KITURAMI KOMBİ - VVORLD 5000

MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

Kıturomı
KomBi

433 72 04 © 2014 Kiturami Yedek Parça - www.isimarket.iW(

Kombi Parçalarının İsimleri
• Kombinin Her parçasının isimleri

Kapalı Sistem

CN CO

V~ Hava girişi - Al Isı
dönüştürücüsüsü ►
Nitrojen tankı 4- Hava
girişi
5* Tabaka tip ısı dönüştürücüsü 6*
Buhar su ayracı ve ısıtma filtresi 7Baca borusu
_________

8- CU Isı dönüştürücüsü ____________
9- Yakıcı
10- Vantilator
11 -3 yollu valf
1 2-Gaz valfi ile gaz/ hava oran Kontrol 1 3-Kontrol

<Piping diagram>
O

Kapalı Sistem

rP
Buhar-Su ayracı ve
ısıtma filtresi

^

o o o
Su doldurma valfı

Fonksi/on
pence esi

^

Çalışma Lambası

Aşağı • yukarı butonu
Mevsim (ısı) seçme butonu
Rezervasyon butonu

Oda, rezervasyon,
gezi bulonu
-► Çalıştırma butonu
Duş Bufonu

1 - Fonksiyon penceresi Hali hazırdaki
çalışmayı, hali

hazırdaki siyi,ayarlanan ısıyı,rezerve edilmiş işi ve duracağı
zamanı,tükefimi,mevsim seçimi ve arıza kontrol numarasını gösterir.
2- Oda,rezervasyon, gezi butonu
Odalar içindeki seçim ,rezervasyon ve dışarı çıkıldığı zamanlardaki
fonksiyonlar için kullanılır.
3* Duş butonu
Duş fonksiyonunu seçmek için kullanılır.
4- Çalışma lambası
Kombi herbir fonksiyonu devreye soktuğunda lambayı yakar.
5- Aşağı • yukarı butonu Herbir fonksiyonu
ayarlamak için kullanılır.
6- Mevsim (ısı) seçme butonu Sıcak su
ısısını belirlemek için kullanılır
7-

Rezervasyon butonu
Rezerve edeceğiniz(önceden belirleyeceğeniz) fonksiyonu ayarlama ve
durdurma zamanını belirlemeye yarar.
8- Çalıştırma butonu
Kombiyi açıp kapamaya yarar.Ayrıca kombinin tamir sonrası çalıştırılmasını sağlar.
(Kombi ard arda 3 defa kapatılıp açılabilir.3ncü defadan sonra 5
dakika bekledikten sonra yeniden çalıştırılabilir.)

Güvenlik Talimatı
•

Konular şemalarla gösterilmiştir, böylelikle kullanıcıların kazaları önlemede

ve kombiyi randımanlı kulanabilmede başvurabilmeleri kolaylaştırılmıştır.
Lütfen aşağıdaki işaret ve içeriklerini manueli okumaya devam etmeden önce
tamamen öğreniniz.

Dikkat
Kombiyi tamamen güvenlik önlemleri bilinci ile kullanmamak şahıslarda yahut
çevrenizde kayıplara yol açar.
•

Biz güvenlik önlemlerini 3 başlığa ayırdık.

Bunlar - Önlem, İkaz ve Tehlike. Bunlar şu anlama gelmektedir:

A
A
A

Danger

Warning

Bu işareti dikkate almamak ciddi yaralanma yahut
ölümlere sonuçlanır.
Bu işareti dikkate almamak ciddi yaralanmalarla
sonuçlanır.
Bu işareti dikkate almamak hafif yaralanmalarla yahut
kombiye zararla sonuçlanır.

Caution
• Her bir işaret sırası ile şu anlamlara gelir :
Genel tehlike, ikaz
ve önlem

A
(
D
0

Dokunma
Genel yasaklar

Yapılması gereken şeyler

Ateşle yaklaşma
H Topraklanmak

e
Kiturami Kombi Aşağıdaki Avantajlara Sahiptir
• Enerji Tasarruf Fonksiyonu
Oda termostatına yerleştirilmiş sayısal kontrol sayesinde
kombi enerjiyi kullanım moduna göre (uyku ,dışarıda bulunduğunuz ,

duş yaptığınız zcmanlarda) tassarruflu kullanır.
• Gaz kaçak belirleme sisteminden biraz daha fazlası Ana kontrol
mekanizmasındaki gaz tespit cihazı gaz kaçağı oluştuğunda otomatik olarak
alarm verir. Aynı zamanda cihaz girişinden gazı keser brülördeki yanmayı
durdurur.
Baca borusundaki kaçağı ve olası kazaları önlemek için kombi otomatik olarak
devre dışı kalır.
• Kış aylarında kombinin donmasını engeller
Dış ortam sıcaklığının aniden düştüğü kış aylarında,kombi pompasını
otomatikmen devreye sokarak sabit sıcaklığı korur ve kendisinin donmasını
engeller.
• Sismik sensör (isteğe bağlı)
Deprem oluştuğunda sismik sensör devreye girerek gaz akışını ve kombinin
çalışmasını derhal durdurur.
• Arıza oto-kontrol fonksiyonu
Bir arıza oluştuğunda ışığın yanıp söndüğünü kontrol et ve hata iç mekan sıcaklığı
göstergesinde sayısal bir değer olarak görülecektir.
Bu arızanın nedenini kolayca bulmanızı sağlayacaktır.
(Sayfa25-26 a bakınız.)
• Otomatik gaz kesme sistemi
Alev sönmesi durumunda ısı geçiş mekanizması aşırı ısındığında,
elektrik kesintisi olduğunda veya gaz basıncı aniden düştüğünde
(Baca borusu tıkandığında ,
Rüzgar nedenli randımanlı çıkış yapamadığında kombi otomatik olarak gaz
akışını kesecektir;)kombi güvenlik sistemi gaz akışını otomatik olarak
kesecetir.
• Düşük su seviye koruması ve otomatik su sağlayıcı
(açık su destek sistemler için)
Açık su sistemlerinde su seviyesi sıksık gözetlenir ve düşükse su seviyesi
otomatik olarak doldurulur.
Ama kapalı su sistemlerinde ikmal manuel (el ile) doldurma vanası sayesinde
yapılır.
• Kullanım suyu sıcaklığını ayarlayabilme fonksiyonu
Su sıcaklığı 35 ila 90 derecelik sahada ayarlanabilir
(Valf sıcak su konumunda tamamen açıldığı zaman kombi sıcaklığı ayarlama
konumuna getirilmiş olur).

o
Dikkat Yapılması Gerekli
Kullanılan gaz tipini kontrol et Kombi
ilk kullanıldığında yada taşınıldığında
kullanıcı kullanılan gaz tipinin kombi için belirlenmiş gaz tipi olup
olmadığını kontrol etmeli (LPG/LNG : Kombinin sağ tarafında
kullanılabilecek gaz çeşitleri yazmaktadır)

Şebeke gerilimini kontrol et
AC220V / 50Hz kullanılıp kullanılmadığını kontrol et

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
Gaz valfini kontrol et Kombiye irtibatlı gaz valfinin açık
olduğunu kontrol et.
Eğer gaz yoksa kombi çalışmayacak ve sesli ikaz
yapacaktır.

o

Lütfen Kullanmadan Önce Okuyunuz | Güvenlik Talimatları

A
Dikkat

O
Yapılması Gerekli

Su giriş (su kaynağı) valfinin kapalı olması durumunda
Su giriş boru valfi sıklıkla kontrol edilmelidir.Çünkü su
haznesinde su kalmadığında yada seviye sensör altına
düştüğünde, kombi çalışmasını durduracaktır ve oda
termostatından 95 ikaz ışığı yanacaktır.

A
Dikkat

O
Yapılması Gerekli

Kombi çalışma esnasında birden fazla dağıtıcı valfin
açılmaması durumunda
Eğer kombi dağıtıcı valfler kapalı iken çalıştırılırsa kombi aşırı
ısınmadan dolayı yanacak yahut kendinde hasara neden ola<

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
Baca eklem seperatörlerinin kontrolü
Kombi ve bacanın kırık olup olmadığnı yada asbest sargının
gevşediğini yahut yoğunlaşmc nedeni ile açıklık oluşup
oluşmadığı kontrol edilmeli.
Eğer kombi eklemler kapalı iken kullanılırsa yanmış gazların odaya dolması sonucu
karbondioksit zehirlenmesi tehlikesi oluşur.
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O

A

Dikkat Yapılması Gerekli
Kombi odasına yanıcı madde koymayınız Yanıcı
madde içeren kutu,bidon,benzin,tiner vb.
şeyleri kombi odasında bulundurmak yangın
tehlikesi oluşturabilir.(yanıcı maddeler:
meta^asetile^propa^hidrojen, sülfid,sıvıyakıt,katıyakıtbenzin türevleri,aseton,toluen
vb. Gibi alev alma noktası 30C altında olan alev alıcı maddelerdir.)

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
Kombi odasına kombiden başka birşey koymayınız.
Kolayca alev alabilecek gazete gibi malzemeler
koymayınız.Ayrıca kombi bacasında çamaşır kurutmaya
çalışmayınız çünkü yangın tehlikesi oluşturur.

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
Lütfen güç kablosunu (fiş)dışarı çıktığınızda yada
yağmurlu havalarda prizden çıkarınız.
Güvenliğiniz için yaz aylarında yağmurlu ve şimşekli ve
yıldırımlı

havalarda

kombiyi

korumak

çıkarmanız tavsiye edilir.

o

için

fişten

*
*

• Kullanmadan
önce
kontrol |ediniz
| Güvenlik
talimatları
Çalışma
esnasındaki
Önlemler
Güvenlik
talimatları

Lütfen kombiyi su ve oda ısıtmaktan başka bırşey için kullanmayınız.
Gaz borusu /hortumu yada goz regülatörü onanmı /değişimi sonrası servis
merkezinden tekrar kullanmadan önce muayen« 4dıln<r«ıni ntı»y lf,

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
Kaçak varsa odayı havalandırınız Eğer
odaya baca gazı dolarsa karbonmonoksit zehirlenmesi oluşabilir.
Lütfen baca borusunun bacaya güvenli şekilde yerleştirildiğinden ve odanın
düzenli aralıklarla kapıların açılarak havalandırdığını kontrol ediniz.
* Hernekadar yapay ark(kıvılcım) tasvir edildi isede elektrikli cihazları
durdurmak yanut kapatmak gaz patlaması oluşturabilir.

AO

Dikkat Yapılması Gerekli
Gaz kaçak kontrolü Gaz giriş hortumu/borusu düzenli olarak kaçak yönünden
kontrol edilmeli. (Sabun köpüğü ile gaz kaçağı belirlenebilir.Kaçak tespiti
halinde gaz vanasını kapatın en yakın gaz servis noktasından muayene için
yardım isteyin.)
*Gaz kaçağı durumunda oda termostatı kontrol lambasında ve oda sıcaklık göstergesinde 97
rakamı görülecektir vede uzaktan kumanda üzerindeki tüm ışıklar yanıp sönecektir. Böyle
durumlarda çakmak gaz kullanım miktarını artırmak yada vantilatör kullanmak çok
tehlikelidir.Bunun yerineöncelikle odayı camları açarak havalandırın kaçağı sabun köpüğü vb.
ile tespit edin. Eğerki kesinlikle bir gaz kaçağı durumu yoksa oda thermostatı üzerindeki
Povver/Restart butonuna basarak kombiyi tekrar çalıştırabilirsiniz.

Kombinin donması
D
i
k
k
a
t

A
Dikkat
Kombinin donmasını önlemek
Kombi kış aylarında uzun süre çalıştırılmadığında donabilir.
Bu yüzden evden ayrıldığınızda kombiyi kapatmayınız. (Sayfa 24).

A
Dikkat

ISO
t) jf)

Donmuş borulardan ötürü oluşan düşük
su seviyesi Otomatik ikmalin durması
Kışın sıcak ve soğuk su boruları donduğunda Su ikmali otomatikmen
oluşmayabilir ve oda termostatı üzerinde 95 nolu ikaz görülecektir. Eğer
borular tamamen donmuşsa sıcak su akışı

olmayacaktır ve kombi donacaktır.

Dikkat
Boruları donmaktan korumak için kombi içine herhangi bir cihaz
yalıtım malzemesi vs. yerleştirmeyiniz.
Lütfen ıstıcı tel,elektrot vb.elektrikli araçları borulara donmaktan korumak
için yerleştirmeyiniz çünkü bu araçlar mal ve can kaybına neden olacak
sonuçlar doğurabilir.

Güvenlik Talimatları
Çalışma esnasındaki Önlemler | Güvenlik talimatları

A

Dikkat
Kışın sıcak su akmadığında Saç kurutucu yada
benzeri bir ısıtıcı ile su giriş borusunu ve sıcak
su vanasını ısıtıp çözünüz.,
Eğer hala sıcak su gelmiyorsa en yakın servis
noktası ile irtibata geçiniz.
* Isıtma işleminden önce herhangibir gaz
kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
İzolasyon maddeleriyle boruları sıcak tutmak.
İzolasyon maddeleri olmaksızın soğuk havaya
maruz kalan borular donar.Uzun süreli evi
terkettiğinizde tüm odaların valflerini kapatmayınız.
Devir daim pompası su devir daimini sağlayarak boruların donmasını
engelleycektir.

A
Dikkat
Oda termostatını ıslak bezle temizlemeyin.
Elektrik çarpma tehlikesi oluşturur ve kombinin
dayanıklığını azaltan nem kombide elektrik
kaçağı ve arızalara neden olur.

A
Dikkat
Kombi kış aylarında 2-3 gün çalıştırılmadıysa Eğerki
kombi 2-3 gün kış aylarında çalıştırılmadı ise su
vanalarını ve gaz vanasını açınız.

A
Dikkat
Lütfen
borulardaki
suyu uzun bir müddet
kombiyi
kullanmayacaksanız
boşaltınız.
Eğer kombi uzun müddet kullanılmayacaksa donabilir.
* Resimde görüldüğü üzere kombi altında bir boşaltma vanası bulunmaktadır.
Tokasını açarak boşaltma vanasını açınız ve tüm suyu boşaltınız.
Kombiyi rastgele montaj yada sökme işlemi uygulamayınız.
Bu işlem kombide hatalara neden olabilir hatta elektrik çarpması

A
Dikkat

o
Yapılması Gerekli

veya yangın tehlikesi gibi kazalar oluşabilir.Lütfen bu iş için servis
noktasını arayınız.

o

Çalışma esnasındaki Önlemler | Güvenlik talimatları

Kombi baca ve borusu çalışma esnasında çok sıcak olur kesinlikle
dokunmayınız.Yanma tehlikesi vardır.

AO
Dikkat Yapılması Gerekli
Dikkat : Yanık tehlikesi 2
Sıcak su musluğunu su çok sıcak olacağından açtığınızda
dikkatli olun.Özellikle de kombi yaşlı hasta ve hassas ciltli
çocuklarda yanıklar oluşturabilir.
Sigortayı rastgele değiştirmeyiniz.

Bu işlem kazalara
sebebiyet
verebilir.
Değiştirme ihtiyacı duyduğunuzda yetkili servise haber veriniz.

Dikkat
Lütfen yılda bir yada iki defa kombinizi kontrol ettirin.
Gaz kombiniz yıllık birden fazla sizle ilgilenen bölge
yetkili servisi tarafından uzun ömürlü güvenle
kullanmanız için kontrol gerektirir..

Çalışma esnasındaki Önlemler | Güvenlik talimatları

* Isıtma filitre temizliği

Eğer ısıtma işlemi
her zamanki standartının altında ise Bu borularda
yabancı maddelerin biriktiğinin emaresidir.
Bu nedenle lütfen ısıtma filitresini temizleyiniz.

1. Ana kabloyu
ayırarak
gaz
kapatınız

2. Su
kapatınız.

giriş

prizden
valfini

valfini

3. Isıtma filitresi tutan mandalı ayırınız.filitreyi çıkartın ve temizleyiniz. İçinden sıcak su çıkabileceği
için elinizi yakmamaya dikkat ediniz (eğer kendiniz yapamıyacaksanız lütfen servis noktasını a rayımz).

4. Sökme

4.

Kombi Çalışması | Thermostat çalışması

Sökme işlem sırası tersine filitreyi takınız.Fişi prize takın, su ve gaz valfini açınız.

* Su doldurma işlemi
* Eğer oda thermostatı 95 nolu ikazı veriyorsa aşağıdaki işlemi uygulayınız.
* Bu talimat kapalı sistem içindir. (Açık
sistem bu işi otomatik olarak yapar).

Detaylı Diagram

Dikkat Yapılması Gerekli
1. Gaz valfini kapat .

A
Dikkat
2.

Tüm dağıtma vanalarını aç.

A
Dikkat
3. Kombinin
altında bulunan
su
doldurma
vanasını
sola
çevirerek aç.

A
Dikkat
4. 95 nolu ikaz oda termostat ekranından giderse yada su basınç saatnden 1,5
barı gördüğünde su doldurma valfini sağa çevirerek kapat.

A

Kombi Çalışması | Thermostat çalışması

Dikkat
5. Gaz valfini aç
kombiyi çalıştır.

O

* Oda fonksiyonu kullanımı
1. Oda seçimine geliniz "Room "[Room, Reservation,Outing).
Tuşa her basışınızda sırası ile "Room, Reservation and Outing" görülecektir.
2. Aşşağı yukarı tuşlarına " UP(A)/DOWN(V) " basarak oda sıcaklığını

3. İklim

istenilen sıcaklığa getiriniz.
season" butonuna basarak su sıcaklığını ayarlayınız.
JA Kombi hakkında bilgilendirme
İklim "season" seçme ne işe yarar?
Bu fonksiyon su sıcaklığını oda yada resevasyon fonksiyonu seçiliyken
ayarlamaya yarar.Yazın su sıcaklığı 45C sonbahar 55C baharda 65C ve kışın ilk
zamanlarında 75C e ayarlar.

* REZERVASYON FONKSİYONUN KULLANIMI
Kombi Çalışması | Thermostat çalışması

1 - Rezervasyon" Reservation " konumunu [Room, Reservation, Outing] den
seçin .(böylelikle kombiniz önceden süresini belirlediğiniz çalışma şekli için
çalıştırılmaya başlayacaktır).
Örneğin kombi 20 dakika çalışacak 2 saat bekleyecek sonra tekrar 20 dakika
çalışacak gibi komutlar yükleyebilirsiniz.
[Rezerve edilmiş çalışma zamanını değiştirme]

1 .Rezervasyon konumunu seçiniz.
Zamanı aşağı - yukarı "UP(A)/DOWN(T)"
butonuna basarak ayralayınız -►Eğer ayar bu
aşamada sona erdiyse rezerve edilmiş durma
zamanı ilk aşamada uygulanıyor olacak.
2. Eğer rezerve edilmiş durma zamanını ayarlamak isterseniz rezervasyon
butonuna bir kez daha basınız.
- Rezerve edilmiş durma zamanı ayarlama metodu.
Rezervasyon fonksiyonu seçildiği ve durma zamanı yanıp sönmeye başladığı an
aşağı-yukarı butonu ile ayarlamayı yapınız.
-►Eğer bu aşamadaki ayarlama sona erdi ise rezerve edilmiş durma zamanı ilk
olarak uygulanmış olacak
3. Eğer rezerve edilmiş zaman çalışmaya başlama seçeneğini bir daha
ayarlamak istiyorsanız rezervasyon butonuna bir kez daha basınız .

m Kombi hakkında bilgilendirme Rezervasyon fonksiyonunu kullanma

Rezervasyon seçeneğini kullanmaya başlama ve durma zamanını en uygun
zaman sahasında ayarlayarak en ekonomik çalışma koşulunu sağlamış
olursunuz. (Lütfen kombi çalışmaya başlama ve durma zamanını bulunduğunuz
iklim ve evin izolasyon seviyesine göre ayarlayınız.)

* Gezi modunu kullanma
1 .Gezi "Outing" Kombi
konumunu
[Room,|Reservation,
Outing] den seçiniz . (gezi
Çalışması
Termostat çalışması
fonksiyonu kombinin minumum oda sıcaklığında çalışmasını sürdürerek kombi ve

odaların donmasını engeller).

m Kombi hakkında bilgilendirme Donma önleme fonksiyonu nedir?
Bu fonksiyon kombinin kendiliğinden belli sıcaklıktaki suyu boru ve kendi içinde
sürküle etmesini sürdürerek kombinin ve boruların donmasını engeller Gezi
(dışarı çıkma) esnasında kombi prize irtibatlamış ve gaz valfi açık bıraklımış
olmalıdır.
• Sert kış koşullarında kombi sıcaklığını 10-15 C sıcaklık sahasına ayarlayarak
sizde donmasını engelleyebilirsiniz.
Donma önleme fonksiyonu"outing" aşağıdaki koşullarda çalışmaz :
• Elektrik kesildiğinde yada prizden çıkarıldığında
• Gaz valfi kapatıldığında yada gaz kesintisi olduğunda
•Su girişi izole edilmediğinde yada borular olumsuz koşullara maaruz
bırakıldığında.
* Duş fonksiyonunu kullanma 1 .Yeterli miktarda sıcak su istiyorsanız duş
fonksiyonunu "bath" butonuna basarak seçiniz.
2. Duş fonksiyonunu seçtiğiniz 2.30 saat sonra bir önceki seçili fonksiyonuna
dönecektir.
3. Eğer su basıncı2.5kgf/cm(244kpa) üstünde ise basınç düşürücü valf takınız.

* Isı ayar fonksiyonu nedir
?

Kombi kullanma kılavuzu | Termostat çalışması

1. Bu fonksiyon "Room,
Reservation and Outing "
fonksiyonlarındaki odaya yollanan su sıcaklığı ile de duş fonksiyonundaki
istenilen
su sıcaklığını ayarlar.
* Sıcak su ayarı
1. Duş konumunu oda termostatından seçin.
2. istediğiniz su sıcaklığını UP(A)/DOWN(T) buttonlarına basarak
ayarlayın(35~60oC)

Dikkat

Yapılması Gerekli

£|^Kombi hakkında bilgilendirme
Duş fonksiyonunu kullanırken dikat edilecek hususlar
Dikkat yapılması gerekli
* Sıcak su nedeniyle yanma tehlikesine dikkat ediniz
* Lütfen duş fonksiyonunu açtığınızda musluğu kullanırken aniden sıcak su
gelebileceğinden dolayı çok dikkat ediniz.
* Lütfen özelliklede hasta,yaşlı ve çocukların sıcaksu ile yanık vakası
geçirmemelerine dikkat ediniz.
* Kombideki tüm su kullanılmayabilir.
* Isıtma esnasında (iç mekan) sıcak su vanalarının tamamen açık olmaması
ısı ayarını en son seviyede kullanmanıza nedenolabilir.
* Isıtma esnasında (iç mekan) sıcak suyun uzun müddet kullanımından
sonra ılık su akışı olabilir.
* Duş fonksiyonu esnasında elektrik gidip gelme durumunda kombi bir
önceki çalışma konumuna geçer.

O

•Sıcaklık saha ayar diyagramları
Giren su sıcaklığı 5°C olduğunda

Below the hot water temperature setting
Same as the hot water temperature setting
Above the hot water temperature setting

I Mill I I III—

_______________________________ __ __

Giren su sıcaklığı 15°C olduğunda. Giren su sıcaklığı 25°C
olduğunda.

Bakım & Temizlik | Kombi bakım metodları
Kombi
kullanma
kılavuzu
| Termostat çalışması
• Yaz esnasında kalite
yönetimi
Yaz mevsiminde ,kombi sıklıkla kullanılmadığında Kullanıcılar itina
etmeyebilirler.Lütfen Kombiyi kışa hazırlamak için aşağıdaki kaideleri yapınız.
1. Kombiyi fişten ayırın
Uzun zaman kombiyi kullanmayacaksanız kombiyi fişten ayırın çünkü yazın
oluşacak şimşek yahut yıldırım düşmesinden dolayı kombi içindeki elektronik
devreler zarar görebilir.
2. Kombiyi düzenli olarak çalıştırın
Kombi uzun süre çalıştırılmadığı zamanlarda dahili parçaları umulduğu gibi
çalışmayabilir.Ozelliklede devir daim pompası oksidasyondan dolayı zarar
görebilir..Bu sebeple kombinin aylık 1-2 defa çalıştırılması tavsiye edilir.
3. Bacayı kontrol edin
Yağmur suyunun bacadan gelip gelmediğini kontrol ediniz.Yağmur gelmesi
durumunda bu kombide arızalara yada yanmış gazın dışarı atılmasına engel
olabilir.Aynı zamanda baca borularının eklemlerini ,kombi eklemlerinizde baca
tutturucularımda çatlak olup olmadığı yönünden kontrol ediniz.
4. Kombinin uzun süre kullanılmadığı mevsimlerde kombinin kontrolü için
yardım alın
Sıvı yakıtla çalışan kombi kullanıcılarına kombinin kullanılmadığı mevsimlerde
yetkili servisten yardım almaları tavsiye edilir.
Basit muayene ve tamiratla kombi güvenlikle daha uzun ömürlü kullanılabilir.
*Kış müddetince güvenlik bakımı
Kış müddetince güvenliği göz önünde bulundurmamak patlama gangın,
donma,gaz zehirlenmesine yol açabilir.Gelin kış müddetince güvenli kullanım
kurallarına bakalım.
*
1. Lütfen çevreyi kullanım öncesi kontrol et.
• Lütfen Kombinin yerleştirildiği noktanın hava giriş ve çıkış
gözlerinin doğru yerleştirildiğinden emin olun.
• Lütfen kombinin duvara güvenli şekilde oturtulduğundan emin olun .
• Lütfen bacanın hasarl^tıkal^eskimiş yada şekil değiştirmiş olup olmadığnı
kontrol et. (bacada,yanmı§ gaz borularında birikme^ırılma olup olmadığına
dikkat et vb...)
• Lütfen kuşların yahut kemirgenlerin bacaya yuva yapmadıklarından emin
olun.

Montaj öncesi kontrol notaları | Montaj içiri genel uyarılar
Açıkta kalmış boruların donmaya karşı iyi bir şekilde
yalıtıldığından emin olun.
Kombi yanına sıvı yakıt,tiner vb.alev alıcı maddeleri,koymayınız.
2. Kombiyi ilk kez çalıştınken :
• Kombiyi fişe takınız gaz ve su vanasını açarak kaçak olup olmadığm
kontrol ediniz.
• Kombiyi çalıştırınız ve de oda termostatından açma kapama
tuşuna bastığınızda çalışma lambasının yanıp yanmadığını
kontrol ediniz.
• Eğer çalışma lambası yanmıyorsa bu kombiyi oda sıcaklığı altında bir
ısıya ayarladığınız içindir .Sıcaklığı ayarlayınız.
• Eğer kombi lamba yanmasına karşı çalışmıyorsa Boru içerisine ilk
montaj anında hava dolduğu içindir.Oda termostatından restart
butonuna 2 üç defa arka arkaya basınız.
• Kombi çalışmaya başlar başlamaz tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
• Su sıcaklığını mevsim ve tercihinize göre ayarlayınız.
3. Kombiyi donmaktan korumak için :
• Lütfen kış aylarında evi terkettiğinizde kombiyi fişten
çıkarmayınız.(kombi donma önleme fonksiyonunu çalıştırınız.)
• Açıkta kalan parçaları izolasyon maddeleri ile sarınız.Eğer boru veya
kombi donduysa servis merkezini arayarak yardım isteyiniz.
4.

Kombi koruma güvenlik kaideleri:

• Uzun ömürlü ve güvenli bir kombi için lütfen yıllık en az bir defa olmak
üzere
üretici firmaya kombinizi kontrol ettiriniz.
• Kombi kontrol ve temizliğinden önce gaz valfini kapatınız,kombiyi
fişten çekiniz ve soğuyuncaya kadar bekleyiniz.
• Sıklıkla herhangi bir gaz kaçağı,sızıntı olup olmadığını sabun
köpüğü ile kontrol ediniz.
• her zaman hava giriş bağlantılarının iyi birleştirildiği,paslanıp
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paslanmadığını vede çatlak ,tıkalı parça olup olmadığını kontrol
ediniz.
• Yıpranmış ve eskimiş gaz boru bağlantılarında kaçak olup
olmadığını kontrol ediniz.

Servis Çağırmadan Once | Arızacılık
Kombide çalışma esnasında bir arıza oluştuğunda aşağıdaki
maddelere uyunuz.
Kiturami kombilerinde bir arıza oluştuğunda oda termostatında arıza
rakamsal kod olarak görülecektir.
Arıza devam ettiğinde yetkili servise başvurunuz.
Kombiye elektrik gücü - kabloyu kontrol et.
gelmiyor.
- Diğer elektrikli cihazları kontrol ederek elektrik kesintisi
olmadığından emin ol.Eğer elektrik olmasına rağmen
çalışmıyorsa yetkili servis çağır.
Oda ısınmıyor

- Kombinin normal olarak çalıştığından emin ol.
- Eğer kombi çalışmıyorsa kombi sıcaklığını oda sıcaklığı
altına ayarlamış olabilirsiniz.
- Eğer kombi uzun süredir çalışmadıysa devir daim
pompası oksitlenmiş olabilir.uygun bir avadanlıkla
pompayı döndürmeyi deneyiniz.
- Eğer oda hala ısınmıyorsa lütfen yetkili servis çağırınız.
Oda thermostatındaki görünen numaralar ve anlamları

01,02,03

- Kombi alev algılayamadığından çakma yapmıyor ya da
güvenlik gerekçesi ile akım kesildi.
- Kombi arızasından daha ziyade kombi harici bir nedenle
çalışmıyor olabilir.Oda termostatındaki restart butonuna
basınız.
- Gaz vanasının açık olduğunu kontrol ediniz.
- Eğer arıza devam ederse ,lütfen yetkili servis çağırınız.

04,14,24,34
- Su sıcaklığı algılayıcısı arızasL
- Kombiyi durdurunuz.Lütfen yetkili servis çağırınız.
05

06

- Aşırı ısınma algılayıcı bağlantısından çıktı.
- Eğer problemi halledemediyseniz,Lütfen yetkili servis
çağırınız.
- Hava giriş yada yanmış gaz çıkış fan dönüsü
algılanamadı.Lütfen yetkili servis çağırınız.

Kombi kullanma kılavuzu | Termostat çalışması
7

- Vantilotöre yabancı madde sıkışmış-birikmiş olabilir.
- Rüzgar basın bandı üstüne yerleştirilen baca güçlü bir rüzgar
etkisine maaruz kalıyor olabilir.Eğer bunu tespit ettiyseniz Lütfen
yetkili servis çağırınız ve baca konumunu tekrar ayarlatınız.
- Eğer bacada ezilen bükülen yer varsa bu durumu ortadan kaldırınız.
- Lütfen yetkili servis çağırınız.

8

- oda termostatı uzun kablo boyu.(10 metreden uzun) yada
yüksek akım .
- Kablo izolasyonunu sökmemeye özen gösteriniz AC220v yada
şebeke kablosuna direkt takmayınız.
- Özel şartlarda özel kablolarla yeniden irtibatlandırılabilir.
- Lütfen yetkili servis çağırınız.

95, 98 - Su kesintisi.Açık kaynaklı sistemlerde su ikmali kendiliğinden
yapılır ve tamamlandığında kombi tekrar otomatik
çalışır.(yinede su giriş vanasının açık olduğunu kontrol et)).
- Kapalı ikmal sistemlerinde bu işlem doldurma vanasından kullanıcı
tarafından yapılmalıdır.(Sayfa 15-16.).
- Eğer su dolmuyorsa vede numara ortadan
kalkmıyorsa Lütfen yetkili servis çağırınız.
96

97

- Su sıcaklığı aşırı yüksek olduğu için aşırı ısınmadan
koruyucu devreye girdi.
- Devir daim pompası ısıyı düşürmek için devreye
girecektir. (Lütfen ısıtma filitresinde yabancı madde olup
olmadığm kontrol ediniz).
- Bu kombinin bir emsalsiz özelliğide gaz
hattındaki sızıntıları göstermesidir.Bu kod gaz kaçağı
olduğunu gösterir. Bu nedenle gaz valfini
kapatın,camları açın/elektrikli cihazları çalıştırmayın
yadafişten çekmeyin,sigara kibrit gibi alevleyici şeyler
kullanmayın..
* Elektrikli cihaz kullanmayın patlama oluşabilir.

- Eğer gaz kaçağı ikazı gelirse Lütfen yetkili servis çağırınız.
(Gaz hattı eklem yerleri sabunlu suyla sıklıkla kontrol edilmeli.)

Kombi kullanma kılavuzu | Termostat çalışması

Kombiyi montaj edecek için uyanlar
Dikkat Yapılması Gerekli
1- Kombi tecrübeli teknik eleman-mühendis tarafından montaj edilmeli.
2- Montaja başlamdan önce bu manueli dikkatlice okuyunuz. Montaj yapan
yanlış montajdan doğacak her türlü zarardan sorumludur.
3- Lütfen kombinin desteklediği gaz tipi ve şebeke akımını seçiniz.
4- Lütfen montaj yerinin yangına karşı emniyetli olduğunu kontrol edin
5- Eğer yanmış gaz çıkışı ile hava girişi yanlış şekilde montaj edilirse karbon
monoksit zehirlenmesine ve de kombi ömrünün kısalmasınaneden olur
6- Lütfen kombiyi tamamen temiz tutun çünkü firma hiç bir şekilde yabancı
maddelerden doğacak yada yeraltı sularından gelen tortulardan oluşacak
arızalardan mesul değildir.
7- Lütfen borularda kombide arızaya neden olan ve ömrünü kısaltan antifiriz
kullanmayın.
8- Montajı yapan kombinin ön yüzüne montaj detayını aşmalıdır.
Aynı şekilde bu belgenin bir nüshasınıda 5 yıl boyunca saklamalı ve bir
kopyasınıda kullanıcıya verip onu montaj konusunda bilgilendirmelidir.
9* Kombi odasına drenaj yerleştirilmelidir.
10-Lütfen montaj ,muayene ve tamirat için yeterli boşluk bırakın.
11 -Kombinin ağırlığını kaldıracak uygun,güvenli civata tutucu teçhizat kullanın.
12-Montaj esnasında model özelliğine
göre ağırlığını kontrol edin .

1. Montaj yeri seçimi
Lütfen kombi odasına montaj yapınız.
• Lütfen kombiyi kombi odasına montaj
ediniz.Böylelikle yanmış gazlar oda içine dolmaz.
• Lütfen muayene ve onarım için yeteri kadar
boşluk bırakınız.Lütfenyukarıdan40cm,duvardan
60 cm boşluk bırakınız.
• Eğer başka bir yere montajı gerektiriyorsa
kombiyi şaseleyiniz,başka şeylerden gelebilecek
zararlardan emniyete alınız ve gerektiriyorsa
donmaya karşı izole ediniz..
• Kesinlikle dışarıyamontaj etmeyiniz.Donabilir
yada rüzgardan,yağmurdan yanma etkilenebilir.
• Buzdolabı
yada
ısıtıcı
ağzının
olduğu
noktalardan uzak durun.
• Basınçlı yanmış gaz atıcılı kombi tipleri kombi
odasına monte edilmelidir.

Lütfen kapalı ve nemli yerlere montaj yapmayınız.
• Banyo yada oturma odalarına vantilasyonsuz
montaj yapma. Çünkü tam yanmayan gazlardan
ötürü karbon monoksit zehirlenmesine sebep
olabilir.
Ayrıca bu durum kombinin aşırı oranda
bu gazı oluşturmasına neden olur.
Lütfen yanına ocak yerleştirmeyiniz.
• Kombi diğer yakıcı.ocaklardan eksik
yanmadan oluşacak karbon moksit
zehirlenmesine karşı en az İM uzağa
yerleştirilmelidir.
• Elektrik prizinden 30M uzağa
yerleştirilmeli
• kombi civarına

Dikkat Yapılması Gerekli

A
Dikkat

A
Dikkat
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tine^benzin^pre^yapıştırıcı gibi alev alıcı maddeler
koymayınız..Yangın çıkabilir.

Dikkat
Isı borularının üzerine monte ederken • Baş aşşağı tip kombiyi
ısı borularının altına takıldığı zaman borulardan(rezervuarda
aşırı akış oluaşabilir.) zarar görebilir.

Dikkat
Alev almayacak duvaramonte edin
• Kombinin yükünü kaldırabilecek yanmaz duvaramonte
edin.Eğer yanabilir duvara monte etme durumu varsa araya
yanmaz metaryal(ısı kalkanı)ile 3mm çelik levha takınız.
• Kombinin üst kısmı ile yanabilir maddelerle arasında
150mm aralık olamlı..
• Kombiyi kombinin ağırlığını kaldırabilecek uygun civata ve
tutucu techizat-lar ile monte ediniz.

ît

-Herfguard
(thicker Ihan

3nm)

Dikkat
Krozyon oluşturacak gaz çıkaran
yerlerden uzak durun.
• Eğer kombi amonyum, klorin vesülfür gibi aşıdırıcı gaz
üreten yerlere monte edilirse bu kombiyi çabuk aşındıracak
,ömrünü kısaltacak ve de tam yanmama ile t'
parçalarındaaşınmaya neden olacaktır.
Drenajı iyi olan yere monte ediniz.
Dikkat
• Kombi çalışma esnasındaoluşan aşırı su akışı ve
genleşmesinden ötürü altına koyacağnız şeyleri
ıslatabilir.fmutlaka drenaj olmalıdır.)
• Ahşap veya panel gibi malzemelerle kombiyi dekore
etmeye çalışmayınız.Eğer dekore edileceksede aşırı akış
valfini drenaj borusuna bağlayın(Firma bu gibi
nedenlerden oluşacak kazalardan mesul değildir.)

O
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Kısım
İçerik

Kısım
A

1

2
Soğuk su
Kalorifer girişi
Hattı
dönüşü
13-20H
___ 430_____

4Kalorife
Sıcak r
su
Hattı
çıkışı çıkışı

25-30H
486

3

5
6
7
Gaz
Isı
Boşaltm
girişi filitresi a

| Montaj metodu |
1. Kombi yatay ve bakım ile temizliğe müsade edecek şekilde monte edilmelidir.
2. Eğer duvar kombinin ağırlığı olan 35-45 kg lık yükü taşıyacak kapasitede değilse destek
kuvvetlendirmesi gereklidir.
Montaj çalışması |
1. Kombinin ağırlığnı kaldıracak civata ve uygun avadanlıkları kullanarak güvenli şekilde
monte ediniz.
2. Titreşim oluşmaması için kombiyi yerine tam oturtun.Titreşime karşı buffer
kullanmılması tavsiye edilir..
2 Havagiriş ve yanmış gazçıkış borusu montajı
| Basınçlı çıkışlı tıp | Dikkof Yapl|mosı Gerek|j
TSE gaz güvenlik kurulunun onaylıdığı ve firmamızında uygun gördüğü boruları
kullanınız ve yine üzerinde şekilsel yapısal değişim yapmayınız.
1. Buhar ve yağmur suyunun birikmesini önlemek için hava giriş ve yanmış gaz
çıkışının yatay parçaları aşşağı 5 dereclik eğim verilmelidir.
2. Yanmış gaz çıkış ve hava girişinin 150 cm sağ,sol ve diğer yönlerinde ve yanmış gaz
çişinin üst kesminde herhangibibir engelleme-atlatma -tümsek olmamalıdır..
3. Yoğunlaşma yahut saçak buzu hava girişi veya yanmış gaz çıkışından düşebilir.Bu
nedenle bu bölgeler araç -insanların geçmeyeceği yerlere yerleştirilmelidir. (Firma
yanlış montajdan oluşacak şahıs yaralanması, mal -can kaybı gibi hiç bir yükümlülükten
sorumlu değildirt).
4. Eğer baca yanabilir bir duvardan geçiyorsa etrafını kalınlığı 2 cm den kalın olaacak
şekide ısıya mukavim silikon yada bunun gibi yanmaz malzeme ile kapla-sar.
5.3 metreden az noktası olan hava giriş ve gaz çıkış borusunun en fazla 2 bükülme
noktası olabilir.(90 derece dirsek 2m lik düz borunu yapacağı direnci yapar).Kombi
satım noktasından yada ilgili firmalardan uzatma boru ,dirsek alabilirsiniz.Ama
kesinlikle aliminyum boru kullanmayınız. 6.Gazçıkış borusu yerine o-ring ile güvenli
şekilde oturtulmalıdır. Böylelikle sızıntı-geriye kaçak oluşmayacaktır.Eklem yerleri ısıya
dayanıklı aliminyum band vb. malzemeler ile sarılmalıdır.böylelikle gaz sızıntısı
engellenecektir
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3.Elektrik donanım montajı

Topraklanmalı Yapılması Gerekli
| Kombi için AC220V / 60Hz kullan.
| Lütfen montaj için profesyonel elektrikçi çağırın.

1. Elektrik çarpması ve elektrik şokuna karşı topraklama kullan.
2. Lütfen 220V için gerekli uyarlamaları ve topraklama işlemini yap. (Gerekli
uyarlama:Elektrik hattı standartları,elektrik uygulama ve kullanım
kuralları-rehberi,iç donanım döşeme kuralları,vb..).
3.220V kullanılan yerlerde topraklama olmalıdır.
4. Eğer 1 lOv gerilim 220v a çıkartılarak kullanılıyorsa mutlaka topraklama
yapılmalı.Bu sebeple lütfen 1 Kw/h güç tüketimi olan transformer kullanın
5. Prizler kombiden en az 30cm uzağa yerleştirilmelidir.
6. Topraklama noktası en az 30 cm yeraltına yerleştirilmelidir.

Montaj
4. Gaz borusu montajı.
| Lütfen gaz borusu montajı için yetkili servis ya da bu işi
yapan özel-kamu kuruluşları ile çalışın Boru montaj
diagramı.
•
•
•
•

Ks standartlarına uyan boru malzemesi seçin
Gaz donanım testinden geçen gaz boru konnektörleri kullanın
Gaz boru ebadı 15A(PTl/2) dir.
Kombinin belirlendiği özelliğe göreLNG veya LPG kullanın vede
kolayca ulaşabileceğniz gaz şebeke valfi(vanası)
yerleştirin,yaptırın.
• Montaj sonrası kaçak olmadığından emin olun.(sabun köpüğü
ile kaçak kontrolü yapın).

• Bağlantı dişleri hava sızdırmıyacak tarzda
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aynı ölçütlerde olacak şekilde yapılmalıdır.
• Kombi için güçlendirilmiş boru-boru
döşeme malzemesi kullanın,güvenli şekilde
monte edin böylelikle hiç bir kımıldama
olmaz.
• Ana gaz borusu kombinin içindeki gaz
basıncını düşmesini önleyen (15A) dan
daha büyük-geniş olmalı..
• Gaz borusu eklem boyutu kombinin giriş
ve çıkışı ile aynı ebatta olmaıdır.(sayfa5 e
bakınız.).
• Kombinin alt kısmını esnek çelik boru ile
monte etmeyin.
• Gaz eklemi ve esnek çelik boru ile
aralarında 30cm mesafeyi koruyun.
LPG Montajı için
• 2 gaz tankını-tüpünü sadece kombi için
bağlayın ve buna mutfakta kullanılan herhangibir
ikiz vana
başka cihaz takmayın.
• LPG gaz regülatörü olarak gaz tüketimininkullanımının işaretlendiği ev tipi düşük basınç
regülatörü kullanın.
• 50 kg dan daha ağır 2 gaz tankı kullanın
kullanarak her iki tankı aynı anda kullanın).
□ Eğer tank hacimi azsa buharlaşma nedeniyle
gaz
kombiçok fazla
yanında
kaybı olacaktır ve kombide normal çalışma sergilemeyebilir..
içindeki yabancı
LGN ( Kent gazı ) montajı.
LNG gaz borusu takarken lütfen gaz filitresi monte edin.Çünkü
boru
maddeler gaz yakıcıyı durdurabilir ve kombinin norma
çalışmasını engelleyebilir.Gaz filitresi yetkili servisten alınabilir.
paralel şekilde
gaz ocağı

Dikkat Yapılması Gerekli

Dikkat!
Kiturami kombi su girişine ani basınç artmalarından korumak
için su basınç regülatörü takılmalıdır. Eğer basınç
2.5kgf/cm2 den fazla ise basınç düşürücü regülatör
takın.Eğer kombi basınç düşürücü regülatör olmaksızın
çalıştırılırsa yüksek su basıncından dolayı sıcak su
borularına zarar vereceği gibi sıcak suda elde edilmeyebilir.
Su hattını direkt bağlayın.Kombi, su borusu ve de basınç
düşürme regülatörü ayrı satılır.
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Montaj
5. Su girişi ,sıcak su vede ısıtıcı boru montaj diyagramı.
Dikkat
| Montaj esnasında dikkat edilecek genel hususlar
1. Boru hattı montajı esnasında birleştirici yada flanş kullanmanız daha sonradan
kolayca değiştirilebilmesi için tavsiye edilir.
2. Lütfen su giriş,sıcak su ,kümelenmiş boruları,dağıtıcıları vede çekvalfleri (tek yönlü
akış valfi) donmaya karşı korumak için izole ediniz.
3. Boru montajı işleminde TSE standartlarına uygun malzemeler kullanın.
4. Isı eklemlerini ve sıcak su borularını takmadan önce içindeki yabancı maddeleri
temizleyin ve boru üretimi esnasında oluşan metal toz ve atıklarını giderin.(Boruları
tamamen temizleyin).
5. Lütfen kuyu suyu kullanmayın.Eğer kuyu suyu kullanımı mecburiyeti varsa borular
çok iyi temizlenmelidir..
6. Dışa maruz kalan borular estetik şekilde ayarlanıp izole edilmeli, sabitlenerek
oynaması engellenmelidir.
7. Boru donanımı içerisindeki herhangi bir yabancı madde ısı etkinliğini düşürür ve
arızaya neden olur.
8. Lütfen her borudaki havayı tamamen alınız.
A
| Boruların izolasyonu
Dikkat
1. Su girişi ,sıcak su boruları ve ısıtıcı borular kalınlığı 25mm
den fazla izole sargısı ile sarılmalı rezintas ile de özellikle kış aylarında donmasını
engellemek için su giriş borusuna ve sıcak suborularına rezintas takılmalı.
2. Sıcak su boru hattını mümkün olan en kısa boyda yaparak ve 1/100-1 /200 derece
eğim verilerek kolayca drain yapılması sağlanabilir.

| Su giriş boru hattının montajı
1. Su giriş
Kombi
hattı kullanma
boru ebatıkılavuzu
1 5A(PFl/2)dir.
| Termostat çalışması
2. Girişe su doldurma valfi takınız.
3. Eğer su basıncı fazla ise girişe basınç düşürücü regülatör takınız.) basınç
2.5kgf/cm2 den fazlaysa).
4. Kombi ve boru hattını takmadan önce su giriş vanasını aç ve içindeki tortu ve
kalıntıların atılmasını sağla.Tüm teçhizatı taktıktan sonra kaçak testi yap ve
son olarak su doldurma işleminden hemen sonra su dodurma vanasını su
destek filitresinden söküp birikmiş bulunan tüm yabancı maddeleri at.
| Isıtma boruları montajı
Dikkat
1. Giriş ve çıkış için aynı çaptaki borulardan kullan.Isıtma borusu için boru çapı
20A(PF3/4) dır.lsıtcı suyun boşaltılması ihtiyacı doğduğunda boşaltılabilmesi
için boru hattının en alt noktasına boşaltma valfi(musluğu) takınız..
2. Isı hattı boruları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır aynı şekilde bunu esnek
nokta ve birleştiricilerede uygulayın
3. Drenaj kanalından çabucak boşaltma yapılabilmesi için aşırı akış valfiyle
drenaj kanalı arasına bir hortum yerleştirin ve bu hatta valf (musluk)
yerleştirmeyin
4. Radyatör içinde oluşan buharın otomatik yada manuel (el ile-kendiniz)
olarak kombinin tepesinden dışarı atıldığm sıklıkla kontrol ediniz.
5. Baş aşağı modellerde Kombi ve ısıtıcı boru hattı aynı seviyede monte
edilmelidir.Eğer ısıtıcı boru hattı üste kalacak şekilde monte edilecekse
lütfen baş aşağı model kombiyi kullanın.
6. 5 valfli Çıkıştan az olan distiribitör (dağıtıcı) için 36mm den fazla ,6 dan
fazla olan için 44mm den fazla boru ebatı kullanın.
| Montaj işleminden sonra

Dikkat
1. Montaj işleminden sonra lütfen Gaz ve su hattında kaçak kontrolü yapın.
2. Apartmanlarda merkkezi ısı sistemi bireysel ısı sistemi ile değişeceği zaman
Boru hattı içerisindeki havadan dolayı aşırı su akışı oluşabilir.Bu nedenle boru
hattındaki tüm yabancı maddeler uzaklaştırılmalı,eski borular yenisi ile
değiştirilmelidir.
3. Her yıl 2den fazla olmak üzere ısıtma filitresini temizleyiniz.
f

8. Oda termostat montajı

Dikkat Yapılması Gerekli

1 Yerden kolayca ulaşabilmek için küçük
değişiklerle 1.2-1.5 metre yüksekliğe sabitleme
tahtasını yerleştirin.

2 Oda termostatı
kablosunu takınız.
(CTR-5550 or 5700).

arkasındaki

terminale

3. Oda termostatındaki(CTR - 5550 or 5700)
askıyı sıkıştırıcıya iliştir ve de duvara doğru
bastırırken aşağı doğru bastır.

Montaj esnasında dikkat edilecek hususlar
1. Aktarım ve sinyal alışını bozması ve kombide arızalara neden
olması dolayısı ile zemin veya boru donanımı içinden elektrikli
kablo geçirmeyiniz.Ayrıca kablo izolasyonu eskirse-aşınırsa bu
kombide elektrik kaçağı veya buharlaşmadan arızalara neden olur.
2.

Direkt ışığa maruz kalan veya aşırı neme maruz kalan yere

yerleştirmeyiniz.
3. Çocukların ulaşamıyacağı yere kurunuz.
4.

Soğuk hava akışından etkilenebileceği için sıklıkla açılıp

kapanan kapıların yanına kurmayınız.

Yapılması Gerekli
Montaj sonunda kontrol et| montaj
• Kontrol et Kombi kullanma kılavuzu | Termostat çalışması
• Kombi yüzey boyunca yataymı monte edildiğini,
•

Montajı yapan kişinin montajı anlatan ilgili belgeyi yazdığını .kullanıcıya bir suretini

verdiğini vede kombinin nasıl kullanılacağanı anlattığını,
• Kombi civarında herhangi bir yanıcı parlayıcı madde olup olmadığını
• Gaz giriş hattı ile kombi arasına bir gaz kesme valfi(musluk) yerleştirdiğini,
•

Sabun köpüğü veya başka bir aracı (yanıcı yada parlayıcı madde kesinlikle kullanma)

kullanrak gaz boru ve eklemlerinde gaz kaçak testi yapıp yapmadığını
• Tüm boru hatlarının güvenli şekilde izole edildiğini ,
• Bacanın doğru şekilde monte edildiğini ,
• AC 220V/50Hz kullanıldığını,
• Su hattı ile kombi arasına su kesme valfi (musluk) yerleştirildiğini,
•

Kullanılan gazın ,kombi için doğru gaz tipi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Eğer yukardaki maddelerden herhangi birisine hayır cevabı veriyorsanız

£

kombiyi aldığınız yere müraacat edin.

Montaj | Kombi ilk kullanım testi
* Herşeyin tamamen monte edildiğini kontrol et
* Herhangibibir gaz yada elektrik kaçağı varlığını kontrol et.
* Kullanım öncesi sıcak su ve ısıtma borularının temizliğini yap.

5Gaz valfini açarak
kombiye gaz akışını
sağla

1Fişi prize tak(Kullamlan Elektrik

AC220V olmalı)
2Kombi kapağı kullanım
esnasında kapalı olmalıdır

*

Isıtma borularının ve

tüm odaların valflerini (musluklarını) aç.

3Oda termostatı ile istenilen
sıcaklığı ayarla (Kombinin
çalışabilmesi için mevcut oda
sıcaklığından daha yüksek bir
sıcaklığa ayarlanmalıdır .)

6

-

Açık su sistemleri için eğer su kombi
içindeki su seviyesi düşükse su ikmali
otomatikmen yapılacaktır.
(Su ikmali tamamlanır tamamlanmaz
düşük su seviyesi ikazı devre dışı
kalacak ve kombi çalışmaya devam
edecektir). Kapalı su sistemlerinde su
doldurma valfi ile manuel (kendiniz

yapmalısınız) olarak yapmalısınız..(sayfa 16-17.)
4Su giriş valfini
açarak kombiye
dolumunu sağla.

m
h

Sıcaklığı ayaradıktan sonra
çalışma lambası yanacaktır ve
kombi çalışmaya başlayacaktır...

Kombi kullanma kılavuzu | Termostat çalışması

