BEKAŞ
KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

- Fabrikadan perakende satışımız yoktur. Bekaş Isı Sanayi haber vermeksizin ürün ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Baskıdan kaynaklanan renk kayıplarından ve tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

''Evinizdeki Sıcak Esinti''

BEKAŞ ISI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ
Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden üretilmiştir

O.S.B. 16.Cad. No:63 P.K.211
Melikgazi - Kayseri / TÜRKİYE
Tel : +90 352) 321 18 36 (pbx)
Fax: + 90 352) 321 18 39
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ÜRÜNÜN CİNSİ
MARKASI
MODELİ
GARANTİ SÜRESİ
TESLİM TARİHİ VE YERİ

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Size yardımcı olabilmesi için hazırlamış olduğumuz bu
'' KULLANIM KILAVUZU "nu dikkatli bir şekilde okuyup,
içerisindeki talimatlara uyduğunuz takdirde
ürünlerimizden en yüksek verimi alacaksınız.
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Satıcı Firma (Kaşe ve imza)

TANIM

SOBALARIMIZI BAĞLADIĞIMIZ BACALAR;

Katı yakıt sobaları; içerisine yüklenen odun ve kömürü belirli tutuşturma elemanları ile (çıra)yakan

· Mümkünse bağımsız olmalı, başka dairelerle ortak kullanılmamalı; yani aynı bacaya başka soba,

ve bu sebeple ortaya çıkan ısı enerjisi ile ortamı ısıtan, doğal çekişle artık gaz, baca sistemi
şofben gibi cihazlar bağlanmamalı,

vasıtasıyla havaya bırakan, alttan ve üsten yakılabilen çift cidarlı normal ısıtıcıdır.

SOBA KURULURKEN ;

· Öncelikli olarak baca temizlenmiş olmalıdır. Bacanın açık olduğu-çekişi, küçük bir ayna ile ve kâğıt
parçası yakılarak kontrol edilebilir.

· Soba oda içerisinde bacaya yakın bir yere devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

· Bina çatısının en yüksek noktasından en az 50-80 cm yukarıda ve 3 metre uzağında olmalı, en

· Soba boruları duvara en az 50 cm en fazla 1,5 metre uzaklıkta olmalı ve fazla dirsek ve borudan
yakın binaya en az 6 metre uzaklıkta olmalı,
kaçınılarak ( en fazla iki dirsek, en fazla 5 adet boru ) bacaya bağlanmalıdır.

· Soba boruları ile dirsek ek yerleri ve baca girişi yanmaz alüminyum bantla bantlanarak sızdırmazlık
arttırılabilir.

· Soba borularının uç kısımları baca deliğine fazla sokulup baca tıkanmasına neden olunmamalıdır.

· Üzeri iyi sıvanmış olmalı, yarık ya da çatlak bulunmamalı; iç yüzeyi ise mümkün olduğunca
pürüzsüz olmalı,

·
·

Üzerinde kar sularının, yağmur sularının ve kuşların girişini engellemek için başlık olmalı,
Yılda en az bir kez temizletilmelidir.
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Baca çekmesinin mum alevi ile kontrolü.
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SOBA YAKARKEN;

KUZİNE SOBANIN FIRININDAN YARARLANMA

· Sobalarda kömürü yakarken en üst verimi sağlayabilmek için üstten yakma tekniği kullanılmalıdır.

❖ Çift fırınlı sobalarda üst fırın pişirmek alt fırın ısıtmak için kullanılır.

yanmakta ve böylelikle daha fazla ısı alınmakta, bacadan atılan gaz ve duman azalmakta ve soba

❖ Fırın ısısı fırının üstündeki klape ile ayarlanır, klape kapalı konuma getirilirse ateş fırın
altından gider.

boruları ve bacalar daha geç kurumlanmaktadır. Düzgün uygulanan üstten yakma tekniği karbon

❖ Bu klape aynı zamanda baca klapesi vazifesi görür.

Kömür bu şekilde yakıldığında içerisinde bulunan uçucu ve yanıcı gazlar da soba içerisinde

monoksit gazından zehirlenme riskini en aza indirmektedir.

· Kömürü kullanmadan 4-5 gün önce torba ağzını açıp, havalanıp kurumasını sağlayın. Soba da daha

❖ ÖNEMLİ: Sobayı ilk yakmada bu klape mutlaka açık konumda tutulmalıdır.
❖ Kokulu vb. yiyecekler pişirirken fırın havalandırmasını kullanabilirsiniz.

verimli yanacaktır.

KULLANIM TALİMATLARI

· Sobanın içerisine 2/3 oranında kömür doldurun.
· Kömürün üzerine tahta parçaları koyarak tutuşturun,
güç yakıtları kullanmamaya özen gösterin.

·

Tutuşmadan sonra üst havalandırma kapatılıp alt
kapaktan hava girişi ayarlanmalıdır.

·

Soba ilk yakılırken kömür tutuşuncaya kadar alt
havalandırma kapalı üst havalandırma açık olmalıdır.
Kömür tutuştuktan sonra alt havalandırma açılmalı, üst
havalandırma kapalı kalmalı ve baca çıkısında bulunan
duman kelebeği mutlaka açık olmalıdır.

· Üstten yakılan sobaya sonradan kömür ilavesi kesinlikle
yapılmamalıdır; yanma kötüleşeceğinden zehirli karbon
monoksit gazı çıkışı artacaktır.

· Soba söndükten sonra kömür doldurulmalı, ya da kovalı
sobalarda yeni kova koyulup üstten yakılmalıdır.

· Mümkünse yatarken soba söndürülmeli ya da alt hava girişi ve duman kelebeği açık bırakılmalıdır.
·

Tam sönmemiş soba kovaları, karbon monoksit zehirlenmelerine neden olmaması için evin içinde

NOT: Sobanızdan en iyi verimi alabilmeniz için

tutulmamalıdır.

LÜTFEN en az 3500 kcal/g kömür kullanın.
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❖ Kömür tutuştuktan sonra üzerine odun kâğıt gibi kül yapıcı maddeler atmayın atılan maddeler kül

CİHAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

yapacağı için hava sirkülasyonu sağlanamaz dolayısıyla verim düşer.
❖ Sobaya yüklenen yakıt mutlaka uyku saatine ayarlanmalıdır; Sobanın içindeki kömür sönme

❖ Kar yağmur altında bırakmayınız.

durumunda uykuya yatılmamalıdır.

❖ Rutubetten nemden uzak tutununuz.
❖ Üzerine ve cama su dökülmemesine dikkat ediniz.
❖ Şişlemeyi değil elemeyi (pompalamayı) tercih ediniz.

❖ Kuzine sobalarla duvar arasına alüminyum ısı kes konulmamalıdır. Aksi halde sobanızın dış
yüzeyine zarar verir.(Emayesini eritir)

❖ Arızalanması durumunda yetkilisinden başkasına müdahale ettirmeyiniz.

❖ Her soba tutuşturulmasında sobanın içinde kül kalmamasına itina gösterilmelidir.

❖ Sobanızın külünü her gün mutlaka temizleyiniz

❖ Fırında hamur işi yapılmak istendiğinde fırın ısınmadan içerisine hamur koymayınız.

❖ Sobanızı temizlerken (silerken) aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın
❖ Sobanız sıcakken temizlik yapmayın, sobanızı silmek için kullandığınız bez sobanıza yapışınca
kötü bir görüntü oluşur.

❖ Sizin için hazırlamış olduğumuz bu kitapçığı okuduğunuz için teşekkür ederiz.
❖ Yüzey aşırı sıcak olacağından lütfen çocuklarınızı uzak tutunuz.
❖ Ürünlerimizin kullanım esnasında ﬁtillerinde meydana gelen hasarların giderilmemesi durumunda

UYARI VE TAVSİYELERİMİZ

ürünün hızlı deforme olmasına yol açar, ﬁtil (cam elyaf) hasarları ihmal edilmemelidir.
❖ Ürünlerimiz sadece ısınma ve pişirme amaçlıdır.

❖ Kömür tozlarını Kömür kor halindeyken bir poşet içerisine koyarak nemlendirdikten sonra sobaya
atınız.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ücretsiz onarım ve garanti aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar.

❖ Soba yanmasının yavaşlatılması istenildiğinde haznenin içinde en az üçte bir miktarda yakıt
olması gerekir. Daha az ise uyutmayınız. Çünkü tekrar açıldığında sobayı dahi ısıtamayacağınızdan
yakıt boşa gitmiştir.
❖ Sobanızın havalandırma klapelerini tamamen açmak kömürün çok hızlı yanmasına sebep

❖ Ürünün “Kullanım kılavuzumda belirtilen şekilde ve şartlarda kullanılmasından dolayı doğacak
arızalar,
❖Yetkili Servis haricinde ürün üzerinde yapılan değişiklik, tamir, bakım ve onarımlar,
❖İyi çekiş yapmayan baca ve yanlış montaj koşullarından kaynaklanacak arızalar,

olacaktır.
❖ Hem kömürü uzun süreli ve verimli yakabilmek, hemde oda sıcaklığını istediğiniz seviyede
tutabilmek için havalandırma klapelerini yeterli ölçüde açarak hava girişini sağlayınız.
❖ Soba yanarken üst pik ısınıp genleşeceğinden dolayı; üzerine soğuk su dökülmemesine dikkat
ediniz. Çünkü genleşen üst pik soğuğu gördüğü anda çatlayabilir.
❖ Soba içindeki tuğlalar kırılgan olduğundan sobayı şişlemekten kaçının, tuğladan ve ızgarayı
koruyun.
❖ Fırın camları yüksek ısıya dayanıklı sekürit camlardır. Sobaya su sıçratılması camın kırılmasına

❖ Nakliye, depolama ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, ezilmeler, çatlamalar, kırılmalar,
❖ Fiziki darbe sonucunda camda ve gövdede oluşacak kırılma, çatlama ve ezilmeler,
❖ Garanti Belgesinin üzerinde tahribat veya belgenin ibraz edilememesi,
❖ Sıcak cam üzerine su dökülmesinden dolayı camın çatlaması ve kırılması,
❖ Sıcak döküm parçalar üzürine su dökülmesi nedeni ile döküm parçalarda oluşacak çatlama,
kırılmalar gibi oluşacak deformasyonlar garanti kapsamı dışındadır.
❖ Nakliye ve montaj ücreti müşteriye aittir.

❖ Sobayı ilk yakarken fırın camını açarsanız camlar daha uzun ömürlü olur.

❖ Garanti kapsamı şartlarına uyulması halinde sobanızda meydana gelebilecek arızaların
onarımı için geçerli olup bunun dışında herhangi bir ad altında hak ve tazminat talep
edilemez.

❖ Benzin, ispirto, gazyağı gibi yanıcı ve parlayıcı vs. yakıtlar ile sobanızı tutuşturmayınız.

❖Garanti kapsamına giren arızaların tayini ve giderilmesi şekil ve usulü imalatçıya aittir.

neden olur.
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Garanti Şa ları
❖ Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
❖ Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından
ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) ﬁrmamızın garanti kapsamı
içindedir.
❖ Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre malın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Firma Bilgileri
Telsim Tarihi ve Yeri

:....................................................

Fatura Tarihi

:....................................................

Fatura No.

:....................................................

Ürün Modeli

:....................................................

Ürün Seri No.

:....................................................

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza)

Üretici Firma :
BEKAŞ

Sanayi malının arızalanmasının 5 (beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, imalatçı
veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir
sanayi malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
❖ Malın garanti süresi içerisinde gerçek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı. Değiştirilen parça bedeli ya

Isı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi
16. Cad. No:63 Melikgazi - Kayseri
www.bekas.com.tr
info@bekas.com.tr

da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
❖ Malın;
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde
aynı arızanın ikiden fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik
kazanması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Servis istasyonun mevcut olmaması halinde sırası ile satıcı, bayii, acentesi,
temsilciliği ve imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla sorun servis koşulları
çerçevesinde çözüme ulaştırılır.
❖ Malın Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
❖ Sobanın kullanıldığı bölgedeki yerel standartlarda belirtilen yakıt tipleri dışındaki
yakıtlardan doğabilecek hasar, arıza durumları vb. sorunlar garanti kapsamı
dışındadır.
❖ Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkanla bilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdüriüğü'ne başvurulabilir.
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