oda sensörünün ceryanlara, dolays›z gün›fl›¤›na veya
›s›t›c›dan dolays›z yay›lan ›s›ya maruz kalmamas›n›
kontrol ediniz.

• Is›t›c›n›n düz seviyesini kontrol için su terazisi kullan›n›z.

Bu inceleme ›fl›¤a herhangi zarar getirirse, ›s›t›c›y›
çal›flt›rmadan önce problemleri çözünüz.

Sadece su içermeyen yüksek kaliteli saf parafin
ya¤› kullan›n›z. Asla benzin, LPG, tüp gaz veya
di¤er tutuflabilir s›v›lar kulllanmay›n›z.
Bu maddelerin kullan›lmas› patlamalara veya
yang›na neden olabilir.  

Bölüm 1, MONTAJ
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1. Girifl 
Lazer kullan›lmas› kolay havaland›r›lan bir petrol ›s›t›c›s›d›r.
Önemli miktarda ›s› sa¤lamakta, otomatik olarak oda
s›cakl›¤›n› düzenlemekte, az yak›t ve elektrik kullanmakta ve
hem elle hem otomatik kullan›m seçme tercihi bulunmaktad›r.

Bu bölüm Lazer ›s›t›c› sisteminin çal›flmas› için gerekli tüm bil-
giyi sa¤lamaktad›r. Tüm belirtilen çal›flma ifllemleri,
aç›kland›¤› s›ra içerisinde yürütülmelidir.

2. Laser FF 55 ›s›t›c› spesifikasyonlar›
• Nominal verim (petrol ›s›t›c›lar›na uyguland›¤›nda): 

% 92,7 
• Güç tüketimi:

Vantilator kapasitesi: 5,2 / 3,4 / 1,5  metre küp/dak.)
• Yak›t kayna¤›: 7,6 litrelik ç›kar›labilir tank veya harici tank
• Ana ›s› kayna¤› olarak ›s›t›lm›fl hava: 65 – 220 m3

82
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Düflük Orta Yüksek
Is› verimi (W)  1590 3550 5500
Yak›t tüketimi (l/h) 0,18 0,401 0,623

Ayar Ayar Ayar Ayar
Ateflleme yüksek orta düflük kapatma
275 W 51 W 40 W 31 W 4 W



3. Çal›flma elemanlar› ve ›fl›klar

1. AÇMA/KAPAMA dü¤mesi:
Ana anahtar ›s›t›c›y› açmakta ve kapamaktad›r. 
“AÇMA” konumuna getirerek ›s›t›c›y› aktif hale getiriniz.
Yanma 3-9 dakikal›k ön ›s›tma döneminden sonra
bafllayacakt›r. Is›t›c›n›n “YÜKSEK”, “ORTA”, “DÜfiÜK” ve
“KAPATMA” fleklinde 4 ayar› bulunmaktad›r. 

2. Ayar dü¤meleri:
S›cakl›k seçme dü¤meleri, kullan›c›ya çal›flma s›ras›nda
istenilen s›cakl›¤› seçme imkan›n› sa¤lamaktad›r.  

3. Bilgi ekran› 
Saati, ayar s›cakl›¤›n›, oda s›cakl›¤›n› ve hata flifrelerini
göstermektedir. 

4. SAKLAMA dü¤mesi:
S›cakl›¤› s›n›rlaman›za izin vermektedir. 
Bu ifllev faaliyete geçti¤inde, ›s›t›c› otomatikman tekrar
aç›lmakta ve kapat›lmaktad›r. 

5. ZAMANLAMA dü¤mesi:
Is›t›c›n›n önceden ayarlanm›fl bir zamanda otomatik
olarak aç›lmas›na izin vermektedir. 

6. ÇOCUKLARIN ER‹fiEMED‹⁄‹ K‹L‹T dü¤mesi:
Çocuklar›n kaza eseri ›s›t›c› ayarlar›n› de¤ifltirmelerini
önlemede kullan›labilmektedir. 
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4. Kullanmadan önce
Aflama 1: Yak›t doldurma

Ç›kar›labilir tank› oturma odas›nda de¤il, daha uygun bir
yerde doldurunuz (etrafa biraz dökülme olabilmektedir).
Afla¤›daki ifllemi izleyiniz: 

[1] Is›t›c›n›n kapal› oldu¤undan emin olunuz. 

[2] Tank›n kapa¤›n› aç›n›z ve ç›kar›labilir tank› ›s›t›c›dan
d›flar› al›n›z.

Not: Tanktan baz› damlalar s›zabilir. Ç›kar›labilir
tank› (bafll›k yukar› gelecek flekilde) afla¤› koyunuz
ve yak›t bafll›¤› kapa¤›n› kulanarak yak›t bafll›¤›n›n
vidalar›n› ç›kar›n›z. 

[3] Pak de brandstof handpomp en schuif de gladde, meest
stugge slang in de jerrycan. De jerrycan moet hoger staan
dan de tank. Schuif de geribbelde slang in de tank.

[4] Draai de knop bovenop de pomp vast (naar rechts).

[5] Druk een paar keer op de pomp tot de brandstof in de
tank begint te stromen. Als de brandstof eenmaal stroomt,
kunt u stoppen met drukken.

[6] Controleer de brandstofmeter van de brandstoftank tijdens
het vullen. Als de brandstofmeter aangeeft dat de tank vol
is, het vullen stoppen door de draaiknop bovenop de
pomp los te draaien (naar links). De tank nooit overvullen,
vooral niet als de brandstof erg koud is (brandstof zet uit
tijdens opwarmen).

[7] Pompadaki geri kalan yak›t›n teneke kaba geri akmas›na
izin veriniz ve pompay› dikkatle uzaklaflt›r›n›z. Yak›t
bafll›¤› kapa¤›n› kullanarak tank üzerindeki yak›t bafll›¤›n›
dikkatle geriye vidalay›n›z. Kulland›ktan sonra ›s›t›c›n›n
arkas›ndaki kapa¤› yeniden saklay›n›z. Herhangi dökülen
yak›t bulunuyorsa, temizleyiniz.

[8] Yak›t kapa¤›n›n düzgünce iyi s›k›lm›fl oldu¤unu kontrol
ediniz. Ç›kar›labilir tank› (bafll›¤› afla¤›da konumda) ›s›t›c›
içine yeniden tak›n›z. Tank kapa¤›n› kapat›n›z. 

Aflama 2: Is›t›c› fiflini prize sokmak 
Fifli duvar prizine tak›n›z (230 Volt – AC/50Hz).

Aflama 3: Saat ayarlamak
Önemli: Is›t›c› üstündeki saat daima do¤ru zamana
ayarlanmal›d›r.

Do¤ru zaman›n ayarlanmas› sadece ›s›t›c› flebekeye
ba¤land›¤›nda ve ›s›nmad›¤›nda mümkündür. Zaman›
ayarlamak için ayar dü¤melerini kullan›n›z. Önce,
fonksiyonu açmak için iki dü¤meden herhangi birine
bas›n›z (SAAT ›fl›¤› ve bilgi ekran› yan›p sönmeye
bafllayacakt›r).  Sonra, soldaki dü¤meyi (c saat)
kullanarak saatleri ve sa¤daki dü¤meyi (d dakika)
kullanarak dakikalar› ayarlay›n›z.  De¤eri bir aflama
ilerletmek için bir kez bas›n›z.   Dü¤me sürekli bas›l›
kal›rsa dü¤meyi tekrar serbest b›rakana kadar de¤er
artmaya devam edecektir. Yaklafl›k 10 saniye kadar yan›p
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sönme duracakt›r ve ayar kilitlenmifl olacakt›r. Is›t›c›
kapat›ld›ktan sonra bile saat zaman› gösterilecektir.  

5. Is›t›c›n›n atefllenmesi 
Is›t›c› do¤rudan kullan›c› taraf›ndan çal›flt›r›lmaktad›r. Ancak
›s› verimi s›cakl›k sensörünün kaydetti¤i oda s›cakl›¤›na göre
otomatik olarak kontrol edilmektedir.  

Aflama 1: Is›t›c›y› AÇIK konuma getirmek 
AÇMA/KAPAMA dü¤mesine bas›n›z. Biligi ekran›nda geçerli
oda s›cakl›¤› ile ayar s›cakl›¤› belirtilecektir.  
AÇMA/KAPAMA ›fl›¤›  ›s›t›c› aç›ld›ktan sonra yan›p sönmeye
bafllayacakt›r. 

Not: (*) Bafllama zaman› oda s›cakl›¤›na dayan-
maktad›r. 

9-15 dakika sonra, ›s›t›c› uygun çal›flma konumunu seçecek
ve AÇMA/KAPAMA dü¤mesi flimdi sürekli yanacakt›r. 

OOddaa ss››ccaakkll››¤¤››::
00°°CC aalltt›› 1111 ddaakkiikkaa
00°°CC -- 1155°°CC 99 ddaakkiikkaa
1155°°CC 88..55 ddaakkiikkaa

Bafllama döneminde hiç alev görünmedi¤i takdirde, ›st›c›
devreden ç›karak otomatik olarak yeniden devreye girecektir.
Bu sefer de alevler görünmezse, ›s›t›c› devreden ç›kacak ve el
ile yeniden çal›flt›r›lacakt›r (bilgi ekran›ndaki E-2 numaral›
hata flifresi).

Aflama 2: Oda s›cakl›¤›n› ayarlamak
S›cakl›k ancak ›s›t›c› yanarken ayarlanabilmektedir. S›cakl›¤›
ayarlamak için ayar dü¤melerini kullan›n›z.   Önce, fonksiyonu
açmak için iki dü¤meden herhangi birine bas›n›z (Bilgi ekran›
yan›ndaki SICAKLIK  ›fl›¤› yan›p sönmeye bafllayacakt›r).
Sonra daha yüksek s›cakl›¤a ayar için sa¤daki (d dakika)
dü¤meye  ve daha düflük s›cakl›k için soldaki (c saat)
dü¤meye bas›n›z.   De¤eri bir aflama ilerletmek için bir kez
bas›n›z. Yaklafl›k 10 saniye sonra ›fl›k yan›p sönme duracak ve
ayarlanma kilitlenecektir.  Geçerli s›cakl›k ayarlar› minimum
10°C ile maksimum   32°C aras›ndad›r. Is›t›c› fiflten
ç›kar›ld›¤›nda (veya enerji kesildi¤inde) s›cakl›k fabrika ayar›
olan  20°C’ye tekrar kendili¤inden ayarlanacakt›r.
Çal›flma durumu oda s›cakl›¤› sensörü ile saptanan oda
s›cakl›¤›na uygun biçide otomatik olarak kontrol edilmektedir.
Oda s›cakl›¤› istenen s›cakl›k seviyesine gelinceye kadar  ›s›t›c›,
“YÜKSEK” çal›flma konumunda ifllemektedir.  

Oda s›cakl›¤› flstenen s›cakl›k seviyesine geldi¤inde, ›s›t›c› iste-
nilen s›cakl›¤› sa¤lamak üzere otomatik olarak “ORTA” veya
“DÜfiÜK” çal›flma konumuna gelmektedir. 

Aflama 3: ‘SAKLAMA’ dü¤mesini do¤ru kullanmak 
‘SAKLAMA’ ifllevi s›cakl›¤› k›s›tlaman›za izin vermektedir. Bu
ifllev çal›flt›¤›nda oda s›cakl›¤› ayar s›cakl›¤›n› yaklafl›k  2°C
aflt›¤›nda ›s›t›c› otomatik olarak kapanmaktad›r.  Daha sonra
oda s›cakl›¤› ayar s›cakl›¤›na ulaflt›¤›nda ›s›t›c› tekrar otomatik
olarak aç›lmaktad›r. Uygun dü¤mesine basarak ‘SAKLAMA’
ayar›n› devreye al›n›z.  ‘SAKLAMA’ gösterge ›fl›¤› yanacakt›r.
‘SAKLAMA’ dü¤mesine tekrar bast›¤›n›zda ifllevi kapat›n›z. 

‘SAKLAMA’ ayar› olmadan ›s›tma kapasitesini
ayarlayarak yaklafl›k surette ›s›t›c›n›z ayar
s›cakl›¤›n› sa¤layacakt›r. ‘SAKLAMA’ örne¤in
odada bulunmad›¤›n›zda veya buzlar› çözmek iste-
di¤inizde kullanabilece¤iniz  ekonomik bir ayard›r. 

Aflama 4: ‘YAKIT’ göstergesi ›fl›¤›
YAKIT göstergesi ›fl›¤› yand›¤› zaman bunun anlam› sadece
10 dakika için yak›t kalm›fl bulundu¤udur. Kalan ›s›tma
süresinin geri say›m› bilgi ekran›nda görülebilmektedir.   Yak›t
tank›n›n ç›kart›n›z ve oda d›fl›nda bir yerde yeniden doldu-
runuz. Yeniden doldurmak istemedi¤iniz takdirde her iki
dakikada bir sizi tank› yeniden doldurman›z gerekti¤i ve 10
dakika sonra ›s›t›c›n›n otomatik olarak kendini kapataca¤›
için uyar› veren bir alarm sinyali duyacaks›n›z.  

6. Zamanlaman›n çal›flt›r›lmas›
Zamanla önceden ayarl› bir zamanda ›s›t›c›n›n otomatik
aç›lmas›na imkan vermektedir. 

Zamanlaman›n aç›lmas› için ›s›t›c›n›n kapal› olmas› ve do¤ru
zaman›n ayarlanm›fl olmas› gerekmektedir. Afla¤›daki ifllem-
leri uygulay›n›z:

[1] ZAMANLAMA dü¤mesine bas›n›z. ZAMANLAMA ›fl›¤› ve
bilgi ekran› yan›p sönmeye bafllayacakt›r. 

[2] Is›t›c›n›n atefllenece¤i zaman› ayarlamak için ayar
dü¤melerini kullan›n›z. Sol dü¤meyi (c saat), saatleri
ayarlamak üzere ve sa¤ dü¤meyi (d dakika), dakikalar›
(10’ar dakika aral›klarla) ayarlamak üzere kullan›n›z.

[3] Bilgi ekran› yan›p sönerken AÇMA/KAPAMA dü¤mesine
bas›n›z. 
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[4] Yaklafl›k 10 sanite sonra bilgi ekran› tekrar SAAT’i
gösterecektir ve ZAMANLAMA gösterge ›fl›¤› zamanlama
ifllevinin devreye al›nd›¤›n› göstererek yanacakt›r. 

Zamanlama ayar›n› silmek için AÇMA/KAPAMA dü¤mesine
bir defa bas›n›z.  

Not: Oda s›cakl›¤› 15°C’den az ise oday› istenen
zamanda ›s›tmak için oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
önceden ayarlanm›fl zaman otomatik biçimde
de¤iflmektedir. 

Oda s›cakl›¤› Ateflleme zaman›
15°C’den fazla Ayar zaman›
0°C ~ 15°C Ayar zaman›ndan 10 dakika önce 
0°C’den az Ayar zaman›ndan 20 dakika önce

7. Oda s›cakl›¤› sensörü
Oda s›cakl›¤› sensöründe 2.5 metre bir kablo tak›l›d›r. Bu ›s›t›c›n›n
arkas›nda bulunmaktad›r. Kablonun ç›k›fl borusuna temas
etmedi¤inden emin olunuz. Oda s›cakl›¤› sensörü seloteyple veya
ahflap vidayla tak›labilmektedir. 
Sensörü gün›fl›¤›, ceryanlar veya ›s›t›c›dan ç›kan s›cak hava ak›fl›na
maruz kalmayaca¤› flekfllde monte edebilece¤iniz bir yer seçiniz. 

8. Çocuklar›n eriflemedi¤i kilit
Çocuklar›n eriflemedi¤i kilit, çocuklar›n kaza eseri ›s›t›c›
ayarlar›n› de¤ifltirmelerini önlemede kullan›labilmektedir.
Is›t›c› yan›yorken ve çocuklar›n eriflemedi¤i kilit aç›kken, ›s›t›c›
sadece kapat›labilmektedir. Di¤er ifllevler bu durumda kilitlen-
mifltir.  Is›t›c› zaten kapat›lm›flsa, çocuklar›n eriflemedi¤i kilit
ayr›ca ›s›t›c›n›n kaza eseri atefllenmesini de önlemektedir.
Çocuklar›n eriflemedi¤i kilidi uygun dü¤mesine basarak ve 3
saniyeden fazla bas›l› tutarak harekete geçiriniz. ANAHTAR-
K‹L‹T gösterge ›fl›¤› yanarak Çocuklar›n eriflemedi¤i kilitin
çal›flmaya bafllad›¤›n› belirtecektir. Çocuklar›n eriflemedi¤i kil-
iti yine  uygun dü¤mesine basarak ve 3 saniyeden fazla bas›l›
tutarak kapat›n›z. 

9. Is›t›c›n›n kapat›lmas› 
Is›t›c›n›n kapat›lmas› için iki yol bulunmaktad›r.

[1] AÇMA/KAPAMA dü¤mesine bas›n›z.  Bilgi ekran› SAAT
sinyalini gösterecektir. Hava sirkülasyonu vantilatörü ve
vantilatör motoru ›s›t›c›y› so¤utmak üzere yaklafl›k 3 dakika
çal›flmaya devam edecektir.

[2] Is›t›c›y kapatmak ve baflka bir zamanda zamanlamayla
yeniden atefllemek istedi¤inizde ZAMANLAMA dü¤mesine
bas›n›z. Bu sadece ›s›t›c›y› kapatmamakta,  ayni zamanda
zamanlama ifllevini harekete geçirmektedir. Ayar
dü¤meleriyle gerekli zaman› de¤ifltirebilirsiniz. 

10. Fazla ›s›nmadan sonraki iyileflme
Is›t›c› fazla ›s›nman›n neden oldu¤u hasara karfl›
korunmaktad›r. 

Yuvada s›cakl›k 80°C’yi aflt›¤›nda bir sensör harekete
geçecektir.  
Aflama 1: Is›t›c›y› KAPAMA dü¤mesine çeviriniz. 
Aflama 2: Is›t›c›y› so¤umaya b›rak›n›z. 

Dokunmadan önce metal yuvan›n yeterince so¤umas›ndan
emin olunuz. 

Normal koflular alt›nda, tamamen ›s›t›c›y› so¤utmaya
b›rakmak için 30 ila 45 dakikal›k bir süre yeterlidir. 

Aflama 3: Is›t›c›n›n fiflini prizden ç›kar›n›z. 
Aflama 4: Fazla ›s›nman›n kayna¤›n› araflt›r›n›z. Fazla
›s›nmaya genellikle havan›n serbest ak›fl›n› engelleyen
nesneler neden olmaktad›r. Sirkülasyon vantilatörü veya
ekzoz borular›n›n t›kan›p t›kanmad›¤›n› kontrol ediniz. Ç›k›fl
sistemini engelleyen hiç bir nesne olmamas›n› kontrol ediniz. 
Aflama 5: Ön panoyu ç›kar›n›z. 
Aflama 6: Is›t›c›n›n içini temizleyiniz.

Is›t›c›y› temizlemeye bafllamadan önce, iç k›sm›n yeterince
dokunacak kadar so¤uk olmas›ndan emin olunuz. Temiz,
tüylü olmayan, nemli bir bez veya baflka bir temizlik
malzemesiyle yuvan›n d›fl›ndaki tüm tozu al›n›z. Is›
kamaras›n›n d›fl› ile ›s› de¤ifltiricisini temizlemeyi
unutmay›n›z.  

Aflama 7: Ön panoyu yeniden tak›n›z. 
Aflama 8: Is›t›c›n›n fiflini prize tak›n›z. 
Aflama 9: Is›t›c›y› AÇMA durumuna getiriniz. 
Aflama 10: Is›t›c›y›  yeniden programlay›n›z (saati ve
zamanlay›c›y›). 

Dikkat: Is›t›c› iyileflme iflleminin tamamlanmas›ndan
sonra da fazla ›s›nm›flsa, sat›c›n›z dan›fl›n›z ve problem
giderilinceye kadar ›s›t›c›y› açma konumuna
getirmeyiniz. 
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11. Ayl›k filtre temizli¤i 
Herhangi bak›m iflleminden önce ›s›t›c›y› kapal› konumuna getiriniz
ve so¤umaya b›rak›n›z. Ayr›ca ana flebekeden fiflini ç›kar›n›z. 
Zibro’nuzun herhangi bak›ma fazla ihtiyac› yoktur. Ancak her
ikisinin de haftada bir olmak üzere hava filtresinin bir elektrikli
süpürgeyle ve ›zgaran›n da nemli bezle temizlenmesi önemlidir. 

Ayr›ca yak›t filtresini düzenli biçimde afla¤›daki gibi inceleyiniz:

[1] Ç›kar›labilir tank› ›s›t›c›dan ç›kar›n›z ve yak›t filtresini ç›kar›n›z.
Filtreden baz› damlalar akabilir, bir elinizde bir bez bulun-
durunuz. 

[2] Yak›t filtresini sert bir yüzeye karfl› ters yüz edilmifl biçimde
hafifçe vurarak tozunu al›n›z (Asla su ile temizlemeyiniz!).

[3] Yak›t filtresini tekrar ›s›t›c›ya tak›n›z. 

Toz ve lekeleri zaman›nda ›slak bir bezle alman›z› öneririz, çünkü bu
yap›lmad›¤› takdirde bunlar ç›kar›lmas› zor lekelere neden olabilir.  

Is›t›c› parçalar›n› kendi bafl›n›za ç›karmay›n›z. Daima
tamirler için Zibro yetkilisi ile iletiflim kurunuz.  Enerji
kablosu hasar gördü¤ünde yetkili bir tesisatç› taraf›ndan
de¤ifltirilebilir. Yeni kabloyu H05 VV-F tipinden kullan›n›z.

12. Bir uzmana dan›flmadan önce 
Afla¤›daki durumlar bir kusuru göstermemektedir. 

IIss››tt››cc››yy›› aaççaarrkkeenn vveeyyaa kkaappaatt››rrkkeenn 

‹lk seferinde ›s›t›c› devreye al›nd›¤›nda beyaz duman görülebilir. 
Makine ya¤› veya yanma kamaras› veya ›s› de¤ifltirici yanmak-
tad›r.  

Is›t›c› atefllendikten sonra alevler bir kaç dakika için titreflerek yan-
maktad›r. 
Ateflleme çubu¤u so¤ukken, hatta atefllemeden sonraki bir kaç
dakika çal›flmaya devam etmektedir. Bu alevlerin biraz daha genifl
olmas›na neden olmaktad›r. 

Is›t›c› ›s›n›rken veya so¤urken kesikli c›z›rt›lar yapmaktad›r. 
Metal k›s›mlar›n genleflmesi veya büzülmesi hafif c›z›rt›ya neden
olmaktad›r. 

Is›t›c› yand›¤›nda odadaki hava hemen sirkülasyona bafllamamak-
tad›r. 

Rahats›z edici so¤uk ak›mlar› engellemek üzere vantilatör anncak
›s›t›c› s›cak iken devreye girmektedir. 

‹lk kullan›flta veya yak›t bitti¤inde yüksek bir t›k›rt› sesi duyula-
bilmektedir. 
Yak›t pompas›nda hava bulunmaktad›r. Bu yaklafl›k 1 dakika içinde
gitmifl olmal›d›r. 

Not: Yak›t pompas› normal çal›flma s›ras›nda hafif bir
t›klama sesi yapabilir. Bu bir sorun oldu¤unu göster-
memektedir. 

IIss››tt››cc›› ççaall››flflmmaakkttaa iikkeenn 

Ateflleme çana¤›n›n bir parças›n›n ve/veya ›s› de¤ifltiricisinin
çal›flma s›ras›nda rengi k›rm›z› olmaktad›r. Bu normaldir ve bir
sorun oldu¤unu göstermemektedir.
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fi‹FRE B‹LG‹ NE YAPMALI
E-0 Enerji kesilmesi. Is›t›c›y› yeniden ateflleyiniz.
E-2 Yanma emniyet özelli¤inin devreye al›nmas›. Sat›c›n›zla iletiflim kurunuz.
E-6 Çal›flma s›ras›nda sönme. Sat›c›n›zla iletiflim kurunuz.
E-8 Üfleyici motoru ar›zas›. Sat›c›n›zla iletiflim kurunuz.
E-12 Afl›r› ›s›nma emniyet özelli¤inin Hava filtresini temizleyip

devreye al›nmas›. tozunu al›n›z.
E-13 Ateflleyici ›s›l direnç ar›zas›. Sat›c›n›zla iletiflim kurunuz.

Ateflleyicide afl›r› yak›t. Sat›c›n›zla iletiflim kurunuz.
E-22 Üç sefer ateflleme ar›zas›. Sat›c›n›zla iletiflim kurunuz.
-- : -- Yak›t›n bitmesi. Ç›kar›labilir tank› yeniden doldurunuz.

Zamanlama ayarl› de¤il. Zamanlamay› ayarlay›n›z.
Hi Oda s›cakl›¤› 35°C’den yüksek. Oda s›cakl›¤› sensörünün konumunu 

kontrol ediniz.
Oda s›cakl›¤› sensörünün konumu hatal›.

Lo Oda s›cakl›¤› -10°C’den düflük. Oda s›cakl›¤› sensörünün konumunu
kontrol ediniz.

Oda termitörü ar›zal› veya ba¤lant›s›z.

Bölüm 3, HATA MESAJLARI



Sobanize sat›n alma tarihinden itibaren 24 ay garanti
al›yorsunuz. Bu zaman süresi içinde tüm malzeme ve üretim
hatalar› ücretsiz giderilir. Bunun için afla¤›daki kurallar
geçerlidir:

Baflka tazminat haklar›, sonuç hasarlar› dahil olmak
üzere, taraf›m›zdan kesinlikle kabul edilmez.

Garanti süresi içindeki tamiratlardan veya parça
de¤iflimlerinden dolay› garanti süresi uzamaz. 

E¤er de¤ifliklikler yap›ld›ysa, orijinal olmayan parçalar
monte edildiyse veya soba sobas›nda üçüncü flah›slar
taraf›ndan tamiratlar yap›ld›ysa, garanti iptal olur.

Örne¤in yan›c› minderi ve yak›t emme pompas› gibi
normal afl›nmaya maruz kalan parçalar garantiye
dahil de¤ildir. 

Garanti sadece tarih bulunan ve de¤ifliklik yap›lmayan
orijinal faturan›n ibraz› ile geçerlidir.

Garantinin amaca uygun olmayan ve kullan›m
k›lavuzunda belirtilen hareketlerden fark› olan
davran›fllar mevcut oldu¤unda veya ihmalden oluflan
hasarlar ve yanl›fl yak›t kullan›ld›¤›nda geçerlili¤ini
yitirir. Yanl›fl yak›t tehlikeli dahi olabilir.*

Sobanin veya parçalar›n›n sevk›yat masraflar› ve
sevk›yat riski daima sat›n alana aittir. 

Gereksiz masraflardan sak›nmak için daima önceden
kullan›m k›lavuzunu dikkatlice okuman›z› tavsiye ederiz.
E¤er k›lavuzda çözüm bulam›yorsan›z, sat›c›n›za baflvurun.

* Kolay alev alabilen maddeler örne¤in kontrolsüz
yanmaya ve aniden saran alevlere sebep olabilir. Böyle
bir durumda kesinlikle sobayi tafl›maya kalkmay›n ve
derhal sobayi kapat›n. Acil durumlarda yang›n söndürme
cihaz› kullanabilirsiniz, ama sadece Tip B olan
karbondioksit veya toz yang›n söndürme cihaz› kullan›n.

Kusurlu elektrik parçalar› ve piller ev at›klar›ndan
ayr› tutulmal›d›r. Geri dönüflümün mümkün olup
olmad›¤› konusunda emin olunuz. Yard›m gerekirse,
yerel yönetime yada sat›c›n›za dan›fl›n›z. 
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