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Power Green Serisi
Kullanım Kılavuzu
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Giriş…………………………………………………………………….
PowerGreen sobanın yeni sahibi olarak hoş geldiniz. PowerGreen satın alarak doğru bir seçim
yaptınız, çevreye duyarlı, yüksek verimli, estetik bir ürün sahibi oldunuz. Bu kılavuz, kurulum, devreye
alma ve bakım aşamalarını açıklayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu cihazı kullanamaya başlamadan
önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak için mutlaka saklayın!.
İçerisinde yararlı ipuçları ve bilgiler bulacaksınız. Kılavuzu kulanarak daha kolay ve keyifli bir kurulum
ve devreye alma gerçekleştireceksiniz. Size maksimum faydalı olmak, destek ve rehberlik etmek ve
cihazdan keyif almanızı sağlayacaktır.
PowerGreen Serisi EN 13240 Avrupa standartlarına ve Bimshcv-1-2 standartlarına uygun
olarak üretilmiştir. Böylece kurulum için onaylanmış Türkiye ve Avrupa'da kullanıma uygun olduğu
belgelendirilmiştir. Çevrimiçi manuel Aynı zamanda www.bekas.com.tr adresindeki web sitemizden
indirebilirsiniz. Üretim süreci, iç ve dış kalite kontrole tabidir.

Güvenlik Önlemleri……………………………………………………
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çalışma sırasında, kapak ( izleme camı) mutlaka kapalı konumda olmalıdır.
Bu cihaz üzerinde bulunan serbest hava geçiş deliklerini asla kapatmayın.
Cihaz sıcakken tehlikeli dokunma! Yüksek sıcaklık konusunda tüm çocukları uyarmalı ve
dokunmamaları konusunda eğitmeliyiz. Cihazla aynı odadaki çocukları yalnız bırakmayın kontrol
edin.
Bu cihaz standartlara uygun koşullardaki ortamda kullanılmalıdır. Derme çatma bağlantılarla
kullanılmamalıdır. Yangın ihtimalini önlemek için talimatlara harfiyen uyulmalıdır.
Baca bağlantı borusu ve ekipmanlarını en az ayda iki kez temizleyin veya kontrol edin. Başka
cihazın kullandığı bacaya asla bağlamayın.
Benzin veya diğer yanıcı sıvıları cihazı yakmak veya alevi güçlendirmek için asla
kullanılmamalıdır.
Küller kapaklı metal kap içerisinde saklanmalı veya yanmayacak bir yüzeyde tutulmalıdır.
Mobilyalar, perdeler, ahşap ve diğer malzemeler cihazın önünden minimum 900 mm uzakta
tutulmalıdır.
Bu cihazın kullanılacağı baca yüksek sıcaklığa uygun konut tipi baca veya paslanmaz çift cidarlı
sacdan imal edilmiş, standartlara uygun olmalıdır.
Bu cihaz mobil konutlarda kullanılırken civalarla sabitlenmeli, hava akışının olduğu bölgelerde
kullanılmalı ve kesinlikle yatak odasına kurulmamalıdır.
Cihazı onarmaya, bu kılavuzda verilen talimatlar dışında parça eklemeye veya yedek parça
değiştirmeye kalkışmayın. Bu durumda eğitimli teknik servis ekiplerinden destek alın.
Cihazın yakınlarını kıyafet veya diğer yanıcı malzemler koymayın.
Cihaza herhangi bir bakım veya temizleme işlemi yapmadan önce soğumasını bekleyin.
Cihazın üzerine herhangi bir eklenti veya modifikasyon yapmayın.
Yanma havasını artırmak için cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın .
Cihaza yükleme yaparken cama yakıt temas etmesindne kaçının, kapağı çarparak veya cama
vurarak kapatmayın.
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1.2 Teknik Özellikler
Teknik Ölçüler……...……………………………………………………
Resim. 1
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Cihaz Montajı (Yanlızca nitelikli montajcılar için )……………………

GÜVENLİK UYARISI:
Lütfen yakıt yüklemesi yapmadan ve cihazı kullanmadan önce
kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz. Burada belirtilen
talimatlara uyulmaması yaralanmalara , hasara hatta ölüme
sebebiyet verebilir. Her cihazın bulunduğu bölgedeki yerel bina
yönetmeliği denetlemeler ve devreye alma standartları geçerlidir.
Kurulum için Hazırlıklar
•
•
•

•
•

Cihaz üzerinde herhangibir hazar olup olmadığını kontrol edin. ( ezikler rapor edilerek tespit
edilmeli, çizikler rutüş yapılabilir.)
Yanma odası içini kontrol edin. (yanma odasında bulunan tuğlaların hasarlı olmadığından emin
olun.)
Cihaza düzgün yakıt yüklemesi yapılmadığı takdirde yangına sebebiyet verebilir. Güvenliğiniz için
yönergeleri takip ediniz. Bölgenizdeki kısıtlamalr veya denetimler hakkında bölgenizdeki yetkili
kurumlar ile iletişim kurunuz.
Cihazı ateşlemeden önce tüm uyarı ve yönergeleri yerine getirdiğinizden emin olun.
Tüm yanıcı maddeleri ( mobilya, örtü, giyim v.s) cihazdan 900 mm uzakta tutun.
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Boya Maddesi ve Kaplama
Bu cihaz ilk yanma esnasında ortya çıkan ısı nedeniyle boya maddeleri aktive olabilir ve bir
miktar koku ve duman yayabilir. İlk çalıştırmada ortam havalandırması için kapı ve pencerelerin açık
olması önerilir. Bu durum 2-4 saat sürer. İlk çalıştırmada yanma odası içerisinde buharlanma veya
terleme meydana gelebilir. Korozyonu önlemek için ilk seferde kapak 2 cm aralık verilebilir.
Tutuşmadan sonra aralık verirken dikkatli olun.

•
•

•

Kapı Contası - kapı contası ısıtıcı önündeki boya uygun olabilir. İlk ateş hafif kapıyı aralık bırakın
ve ilk yangın sonrası kapıyı açarken dikkatli olun.
Bu cihaz yüksek sıcaklıkta çalışması için tasarlanmıştır. Fakat kullanılan yakıt tipi havalandırma
koşullarına göre çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Böyle bir durumda cihazın hava ayar
kısmından müdahele edin hava kontrolünü kapatarak alev kontrol altına alınmalıdır. Devam
etmeden önce de soğumasını bekleyin.
Kapı kullanım sırasında ısınır. Kapı tutamağını tutmadan önce eldiven kullanılmalıdır.

Baca Gereksinimleri……………………………………………
•
•
•
•
•

Cihaz baca birleşim yeri ve baca ekipmanları birleşim yerleri sabitlenmelidir.
Baca üreticilerinin gereksinim ve baca bağlantı şemalarını takip edin .
Baca üreticilerinin önerdiği baca geçiş yanmaz yalıtım malzemeleri, tavan ve duvar geçiş yüksüğü
Çatı destek ve bağlantı ekipmanları kullanın.
Toplamda en fazla 180° dirsek kullanılmalıdır. (iki adet 90 °, veya 2 adet 45° ve bir adet 90° gibi
v.s)
Standart konutlara tek duvar bağlantısı yeterli olur. ( mobil konutlar hariç)
Standart konutlar için baca temizliği aparatı bağlanabilir. Bu durumda baca üretici firmanın
belirtmiş olduğu duvar ve tavan ve bağlantı boşluklarına uyulmalıdır. ( mobil konutlar için ek
talimatlar uygulanmalıdır.)

İyi Performans İçin
Bu cihazı çalıştırmak için doğal ortamlar yeterlidir. Rüzgar , barometrik basıç, tapoğrafya yada
diğer faktörler ( baca fanı , hava sızması ve negatif basınç v.s) gibi dış koşullar performansı
olumsuz etkileyebilir. Bekaş Isıtma Teknolojileri bu gibi performansı olumsuz etkileyen dış
etmenlerden sorumlu tutulamaz.

6

www.bekas.com.tr

2016

Ateşlemeye Başlarken

•
•
•
•

Tutuşturmaya başlamadan önce hava aldığından emin olun. Gerekirse ilk 5 dakika boyunca
kapıları 15 mm aralıklı tutun.
Tutuşturmak için ve alevi güçlendirmek için benzin, gaz yağı v.b sıvı yakıtlar kullanmayın. Yanma
esnasında da bu sıvıları cihazdan uzak tutun.
Eğer bir soba tutuşturucusu kullanıyorsanız üreticinin talimatlarına harfiyen uyunuz.
Duman baca kanalına gitmediğini görüyorsanız, bir parça gazete kağıtını ızgaranın ortasına
koyun ve tutuşturun. Bu durum ‘’Soğuk Hava Blokajı’’nı ortadan kaldıracaktır.

Sobayı tutuşma için uygun sıcaklığa ulaştırmak için bol çıra kullanın ve bir süre sonra
üzerine odunları yerleştirin.
Hava kontrol tutamakları sıcaktır, dokunmadan önce yanıkları engellemek için eldiven
kullanın.

Hava kontrol ayarı yanma kontrolünü sağlaması birkaç dakika sürebilir, ayar yaptıktan
sonraki performansı ölçmek için 10 dk bekleyin.

Kül Kaldırma
Küller ağzı sıkı kapatılan bir metal kap içerisine yerleştirilmelidir. Bu kap muhafaz edilirken
etrafında yanıcı bir madde olmamalı konulduğu zemin de yanmaz olmasına özen gösterilmelidir.
Külleri toprağa gömmeli veya iyice soğuyana kadar ağzı kapalı metal kapta muhafaza edilmelidir.

Sorun Giderme…………………………………………………….
Problem
Baca çekişi ile problemler

Muhtemel Neden
• Soğuk Hava Blokaj - Bir yanma oluşturmak için
Bir parça gazete kağıtı yakın.
• Kapakları kapatın – İlk yanma için yeterli hava
yoksa tutuşma gecikir, hava yolunu kontrol edin.
• Soğuk Hava Blokaj - Bir yanma oluşturmak için
Bir parça gazete kağıtı yakın.
• Yetersiz tutuşturma kağıtı - Gerekirse ek
gazete kullanın.
• Yeterli hava - İlk (tüm yolu olarak) hava
kontrolü açık olduğundan emin olun. İlave hava
gerekli ise, ihtiyaç kadar kapakta bir aralık
oluşturun.

Çıra yanmayı başlatmadı Ateş içten içe yanıyor

7

www.bekas.com.tr

2016

Duman Odaya giriyor- yakıt yüklemesi
yaparken

• Hava tamamen kapıyı açmadan önce stabilize
olsun. Kapıyı açmadan önce hava kontrolünü
itin. Sonra kapıyı yaklaşık 2 cm açın. Hava
birkaç saniye yanma odasına girsin. Duman
sürekli bacaya doğru ilerlediği göründüğünde,
kapıyı açın.
• Yetersiz Çekiş - Baca yüksekliği ve dış
koşullar olumsuz yönde çekişi etkileyebilir. Bu
durumlarda duman az bir miktar eve girebilir.
Daha fazla boru veya yardımcı olabilecek bir
çekiş artırıcı kapağı eklenebilir.
• Odun ıslak olabilir –
• Yetersiz çekiş - Baca yüksekliği ve dış koşullar
olumsuz yönde çekişi etkileyebilir. Bu
durumlarda duman az bir miktar eve girebilir.
Daha fazla boru veya yardımcı olabilecek bir
çekiş artırıcı kapağı eklenebilir.
• Hava kontrol kapağı açık değil – hava kontrol
kolunun tam açık olduğundan emin , sıkışmış
olabilir sağa sola kaydırarak kontrol edin .
• Cihaz tek yüklemede en fazla 8 saat sürekli
yanar, yakılan yakıt cinsi, dış ortam koşulları ve
baca çekiş durumunua göre bu süre değişir.
• Küllük kısmını konrol edin dolmuş olabilir.
Hava almaya başladığında yeniden alevlenip
yanma devam edebilir.

Cihaz yeterli sıcaklık vermiyor

Cihaz çok uzun süre yeterli yanma
sağlamıyor.

Kül Temizleme (gerekirse)
Sürekli kapak açıp kül temizlemek gerekmez, o zaman yanma yavaşlayabilir. Genellikle 20 mm kül
biriktiğinde temizlemek uygun olur. Külü temizlemek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.
• Cihazın tamamen soğuduğundan emin olalım. (genellikle alev söndükten 2saat sonra kül
temizlenebilir.)
• Kül temizleme işlemi yapılırken, zemine dökülmemesi veya çizmemesi için cihazın önüne yanmaz
koruyucu veya yanmaz bez kullanın.
• Metal ve kapaklı bir kap içine külü alın ve yanıcı patlayıcı maddelerden uzak bir ortamda koruyun.

Sıcak alınan küller karton koruyucuya asla konulmamlıdır. Yine alınan bu küller kiler veya
garaj gibi yerlerde muhafaza edilmemelidir. Yangın çıkmasına sebebiyet verebilir.
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Camın temizlenmesi (gerekirse)
Cihaz üzerinden normal yanma esnasında otomatik cam temizleme kanlları bulunur. Fakat
bazı farklı yakıt tiplerin de cam üzerinde is veya leke oluşabilir. Böyle durumlarda aşağıdaki talimatlar
izlenmelidir.
• Cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Camın içerisine cam temizleme sıvısı veya cam
temizleme sıvısı uygulayın birkaç sn sonra gazete veya kağıt havlu ile silin.
•

İnatçı lekeler için :
Derin lekeler için gazete veya kağıt havlu üzerine
bir miktar kül koyup ovuşturun külün aşındırıcı
etkisiyle lekeler çıkacaktır.

..

Cam da zamanla çok hafif pus meydana gelebilir, bu normal bir durumdur ve alevin
görünmesini engellemez.

ŞARTLAR VE İSTİSNALAR
1. Bu cihaz yetkili kalifiye kişiler tarafından kurulmalıdır. Bu kişiler Kullanım kılavuzunda belirtilen
talimatlara uymalıdır. Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik veya uygulama ihmal veya kazalar
garantiyi geçersiz olacaktır.
2. Bu garanti devredilemez ve ORJİNAL alıcıya aittir. Satınalma Bekaş Yetkili Bayileri üzerinden
yapılan satışlarda geçerlidir.
3. Bazı renk veya ton değişiklikleri, ölçülerdeki küçük değişiklikler, bazı parçaların hareket
kısıtlanması veya biraz sesli çalışması gibi NEDENLER garanti kapsamında değildir. Normaldir.
4. Garanti, bu belge içinde belirtildiği gibi, bu ürünün kurulumu ile Birlikte kullanılan baca
bileşenleri veya diğer Bekaş’a ait olmayan aksesuarlar için geçerli değildir. Bu garantinin kapsamı
konusunda şüpheniz varsa, kurulumdan önce yetkili Bekaş Satıcısına başvurun.
5. Cihazın performansına etkiyecek dış etmenler ( binların konumu, rüzgar , çatı yapısı, dağlar
gibi ) negatif etkiye sebebiyet verceğinden Bekaş Şirketi sorumlu tulalamaz.
6. Garantinin geçersiz olduğu durumlar;
a. Zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılması.
b. Uzun süre suya batırılmış veya rutubete tabi kalmış ürünler.
c. Uygunsuz baca kullanımı, havlandırmasız ortamlarda kullanımı.
7. 2 yıllık garanti dışında kalan durumlar, yanlış kullanım hatalı montaj, kaza, yaralanma, ihmal,
eksik ve düzensiz bakım, engelli kişilerin kullanımı.
8. 2 yıllık garanti süresi normal kullanım için geçerli olup hatalı kurulum veya sonradan
müdehalelere bağlı aşınma, kırık tuğla, zamanla boyada oluşan deformasyon, yıpranmış kapak
fitilleri gibi durumlarda garanti devre dışı kalır.
9. Kimyasal temizleyicilerin ve aşındırıcıların uygulamasının yol açtığı hasarlar garanti kapsamı
dışıdır.
10. BEKAS ISITMA TEKNOLOJİSİ cihaz kaynaklanan herhangi bir sıkıntıyı gidermekle
yükümlüdür ve hatalı parçaların değişmi ücretsizdir.Tesadüfi veya dolaylı zararlar, bu garanti
kapsamında değildir.
11. Bu garanti, açık yazılı BEKAS ISITMA TEKNOLOJİ izni ve BEKAS ISITMA TEKNOLOJİSİ
logosu taşımayan veya Bekas cihazdan herhangi bir bileşen veya aparatın kullanımı veya
çıkarılması ile ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasarı kapsamaz. Marka etiketi olmalıdır.
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12. Cihaz seri numarası çıkarılmış veya herhangi bir şekilde değiştirilmiş olması durumunda bu
garanti otomatik olarak geçerliliğini yitirir. Cihaz ticari amaçlar için kullanılması durumunda, bu
garanti dışındadır.
13. Hiçbir satıcı, distribütör, ya da benzer kişiler ve bu garanti kapsamında yer alan terimlerin
ötesinde Bekas ürünlerini garanti yetkisine sahip değildir. Bu gibi durumlarda BEKAS ISITMA
TEKNOLOJİSİ sorumluluk kabul etmez.
14. Herhangi bir nedenle bu garantinin herhangi bölümü geçersiz ilan edilirse, garanti dengesi
yürürlükte kalır ve tüm diğer hükümler yürürlükte kalacaktır.
15. Bu 2 yıl garanti BEKAS ISITMA TEKNOLOJİ tarafından cihazın üreticisinin verdiği tek
garantidir. Diğer tüm garantiler, ister açık veya zımni, burada açıkça reddedilir ve alıcının rücu
burada açıkça belirtilenler garantiler ile sınırlıdır.

Servis Garantisi :
1- Eğer garanti kapsamında olduğunu düşündüğünüz sorunu bize satın alma faturası, satın alma
tarihi ve model adı ve seri numarası kanıtı vererek bildirdiğiniz takdirde, Bekaş 30 GÜN İÇİNDE
durum hakkında bilgi vermek zorundadır.
2- Bekas Isıtma Teknolojisi’nin tamir etmek ya da kusurlu bileşeni değiştirmek üzere iki
seçeneği vardır.
3- Cihazınızın sorununu Bayi tamir edemiyorsa;
Cihazı, cihazın satın alma tarihini gösteren makbuzun bir kopyasını, Satın alınan bayinin adı ve
seri numarası ile birlikte bayi aracılığı ile BEKAS ISITMA TEKNOLOJİLERİ ne bildirmelidir. O
zaman, ücretsiz, onaracak veya değiştirecektir, navlun ücretleri BEKAS ISITMA TEKNOLOJİLERİ
nin kendi takdirine bağlı olarak, ön ödemeli sonrasında istenebilir, kayıp zaman toplam 2 yıllık
garanti süresi üzerine eklenir.
4- Garanti talep düzenlenmesi sırasında bayi ile görüşün size herhangi bir masraftan çıkıp
çıkmayacağının teğidini alın. Bayiler, herhangi bir garanti iş için bir hizmet veya transfer ücretleri
talep etmek isteyebilir.
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