
GAZ YAKITLI

HERMETİK ISITICI

MONTAJ ve KULLANMA

KILAVUZU

R
e
v
. 

A
ra

lı
k
 2

0
2
0

1839



2



14 3



1. GAZ YAKITLI HERMETİK ISITICI ÖZELLİKLERİ 

Özel bir duman kanalı vasıtasıyla, evin havasını kullanmadan bulunduğu ortamdan 

bağımsız çalışır. Duman kanalı içinde 2 ayrı boru bulunur. Yanma için gereken havayı evin 

dışından alır. Atık gazı ise ortasındaki diğer borudan dışarı atar. Herhangi bir sebepten 

ısıtıcı söndüğünde sistem otomatik olarak algılar ve gaz emniyetini devreye sokarak cihazı 

kapatır. Kullanımı çok kolay ve basittir. Isıtıcınız pilot alevi ile her an ısıtmaya hazırdır. 

Bekleme modunda ön taraftaki gözetleme penceresinden pilot alevini izleyerek sobanızın 

faaliyette olup olmadığını görebilirsiniz. Oda sıcaklığını hisseden termostatı sayesinde gaz 

valfini istediğiniz sıcaklık derecesinde ayarladığınızda yakıt tasarrufu ve konfor sağlar.

Komple emaye kaplı yanma odası ve elektrostatik toz boya kaplı dış gövdesi ile ısıtıcınız 

uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız şekilde tasarlanmış üstün teknolojiye sahip bir üründür.

2. MONTAJ ÖNCESİ UYARILAR

• Gaz tesisatı ve cihaz montajı kullanıcıya aittir. 

• Cihazınızın montajını Yerel Gaz Dağıtım şirketinin yetki belgesi verdiği firmalara 

yaptırınız.

• Cihazınızı Doğalgaz veya LPG gibi hangi gaz çeşidi ile kullanacaksanız ona uygun ayar 

yaptırınız.

• Isıtıcınızı yüksek verim ile uzun yıllar sorunsuz ve emniyetle kullanabilmeniz için 

kullanma kılavuzunda yazan talimatlara mutlaka uyunuz.

• Isıtıcınızda oluşacak herhangi bir sorunda mutlaka Hoşseven Yetkili servisine 

başvurunuz.

• Isıtıcınız ayaklı ise mutlaka ayaklardan yere sabitleyiniz.

• Isıtıcınız dış ortamdan temiz yanma havası alarak çalıştığı için mutlaka dış ortama açık 

bir duvara monte edilmelidir.

• Apartman boşluğu, kapalı teras ve balkon, alt geçit, kiler, bina girişleri, apartman 

aydınlığı, merdiven boşluğu ve benzeri kapalı ortak kullanım alanlarına baca çıkışı 

verilemez.

• Isıtıcınızı monte edeceğiniz duvar yanmaz malzemeden ve en az 270°C sıcaklığa 

dayanıklı olmalıdır.

• Ayaklı modellerde ısıtıcınızı bir mermer üzerinde oturtabilirsiniz.

• Isıtıcınızın Hermetik bacasını evinizin soba bacasına kesinlikle bağlamayınız.

• Eğer eviniz yarım bodrum şeklinde ve sokak kotundan aşağıdaysa, ısıtıcınızın 

bacasının alt seviyesi sokak zemininden en az 30 cm yukarıda olmalıdır. (Bkz. Şekil)

• Teleskobik uzayıp kısalabilen Hermetik bacanızı bağlayabilmeniz için Isıtıcınızı monte 

edeceğiniz duvarın kalınlığı minimum 20 cm maksimum 42 cm olmalıdır.

• Birkaç tane ısıtıcı yan yana monte edilecek ise aralarında minimum 2,5 metre mesafe 

olmalıdır.

• Isıtıcınızı pencere altına monte edecekseniz, hermetik baca, pencere altından en az 30 

cm aşağıda olmalıdır. (bkz. Şekil)

• Isıtıcınızı yaya kaldırımına cepheli bir duvara monte edecekseniz, yaya kaldırımından 

atık gaz borusunun alt yüzeyi arasında 2 metre mesafe olmalıdır. Bodrum katlarda bu 

mesafe emniyet tedbiri alınması şartıyla 1 metre olabilir. (bkz. Şekil)

• Eğer ısıtıcınızı çatı katına monte edecekseniz, atık gaz borusu çatıdan en az 40 cm 

dışarı çıkmalıdır. (bkz.Şekil)

• Atık gaz borusu mutlaka yanma odasına bir vida ile sabitlenmelidir.

• Atık gaz borusu dış tarafa aşağıya doğru en az %3 eğimli bağlanmalıdır. (bkz.Şekil)
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UYGUNLUK DEKLARASYONU

Hoşseven Isı ve Yalıtım A.Ş., satışını yapmış olduğu «HOŞSEVEN» markalı gaz yakıtlı 

hermetik ısıtıcısının, 2009/142/AT gaz yakan cihazlar direktifine uygun üretildiğini beyan 

eder.

İMALATÇI – ÜRETİCİ BİLGİLERİ

HOŞSEVEN ISI VE YALITIM SAN.TİC.A.Ş.

Barakfakif mahallesi 10.cd no:2

Bursa / Türkiye

Tel : 0224 384 11 10

Fax : 0224 384 11 14

E-mail : pazarlama@hosseven.com.tr

Web : www.hosseven.com.tr

YETKİLİ SERVİSLER :

Bulunduğunuz bölge için Yetkili servis güncel bilgisini 0224 384 11 10 nolu telefondan 

ulaşacağınız Servis müdürlüğünden temin edeblirsiniz.
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3. GAZ BAĞLANTISI ve KONTROLÜ

• Isıtıcınızın gaz bağlantısı, yetkili gaz firması tarafından yerel gaz dağıtım şirketinin 

şartnamesine uygun yapılmalıdır.

• Isıtıcınız, özel siparişler hariç, fabrika çıkışı doğalgaza ayarlanmış olarak gelir.

• Cihazınızın hangi gaz tipine göre ayarlandığı ambalaj kutusu üzerinde belirtilmiştir.

• Cihazınızın ilk çalıştırması için Hoşseven yetkili servisini çağırmadan önce doğalgaz 

tesisat projenizin çizilmiş olması, ısıtıcınızın montajının yapılmış olması ve yerel gaz 

dağıtım şirketince projeye onay verilerek gazın açılmış olması ve yanmaya hazır halde 

olması gerekmektedir.

• Eğer LPG ile kullanacaksanız ısıtıcınızın LPG dönüşümünü Yetkili servise yaptırınız.

• LPG için 300 mmSS basınçlı ve 1,6 kg/saat debili bir detantör kullanılmalıdır.

• 500 mmSS basınçlı detantör kullanılamaz.

• Yeterli gaz debisi alınabilmesi için TSE onaylı en az 2 adet 12 kg LPG tüp birlikte 

bağlanarak kullanılmalıdır.

• LPG tüpleri soğuk ve karlanmaya müsait ortamlara, ocak ve fırın gibi cihazlara yakın 

konulmamalıdır.

• Tüpler yan yatırılmamalı ve ters çevirilmemelidir.

• Herhangi bir sebeple tüplerden gaz kaçağı olursa, yardım gelene kadar tüplerin ağızına 

ıslak bez ile sızdırmazlık sağlanmalıdır.

• LPG tüp bağlantısı aşağıdaki şekile uygun olmalıdır.

• Kullanılan malzemeler TSE standartlarına uygun kaliteli malzeme olmalıdır.

• Gaz hortumu uzunluğu, Isıtıcınızdan kollektöre en çok 130 cm, kollektörden tüplere en 

çok 50 cm uzunlukta olmalıdır.

• Gaz sızdırmazlık kontrolü sabun köpüğü veya özel gaz kontrol sıvısıyla yapılmalıdır.

• Emniyetiniz için Kaçak kontrolünde kesinlikle çakmak alevi kullanmayınız.

A B C D E F

HDU-3 38 cm 50 cm 11.5 cm 47 cm 14 cm 18 cm

HDU-5 54 cm 50 cm 11.5 cm 45.5 cm 22.5 cm 18 cm

HDU-8 66 cm 58 cm 11.5 cm 52 cm 28.5 cm 22 cm

HDU-10 92.5 cm 50 cm 11.5 cm 35 cm 42 cm 26 cm

A

B

E

D

C

DUVARA MONTAJ ŞEMASI
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4. ISITICINIZIN DEVREYE ALINMASI

• Isıtıcınız, buraya kadar anlatılan talimatlara uygun olarak yanmaya hazır hale geldikten 

sonra ilk çalıştırma işlemi için Hoşseven Yetkili servisinden randevu alınmalıdır.Yetkili

servis dışında yapılacak açılışlarda ısıtıcınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Hoşseven Yetkili servisi, ısıtıcınızın tesisatı ve montajında talimatlara aykırı bir durum 

bulması halinde güvenliğiniz için ısıtıcınızı devreye almama hakkına sahiptir.

• Cihazınız devreye alındıktan sonra yetkili servisten ısıtıcınızın kullanımı ile ilgili detaylı 

bilgi alınmalıdır.

• Garanti belgenizi Yetkili servisimize mutlaka onaylatınız.

• Isıtıcınızı kullandığınız süre boyunca Kullanma kılavuzu ve garanti belgenizi saklayınız.

5. ISITICINIZIN STANDART KULLANIMI

• Isıtıcınızı Yetkili servis onayı aldıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

• Gaz musluğunu açınız.

• Gaz valfinin termostatını çevirerek çakmak pozisyonuna getiriniz.

• Valfin düğmesini 10 saniye basılı vaziyette tutunuz. Gazın ısıtıcınıza geldiğini sesten 

anlayacaksınız. İlk yanmada gaz biraz geç gelebilir.

• Çakmak üzerindeki düğmeye basınız. Çakmağın sesini duyacaksınız.

• Gözetleme camından pilot alevinin yandığından emin olun.

• Gaz valfinin yanma işlemini algılayabilmesi için Pilot alevi yandıktan sonra 10 saniye 

kadar daha valf termostat düğmesine basılı tutmaya devam ediniz.

• Düğmeden elinizi kaldırdığınızda pilot alevinin yanmaya devam ettiğinden emin olunuz.

• Eğer elinizi kaldırdığınızda pilot alevi söndüyse birkaç dakika bekledikten sonra aynı 

işlemi tekrarlayın ama bu sefer düğmeye biraz daha uzun basılı tutunuz.

• Cihazınızın ısıtmaya başlaması için düğmeyi 1 den 7 ye kadar istediğiniz yanma 

kademesine doğru çeviriniz.

• Hangi kademenin yaklaşık kaç derece oda sıcaklığında çalışacağını aşağıdaki tabloda 

görebilirsiniz.

• Isıtıcınız ayarladığınız yanma sıcaklığına gelince yanma duracak ve pilot konumunda 

beklemeye geçecektir. Oda sıcaklığı düşünce tekrar yanma başlayacaktır.

• Nispeten daha ılık bahar aylarında hava sıcak olduğu için 1-2-3 gibi düşük kademelerde 

ısıtıcınız pilot konumunda beklemede kalır. Isıtıcınızın yanmasını isterseniz termostat 

kademesini 5-6-7 ye yükseltiniz. Bu bir arıza değil cihazınızın konfor özelliğidir.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Kullanma kılavuzunda yazan talimatların dışında kullanım hatalarından oluşacak 

arızalarda cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

• Garanti belgesini Yetkili servise onaylatınız ve kullandığımız süre boyunca saklayınız.

• Garanti belgesi üzerinde yetkili servis onayı kaşe ve imzası olmaması veya tahrifat 

yapılması durumunda garanti kapsamı dışında kalır.

• Ürünün müşteriye teslim edildiği tarihten sonra nakliyede oluşacak hasarlar garanti 

kapsamı dışında kalır.

• Binanın veya konutun elektrik tesisatından kaynaklanan arıza, şebekede oluşacak voltaj 

değişiklikleri veya talimatlara aykırı elektrik bağlantılarında cihaz garanti kapsamı 

dışında kalır.

• Doğal afetler, deprem, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yangın gibi durumlarda cihazda 

hasar oluşursa garanti kapsamına girmez.

• Evin gaz tesisatı veya tesisatta kullanılan malzemeden kaynaklanan arızalarda garanti 

kapsamı dışında kalır.

• LPG kullanımlarında, tarihi geçmiş tüpten kaynaklanan, tüp içindeki gaz cürufundan 

kaynaklanan valf arızaları, doğalgaza ayarlı üründe LPG kullanımından kaynaklanan 

arızalar ve talimatlara aykırı LPG kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 

dışında kalır.

• Yetkili servis tarafından devreye alınan cihaz üzerinde yetkisiz kişilerin müdahalesinde 

garanti kapsamı dışında kalır.

• Periyodik bakımların yetkili servise yaptırılmaması durumunda oluşacak arızalar garanti 

kapsamı dışında kalır.

• Garanti belgesinin müşteriye verilmemesi, onaylanmaması ve teslim edilmemesinden 

satıcı, bayi ve yetkili servis sorumludur.

• Gaz tesisatının, yerel gaz dağıtım firmasının yetki verdiği tesisatçılara yaptırılmaması 

sonucu oluşacak sorunlarda sorumluluk müşteriye ait olup cihazda oluşacak maddi ve 

manevi zarar garanti kapsamı dışında kalır.

• Cihazın üzerine ve yakınına perde tül ahşap gibi yanıcı madde konulmamalıdır. Bu gibi 

durumlarda oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

• Isıtıcınızın pille çalışan manyetolu çakmağında standartlara aykırı pil kullanımından 

veya fabrika çıkışı orijinal çakmak üzerinde değişiklik yapılmasından doğacak hasarlar 

garanti kapsamı dışındadır.

• Cihaz üzerinde kullanılan fabrika çıkışı parçalardan farklı parça kullanılması durumunda 

oluşacak arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
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• Isıtıcınızı uzun süre kullanmayacaksanız termostat düğmesini sıfır konumuna getiriniz. 

Pilot sönecektir.

• Gaz vanasını kapatınız.

• Isıtıcınızı kısa bir süre kullanmayacaksanız termostat düğmesini çakmak pozisyonuna 

getiriniz. Pilot alevi yanmaya devam edecektir.

• Tekrardan ısıtıcınızı yakmak isterseniz termostat düğmesini çevirmeniz yeterli olacaktır.

• Herhangi bir sebeple ısıtıcınızın pilot alevi sönerse, termostat düğmesini sıfır konumuna 

getirip birkaç dakika valfin kendisini sıfırlamasını bekleyiniz. Ardından tekrar yakmak 

için anlatılan işlemleri tekrarlayınız.

6. ELEKTRONİK UZAKTAN KUMANDALI KULLANIM

• Gaz vanasını açınız

• Kumandanızın on/off düğmesine basınız. Yanmaya hazır duruma gelecektir.

• Isıtıcınızın yanış gücü kademesini ayarlamak için Ok tuşlarına basarak ekranda ON-1 
ON-2 oN-3 şeklinde istediğiniz kademeye getiriniz. Kapasite karşılıkları ON-1 de %35, 

ON-2 de %65, ON-3 de %100 

• Sıcaklık artı/eksi tuşlarından istediğiniz oda sıcaklığını belirleyiniz.

• Eğer ısıtıcınız ayarladığınız oda sıcaklığına ulaşmıyorsa güç kademesini artırınız.

• Elektronik ateşlemeli modelde pilot alevi yoktur. Bu sebeple cihaz uykuya geçtiğinde 

alev tamamen sönecektir. Tekrar devreye girince elektronik ateşleme ile yanacaktır.

• Ortam sıcaklığı ayarladığınız kademeye gelince yanış durur. Oda sıcaklığı düşünce 

sensör hisseder ve tekrar yanma başlar. Ekranda oda sıcaklığını görebilirsiniz.

• Eğer Fanlı model kullanıyorsanız fan tuşuna basınca oda fanı çalışmaya ve sıcak hava 

üflemeye başlar. Kapatmak için tekrar basmanız yeterlidir.

• Herhangi bir sebepten ısıtıcınız yanmaz ise ekranda hata kodu çıkar. Hangi hata kodu 

yazıyorsa buna göre ısıtıcınıza müdahale edebilir veya Yetkili servisten yardım 

isteyebilirsiniz.

7. CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ

• Cihazınızın temizliğini soğukken ve yanmıyorken yapınız.

• Hafif nemli bir bezle ısıtıcınızın dış yüzeyini temizleyebilirsiniz.

• Temizlik için ısıtıcınızın dış yüzeyini çizecek deterjan ve bulaşık teli gibi sert malzeme 

kullanmayınız.

• Her yıl sobanızın genel kontrolünü ve iki yılda bir genel temizlik ve detaylı bakımını 

yetkili servislerimize yaptırınız.

---- : Bekleme modu

OFF : Kapalı

ON-1 : Birinci kademe

ON-2 : İkinci kademe

ON-3 : Üçüncü kademe

25 °C : Oda sıcaklığı

ER.3 : Ateşleme (Çakmak) arızası

ER.5 : Soba sönme arızası

ER.7 : Sıcaklık sensörü arızası

8. EMNİYET KURALLARI

• Isıtıcınızın bulunduğu ortamda gaz kokusu hissederseniz derhal gaz vanasını, tüplü ise 

dedantörü kapatın.

• Kapı ve pencereleri açınız.

• Kesinlikle odanın ışığını yakmayınız. Elektrik ile alakalı hiçbir alete dokunmayınız. Cep 

telefonunu açmayınız. Çakmak ve kibrit yakmayınız.

• En kısa sürede uzman kişilerden yardım isteyiniz.

• Çocukları ve engelli bireyleri ısıtıcıdan uzak tutunuz.

• Isıtıcınızın üzerine çıkmayınız ve oturmayınız.

• Isıtıcınızın üzerinde tencere, çaydanlık gibi tehlike oluşturacak unsurları tutmayınız.

• Isıtıcınız alttan aldığı soğuk havayı ısıtarak üstten sıcak hava verme prensibine göre 

çalıştığı için, cihazın alt kısmını kapatarak hava almasını engellemeyiniz.

• Isıtıcınızın üzerinde havlu veya çamaşır kurutmayınız. Plastik ve yanıcı malzeme 

bırakmayınız.

9. TAŞIMA ve NAKLİYE

• Taşıma ve nakliye ile ilgili uyarılar ambalaj kutusun üzerinde sembollerle 

gösterilmektedir.

• Nakliye esnasında uyarıları göz önünde bulundurunuz.


