
8000 serisi 

FIRINLI DÖKÜM ŞÖMİNE

MONTAJ ve KULLANMA 
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8000 SERİSİ DÖKÜM ŞÖMİNE MODELLERİ

TANIM FIRINLI

Model No 8000

Maksimum güç
Kcal
/h

14,4

Verim % 82

Genişlik x 
Yükseklik x 

Derinlik
mm 620 x 920 x 620

Net Ağırlık kg 142

Brüt Ağırlık kg 165

Baca çapı mm 150

Fırın ölçüsü mm 420 x 150 x 480

Yanma odası
ölçüsü

mm 490 x 475 x 470

Yanma odası 
hacmi

dm3 110
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İLK KURULUM ve KULLANIM =

1. Ürünü sert ve yanmaz bir zemine yerleştirin.

2. Baca bağlantısı en fazla 2 dirsekten oluşmalı ve en kısa mesafede bacaya bağlanmalıdır. Baca

sadece şömineye ait tek baca olmalıdır. Ortak bacaya bağlamayınız. (Şekil-9 / Şekil-10)

3. Bacanız dış mekanda ise mutlaka çift cidarlı ve izolasyonlu olmalıdır. Bacanız standartlara uygun

olmalıdır. Mutlaka baca şapkası kullanınız. (Şekil-1 / Şekil-2 / Şekil-3 / Şekil-4)

4. Ürününüzde kullanacağınız yakıt mutlaka kuru olmalıdır. Yaş odun ve kömür kullanmanız durumunda

ürüne zarar verirsiniz.

5. İlk yakma işleminde Yanma havası klapesi ve İkinci hava klapesi tam açık konumda olmalıdır. Odun

tam olarak yanmaya başladıktan ve rejime girdikten sonra Yanma hava klapesi kapatılarak sadece

ikincil hava klapesi açık durumda bırakılmalıdır. İkincil hava klapesi hem ön camın islenmesini önler

hem de yanma havasını sağlar. Şömine üzerinde bulunan Üçüncü hava girişi serbest hava beslemesi

yapar. (Şekil-7)

6. İlk yakmada yakıtı mutlaka üstten tutuşturunuz. (Şekil-6)

7. Şömine yanarken yakıt ilave etmeniz gerektiğinde, ateş kapısını hızlıca açınca odaya duman

tütmemesi için önce kapıyı 1 parmak kadar açıp bir süre bekleyin, sonra tamamen açabilirsiniz. Hızlı

bir şekilde yakıt yükledikten sonra ateş kapısını tam kapatınız.

8. Günlük temizlik için; yanma odasında döküm ızgaralar üzerindeki küller yan taraftaki kül silkme ve

dökme kolu ile küllüğe dökülür. Küllük içindeki küller hergün boşaltılmalıdır. (Şekil-7)

9. Aylık temizlik için üst temizleme kapağı kaldırılarak fırça ile fırın üstündeki küller yanma odasına

süpürülür.

10. Ürününüzün döküm siyah boyalı yüzeylerini sadece soğukken nemli bir bezle silebilirsiniz.

11. Ön kapı camını veya Fırın camını sadece soğukken su ve cam temizleyici kimyasallarla

temizleyebilirsiniz. Cam temizliğinde sert metal veya tel malzeme kullanmayınız.

12. Odunları yanma odasına önden veya yandan yavaşça bırakınız. Sert şekilde atmayınız. Sert şekilde

atılması durumunda yan camlar hasar görebilir ve garanti kapsamı dışında kalır.

13. Kullanım esnasında ürün ile birlikte verilen koruyucu eldivenleri giymeden yüksek sıcaklıktaki

bölgelere dokunmayınız.

14. Şöminenin kurulduğu mekanda etrafında yanıcı ve parlayıcı kimyasal veya eşyalar bulundurmayınız.

Kurulum yeri ile ilgili ölçüleri Şekil-5 de görebilirsiniz.

15. Fırını kullanırken Fırın kapağını açık bırakmayınız. Fırında yemek varken fırın kapısı camında buhar

oluşabilir. Fırın kapısı çevresinden su buharı ve yemek kokusu ortama çıkabilir.

16. Fırın emaye kaplamalıdır. Fırın iç kısmında şömine soğukken ıslak bezle temizlik yapabilirsiniz.

17. Şömine yanarken kesinlikle camlara soğuk su dökmeyiniz.
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1. 400°C ye dayanıklı izolasyonlu ve çift cidarlı Paslanmaz çelik baca ; Verim %100 Mükemmel.
2. Isı tuğlası ile çift cidarlı izolasyonlu baca. Verim %100 Mükemmel.
3. Klasik baca tuğlası ile çift kat korumalı baca. Verim %80 İyi.
4. Dar kesitli eni boyu farklı tek cidarlı tuğladan baca. Verim %40 Kötü.

1. Endüstriyel tip baca şapkası. Mükemmel çekiş sağlar.
2. El imalatı baca şapkası, duman çıkış kanalları baca çapı alanından 2 kat daha geniş olmalıdır. (İdeali 2,5 kat)
3. Döner baca şapkası; lodoslu havalarda dönerek emiş sağlar.
4. Yan yana iki baca arası en az 50 cm mesafe olmalıdır. Aynı baca içinden 2 farklı baca çıkamaz.

Bacanız en yakın duvardan, ağaçlardan veya 
binalardan en az 10 metre uzak olmalıdır. 
Bacanın en üst çıkış noktası çatının en üst 
noktasından en az 1 metre yüksek olmalıdır.

Şekil - 01

Şekil - 02

Şekil - 03
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BACA İÇİN MESAFELER VE KONUM

Çatı eğimi a >10°
Şekil - 04

Şekil - 05

Şekil - 06
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AÇIK

KAPALI

YANMA HAVASI KLAPESİ

Küllük

İKİNCİL HAVA KLAPESİ

KÜL SİLKME VE DÖKME KOLU

Şekil - 07
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AÇIK
KAPALI

FIRIN

KÜLLÜK

YAN ATEŞ KAPISI

ATEŞ KAPISI

ÜST TEMİZLEME KAPAĞI

ÜÇÜNCÜ HAVA
(ARKA TARAFTAN)



ŞEKİL - 10

Min.1 metre

Min.1 metre
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Temizleme

kapağı

L min. 60 cm.

L max 200 cm
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8000 PATLAK RESİM

9





GARANTİ BELGESİ

1. Ürününüz yasal olarak teslim tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay) garanti 
kapsamındadır.

2. Ürün üzerindeki bütün parçalar firmamızın garantisi altındadır.

3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 30 iş gününü geçemez. Bu 
süre ürünün yetkili servis, yoksa yetkili satıcı, bayii, acenta, temsilcilik veya 
ithalatçıdan birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza 
bildirimini telefon faks e-posta iadeli taahütlü posta veya benzeri bir yolla 
yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü 
tüketiciye aittir. Ürünün arıza süresi 10 iş gününü geçerse geçici olarak 
tüketicinin kullanımına benzer özellikteki bir ürün tahsis etmek zorundadır.

4. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, garanti şartlarını 
yerine getiriyorsa onarımı için işçilik, yedek parça veya herhangi bir isim 
altında hiçbir ücret talep edilmez.



GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

Ürününüz aşağıdaki durumlarda garanti kapsamı dışında kalır :

1. Sicil etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi.

2. Ürünün kullanma kılavuzundaki kurallara aykırı kullanılması.

3. Hatalı yerleştirme, hatalı baca ve baca bağlantıları .

4. Sirkülasyon pompasız çalıştırma.

5. Açık genleşme tanklı sistem haricinde tesisat yapılması.

6. Yetkili servis dışında bakım ve onarım yapılması

7. Nakliye, boşaltma, yükleme ve depolama harici fiziki (çarpma ,kırma ve çizilme) ve 
kimyevi etkilerle meydana gelen hasar ve arızalar.

8. Yangın, tabii afet sonucu meydana gelen hasar ve arızalar.

9. Yüksek kalorili yakıtlardan (Sanayi tipi vb) doğacak hasar ve arızalar.

10. Yukarıda belirtilen arızaların onarıımı ücrete tabidir.

11. Garanti bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca mamülde meydana 
gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve 
tazminat talep edilemez.

Not : Satıcı satış esnasında garanti belgesinin tam olarak doldurulması (Teslim tarihi ve 
yeri, fatura tarihi ve no, satıcı kaşe ve imzası) şeklindeki kanundan kaynaklanan 
sorumluluğunu yerine getirmediği, garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orijinal 
seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiğinde.

HOŞSEVEN ISI VE YALITIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barakfakih Sanayi Bölgesi 10.cd. No:2  Kestel / BURSA
Tel : 0224 384 11 10 (4 hat) Faks  : 0224 384 11 14

www.hosseven.com.tr info@hosseven.com.tr

http://www.hosseven.com.tr/
mailto:info@hosseven.com.tr

