
ÇAY KAZANI KURULUMU NASIL YAPILIR? 
Ürün kurulum maddeleri; 

1. Çay kazanı üstündeki demlik bölümünü çekip çıkarınız.Kazan içine elinizi sokup musluk ve 

şamandırayı çıkarınız. 

2. Teflon sarılı olan musluğu, kazanın ön tarafında bulunan dişli musluk bölümüne takıp sıkınız 

.Dip noktaya kadar sıkmanıza gerek yoktur.Ağır ağır dönmeye başladığında musluğu düzleyip 

bırakabilirsiniz. 

3. Kazan üstünde takılı olan 4 vidayı yerinden tornavida yardımıyla çıkarınız 

4. Kazan içinden çıkan şamandırayı 4 vida yerinden kazan üstüne vidaları söktüğümüz bölüme 

monte ediniz. 

5. Şamandıranın uzun çubuğunun en ucunda bulunan delikli bölümü  kazan üstünde bulunan 

küçük altında somun olan ve kazanın üstüne doğru çıkmış olan şamandıra topunun üstüne 

geçiriniz 

6. Arıtmayı kazanınızın yan tarafında bulunan yuvaya geçiriniz.Arıtmanın üstünden çıkan iki ucu 

birbirine bakır boru ile bağlı hortumu çekerek ayırınız 

7. Bakır ucu kazan üstünde bulunan ufak çıkıntılı yine bakır uçlu bölümün içine sokuyoruz 

8. Diğer kırmızı ucu ise şamandıranın üstünde bulunan ufak çıkıntıya takıyoruz 

9. Koliden çıkan iki ucu soketli mavi hortumun bir ucunu şamandıranın arkasında bulunan 

arıtmaya bakan tarafa diğerini ise taharet musluğuna takınız. 

10. Taharet musluğundan suyu açınız kazana suyun geldiğini göreceksiniz.Kazan giren suyun çok 

tazzikli gelmemesi her zaman iyidir.Akşam giderken suyu kapatmanızı öneriyoruz.Kazana 

gelen suyu şamandıranın ucunda bulunan yaylı küçük vidayı hafif hafif çevirerek 

ayarlayabilirsiniz. 

11. Ocağı koliden çıkarttıktan sonra arkasında bulunan Tüp-doğalgaz girişinizi takınız.Teflon 

sarmayı unutmamanız önemle rica olunur. 

12. Ocakta bulunan kısa fişi kazanda ki prize takınız 

13. Kazandan çıkan uzun fişi ise duvar prizinize takınız 

ÇAY KAZANI NASIL KULLANILIR 
Ürün kulumu yaptıktan ve Gazımızı açtıktan sonra Çay kazanı teknik kullanımı ise; 

 Ürün içerisinde su olmadan lütfen çalıştırmayınız 

 Su derecesini görmek için kazan üstünde bulunan şamandıra çubuğunu takip edebilirsiniz 

 Kazanın panosundan ürünü neyde kullanmak istiyorsak(Elektrik,gaz,Elektrik-gaz) seçiyoruz 

 Su dolu kazanımızın ocağında bulunan mavi düğmeyi çeviriyoruz ve yanındaki  kırmızı uçlu 

çakmağa basarak ateşliyoruz(İlk kurulumda çakmak tek seferde almaya bilir.Arka arkaya sert 

3.basımda alacaktır)(Gaz özelliği bulunmayan elektrikli ürünlerde çakmak bulunmaz kazan içi 

rezistans ısıtıcı görevi görür). 

 Kazan panosunda bulunan dereceyi 110 ile 100 arasında ortalıyoruz. 

 Kazan bundan sonra her işini kendisi halledecektir. 

 Akşam giderken suyunuzu ve gazınızı kapatmayı unutmayınız 

 



 

 

 

 

 

 

 


