Kullanma K›lavuzu

Eurosmart
HERMET‹K KOMB‹

BACALI KOMB‹

B1 RDW 24 41 H/L
(ZWA 24 - 1 AM 23/31)

B1 RDW 24 42 H/L
(ZWA 24 - 1 KM 23/31)

• Cihaz›n montaj› mutlaka yetkili tesisatç› bayi taraf›ndan
yap›lmal›d›r.
• Bu k›lavuza ve montaj k›lavuzuna uyuldu¤u takdirde, cihaz›n
kusursuz çal›flmas› garanti edilir.
• Yetkili servis, cihaz›n çal›flma prensibini ve kullan›m›n›
müflteriye izah edecektir.
• Cihaz›n emniyetli ve verimli çal›flmas› için periyodik bak›m›n›n
BOSCH yetkili servisince yap›lmas› gereklidir.
• At›k gaz tahliye donan›m› elemanlar› de¤ifltirilmemelidir
(Hermetik Kombilerde).
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Emniyet Kurallar›

Gaz Kokusu Olmas› Halinde :
- Gaz girifl vanas›n› (Bk. Resim Syf. 9, Poz. 172) kapat›n›z,
- Pencereleri aç›n›z,
- Elektrik dü¤melerine dokunmay›n›z,
- Aç›k alevleri söndürünüz,
- Derhal tesisat› yapan bayiye veya yetkili servise haber veriniz.
Gerekirse gaz da¤›t›m flirketi de haberdar edilmelidir.
At›k Gaz Kokusu Olmas› Halinde :
- Cihaz› kapat›n›z (Bkz. Syf. 12),
- Pencere ve kap›lar› aç›n›z,
- Yetkili servisi ça¤›r›n›z.
‹lk ‹flletmeye Alma
‹lk iflletmeye alma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Aksi takdirde garanti geçerli olmayacakt›r !
Montaj Mahali ve Cihazda Yap›lacak De¤ifliklikler:
- Cihaz›n yerleflimi (yer seçimi + montaj) ve cihazda yap›lacak
muhtemel de¤ifliklikler, yaln›zca yetkili tesisatç› bayi ve servis
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
- At›k gaz tahliye eden baca elemanlar›nda de¤ifliklik yap›lmamal›d›r
(Hermetik Kombilerde).
- Oda havas›na ba¤›ml› iflletim halinde (bacal› tip cihazlarda) : Kap›,
pencere ve duvarlardaki havaland›rma menfezlerini kapatmay›n›z
veya küçültmeyiniz. Is› kay›plar›n› önlemek amac›yla s›zd›rmaz
pencerelerin/kap›lar›n sonradan montaj› halinde, yeterli yanma
havas› temini hususu dikkate al›nmal›d›r !
- Cihazdaki mühürlü k›s›mlara kesinlikle müdahale edilmemelidir!
Patlay›c› ve Kolay Tutuflabilen Maddeler:
- Kolay tutuflabilen maddeleri (ka¤›t, tiner, boya, v.s) cihaz›n yak›n›nda
depolamay›n›z ve kullanmay›n›z.
Gaz Dönüflümü
Gaz dönüflüm ifllemi mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
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Emniyet Kurallar›
Bak›m
- Cihaz›n emniyetli ve verimli bir flekilde fonksiyonunu temin amac›yla
kullan›c›, periyodik olarak tüm tesisata bak›m yapt›rmak durumunda
olup, bu ifllem, hem cihaz›n emniyeti ve hemde tesisat›n çevreye
zarar vermemesi aç›s›ndan önemlidir.
-

Garanti süresi dolduktan sonra cihaza her y›l bak›m yapt›r›lmal›d›r.

-

Periyodik bak›mla ilgili olarak, yetkili servise bir bak›m sözleflmesi
yapt›r›lmas›n› önemle tavsiye ederiz.
Cihazda yaln›zca orijinal yedek parçalar kullan›lmal›d›r.

-

Yanma Havas›
Korozyona sebebiyet verilmemesi aç›s›ndan yanma havas›n›n korozif
maddeler ihtiva etmemesi gerekir. Çözücü maddeler, boyalar,
yap›flt›r›c›lar, uçucu gazlar ve evlerde kullan›lan temizlik maddelerindeki
klor ve flor gibi hidrokarbonlar korozyona neden olan aktif maddelerdir.
D›fl Mantonun Temizli¤i
Nemli bir bezle temizlik yap›lmal›, keskin ve asidik temizlik maddeleri
kullan›lmamal›d›r.

D‹KKAT !
Montaj k›lavuzunun muhtelif yerlerinde ad› geçen montaj
/ ba¤lant› aksesuar› opsiyonel olup, cihazla birlikte
verilmemektedir, yani ihtiyaç halinde ayr›ca sat›n al›nmak
durumundad›r ! Dolay›s›yla, montaj k›lavuzunda, montaj
/ ba¤lant› aksesuar›yla ilgili olarak verilen tüm bilgiler,
opsiyonel olan bu aksesuar için geçerlidir. ‹htiyaç halinde
ayr›ca sat›n al›nacak bu aksesuar›n siparifl numaras›
ve fiyat›yla ilgili bilgileri, yetkili tesisatç› bayilerimizden,
yetkili servislerimizden veya sat›fl teflkilat›m›zdan
ö¤renebilirsiniz.
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Genel Uyar› ve Öneriler

Genel Uyar› ve Öneriler
Cihaz›n montaj›n› yapt›rmadan ve iflletmeye almadan önce afla¤›da
belirtilen uyar› ve önerilerimize mutlaka uyunuz. Cihaz›n sa¤l›kl›,
güvenli ve verimli çal›flmas› aç›s›ndan bu uyar›lar çok önemlidir.
•

Cihaz›n montaj› mutlaka yetkili tesisatç› bayi taraf›ndan ve
döküman zarf› içinde bulunan tesisat ve montaj kontrol formuna
uygun olarak yap›lmal›d›r.

•

Do¤algaz kullan›lmas› halinde cihaz›n montaj› ve gaz ba¤lant›s›
yap›lmadan önce, yerel gaz da¤›t›m flirketlerinin talimatlar›na
uygun olarak do¤algaz tesisat projesi haz›rlat›lmal› ve
onaylat›lmal›d›r. Bu projenin yetkili mühendislik bürolar›na
yapt›r›lmas› gereklidir. Do¤algaz tesisat› ise yetkili ve uzman
kurulufllarca yap›lmal›d›r.

•

Kullan›c›n›n, cihaz› iflletece¤i gaza (LPG veya do¤algaz) uygun
olarak sat›n alm›fl olmas› gerekli olup, aksi halde cihaz›n montaj›
yap›lmadan önce de¤ifltirilmesi zarureti vard›r. Zira gaz dönüflümü
ücretlidir !

•

Cihaz›n montaj›n›n yap›labilmesi için s›cak kullan›m suyu, ›s›tma
ve gaz tesisat›n›n önceden haz›r olmas› gerekir. Bu haz›rl›klarla
ilgili tüm ifllemler kullan›c›ya aittir.

•

Cihaz›n ilk iflletmeye al›nmas› ifllemi mutlaka yetkili servis
taraf›ndan yap›lmal›; yer seçimi, at›k gaz tahliye ba¤lant›s›, v.b.
gibi konularda, varsa yetkili servisin uyar›lar› mutlaka dikkate
al›nmal›d›r.

•

Bacal› Kombi : Cihaz mutlaka çeken bir bacaya ba¤lanmal›,
baca ba¤lant›s› olmayan cihaz kesinlikle çal›flt›r›lmamal›d›r.
Cihaz bir at›k gaz emniyet sensörüyle donat›lm›fl olup, bacan›n
çekmemesi veya t›kal› olmas› nedeniyle ortama at›k gaz yay›lmas›
halinde bu sensör, cihaz› kapatacakt›r. Bu durumda derhal
yetkili servise haber verip gereken önlemi al›n›z.

•

Garanti süresi dolduktan sonra cihaz›n periyodik bak›m›n›n y›lda
bir kez olmak üzere yetkili servise yapt›r›lmas›n› tavsiye ederiz.
Periyodik bak›mlar, k›fl mevsimine girmeden önce yapt›r›lmal›d›r.
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Genel Uyar› ve Öneriler
Bir bak›m sözleflmesi, cihaz›n ar›zas›z çal›flmas›n› ve uzun ömürlü
olmas›n› sa¤layaca¤›ndan ihmal edilmemelidir. Bu konuda detayl›
bilgi için en yak›n yetkili servisimize veya ücretsiz dan›flma hatt›m›za
baflvurulabilir.
•

Yetkili servis, cihaz›n çal›flma prensibini ve kullan›m›n› müflteriye
izah edecektir. Kullan›c›n›n cihazda de¤ifliklik, bak›m ve onar›m
yapmas›na veya ehliyetsiz üçüncü kiflilere yapt›rmas›na kesinlikle
izin verilmez. Aksi takdirde garanti geçerli olmayacakt›r.

•

Cihaz›n do¤algazdan tüpgaza veya tersi gaz dönüflümü
gerekti¤inde mutlaka yetkili servisimize baflvurulmal› ve gerekli
gaz dönüflüm ifllemi yapt›r›lmal›d›r (gaz dönüflüm ifllemi ücretlidir).

•

Tüpgazla çal›flan cihazlarda gaz tüpü kesinlikle yat›r›larak, ters
çevirilerek veya sallanarak kullan›lmamal›d›r !
Aksi halde ortaya ç›kabilecek ar›zalar, garanti kapsam›nda ifllem
görmeyecektir. Ayr›ca, kullan›lacak tüpler TSE onayl› olmal›,
ezik ve yamuk korsan tüpler kesinlikle kullan›lmamal›d›r!
Cihaz›n tüpgaza dönüfltürülme ifllemi d›fl›nda, tüpgaz tesisat›yla
ilgili di¤er ifllemler de yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Kullan›lacak dedantörler TSE onayl› olmal› ve 30 mbar (300
mmSS)’dan daha yüksek bas›nçl› dedantör kesinlikle
kullan›lmamal›d›r ! (Debi = min. 2,0 kg/h).

•

Hermetik Kombi : At›k gaz tahliye donan›m›yla ilgili olarak,
cihaz›n yan›nda verilmeyip, ihtiyaca göre ayr›ca sat›n al›nacak
olan yatay at›k gaz tahliye donan›m›n›n uygun olmamas› halinde,
yetkili tesisatç› bayi veya yetkili servis, opsiyonel di¤er aksesuarlar
konusunda müflteriyi bilgilendirecektir. Yatay olmak üzere her
türlü at›k gaz ba¤lant›s›n›n yap›labilece¤i flekilde zengin aksesuar
(opsiyonel) mevcuttur. Ancak mutlak surette orijinal aksesuarlar
kullan›lmal› ve at›k gaz tahliye donan›mlar›nda kesinlikle de¤ifliklik
yap›lmamal›d›r.
At›k gaz tahliye ba¤lant›lar› yap›l›rken, at›k gaz tahliye donan›m›
montaj k›lavuzunda belirtilen azami uzunluklarla ilgili s›n›rlamalar
mutlaka dikkate al›nmal›d›r.

•

Çi¤ veya at›k gaz kokusu olmas› halinde, “Emniyet
Kurallar›” bölümündeki uyar›lar kesinlikle dikkate
al›nmal›d›r !
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Genel Uyar› ve Öneriler
•

Cihaz, ortamda asit buhar› bulunan yerlere monte edilmemelidir.

•

Cihaz›n verimli vede uzun süreli kullan›m› için flehir flebeke
suyu d›fl›nda, mümkün oldu¤unca kuyu veya kaynak suyu
kullan›lmamas›n› önemle tavsiye ederiz. Zira bu durumda,
afl›r› kireçlenme nedeniyle cihaz›n eflanjöründe oluflabilecek
muhtemel t›kanma ve ar›zalar, garanti kapsam› içinde
de¤erlendirilmeyecektir !

•

Gerek cihaz›n programlanabilmesi, gerekse oda s›cakl›¤›n›n
kontrolü için , opsiyonel olarak Bosch markal› program saati ve
oda termostatlar› kullan›ma sunulmufltur. Arzu edilmesi halinde
yetkili servisimiz, bu konuda müflteriyi ayd›nlatacakt›r. Ancak
mutlak surette orijinal termostatlar kullan›lmal› ve ba¤lant›lar›,
mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Yabanc› marka
termostatlar›n kullan›lmas› ve bu yüzden cihazda
meydana gelebilecek hasarlardan sorumluluk kabul
edilmez.

•

Opsiyonel termostatlar›n seçimi konusunda yetkili servisimiz
müflteriye yard›mc› olacakt›r.

•

Cihaz; f›r›n, ocak, bulafl›k makinas› gibi cihazlar›n üzerine monte
edilmemelidir. Aksi takdirde yemek veya deterjan buharlar›
nedeniyle paslanma söz konusu olabilecektir.

•

Bu k›lavuzda belirtilen konulara ek olarak, cihaz›n montaj›nda
ve kullan›m›nda, gazla çal›flan cihazlarla ilgili tüm yasa ve
yönetmelikler geçerlidir.

•

Ar›za durumunda nas›l hareket edilece¤i konusunda “ARIZALAR”
bölümüne bak›lmal›d›r (Syf. 16).

•

Cihaz›n montaj›n›n yetkili tesisatç› bayi taraf›ndan do¤ru yap›l›p
yap›lmad›¤› hususu, müflteri taraf›ndan da kontrol edilmelidir.
Bunun için, cihazla birlikte verilen döküman pofleti içindeki
tesisat ve montaj kontrol formunun, cihaz› devreye alan yetkili
servis taraf›ndan eksiksiz olarak doldurulup doldurulmad›¤›n›
izlemek yeterli olacakt›r.

•

Bu k›lavuz, kullan›c› taraf›ndan muhafaza edilmelidir.
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Sembol Aç›klamalar›

Sembol Aç›klamalar›
Emniyetle ilgili metin içindeki aç›klamalar,
gri fon üzerinde bir uyar› üçgeniyle belirtilmifltir.
Afla¤›daki sinyal kelimeler, muhtemelen ortaya ç›kabilecek
hasara karfl› tedbir al›nmamas› halinde söz konusu olabilecek
tehlikenin derecesini ifade etmektedir.
• Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ç›kabilir
anlam›ndad›r.
• Uyar›:

Hafif ferdi zarar veya a¤›r maddi zarar ortaya
ç›kabilir anlam›ndad›r.

• Tehlike: A¤›r ferdi zarar ortaya ç›kabilir
anlam›ndad›r.

i

Metin içindeki aç›klamalar, yandaki sembolle
gösterilmifltir. Bu aç›klamalar, ayr›ca yatay çizgiler içine
al›nm›flt›r.

Bu aç›klamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen durumlarda,
verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva etmektedir.
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Kullan›ma Genel Bak›fl

1

Kullan›ma Genel Bak›fl
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310

8.1

171

173 170

135

136
38

170

15.1 172
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8.1
15.1
38
61
135
136
170
171
172
173
310
363

Termo - Manometre
Tahliye Borusu
Su Doldurma Vanas› Kumanda Kolu
Ar›za Göstergesi / Reset Butonu
Ana fialter
Gidifl Suyu S›cakl›k Ayar Dü¤mesi (Kal. Tesisat›)
Gidifl ve Dönüfl Hatt› Servis Vanalar› (Kal. Tesisat›) (opsiyonel)
S›cak Su Ç›k›fl› (Kul. Suyu)
Gaz Girifl Vanas› (kapal› konum) (opsiyonel)
So¤uk Su Girifl Vanas› (Kul. Suyu) (opsiyonel)
Kullan›m Suyu S›cakl›k Ayar Dü¤mesi
Brülör ‹flletmesi Kontrol Lambas›
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‹flletmeye Alma

2

‹flletmeye Alma

2.1

‹flletmeye Almadan Önce

Gaz girifl vanas›n› (172) aç›n.
® Gaz girifl vanas› (172) cihazla birlikte verilmeyip, piyasadan
temin edilecektir.
Servis Vanalar› (170) (opsiyonel)
® Tornavida yar›¤›, ak›fl istikametini gösterecek flekilde (Bk.
küçük Resim), vana milini anahtarla çevirin (tornavida yar›¤›,
ak›fl istikametine dik konumda = Kapal›).
Dirsek Vana / So¤uk Su Girifli (173)
® Tornavida yar›¤›, ak›fl istikametini gösterecek flekilde (Bk.
küçük Resim), vana milini anahtarla çevirin (tornavida yar›¤›,
ak›fl istikametine dik konumda = Kapal›).

170

173 170

172
6 720 610 358-02.1 O

Resimde gösterilen servis vanalar›, montaj/ ba¤lant›
aksesuar› üzerindedir (Dikkat : opsiyonel aksesuar).
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Kalorifer Devresi Su Bas›nc› Kontrolü

i

Tesisat suyunun nas›l tamamlanaca¤› hususunda yetkili
servisimizin taraf›n›za bilgi vermifl olmas› gerekir. Bunun
olmamas› halinde, servis teflkilat›m›z› veya ücretsiz tüketici
dan›flma hatt›m›z› arayabilirsiniz.
Su doldurma muslu¤u kumanda kolu, cihaz›n alt taraf›nda
kal. tesisat› gidifl suyu ba¤lant›s› ile kullan›m suyu s›cak
su ba¤lant›s› aras›nda bulunmaktad›r (Bk. Syf. 9, Poz. 38)

® Manometredeki gösterge (8.1) 1 - 2 bar aras›nda olmal›d›r
(Termomanometredeki alt gösterge).
® Göstergenin 1 bar’ ›n alt›nda durmas› halinde (soguk tesisatta),
gösterge tekrar 1 - 2 bar aras›nda olacak flekilde tesisat suyunu
tamamlay›n›z.
® Daha yüksek bir de¤erin ayarlanmas› gerekti¤inde, yetkili
servisimiz sizleri bilgilendirecektir.
® Kal. tesisat› max. gidifl suyu s›cakl›¤›ndaki 3 bar’ l›k max.
bas›nç de¤eri afl›lmamal›d›r. Aksi tardirde emniyet ventili
açacakt›r.

Dikkat :
Tesisata su doldurma ifllemi bittikten sonra
su doldurma vanas›n› kapat›n›z !

‹flletmeye Alma

2.2

Cihaz›n Aç›l›p Kapat›lmas›

Açma
®

Cihaz› ana flalterden (I) aç›n›z.
‹flletme lambas›, yaln›zca brülör devredeyken yanar. Is› talebi
halinde, cihaz aç›ld›ktan yaklafl›k 1 dakika sonra brülör atefller.

6 720 610 358-04.1O

Kapatma
®

Cihaz› ana flalterden kapat›n›z (0).
Kontrol lambas› söner. Mevcut olmas› halinde program saati,
rezerve süresi dolduktan sonra durur. Bunun istenmemesi
halinde, çihaz aç›k (I) b›rak›lmal›d›r.

6 720 610 358-05.1O
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‹flletmeye Alma

2.3
®

Kalorifer ‹flletmesinin Aç›lmas›
Is›tma tesisat›nda arzulanan gidifl suyu s›cakl›k ayar› için
s›cakl›k ayar dü¤mesini çeviriniz :
- Minimum Konum 1 (yakl. 45 °C)
- Düflük S›cakl›k Ayar› : Konum E (yakl. 75 °C)
- 82 °C’a kadar Gidifl Suyu S›cakl›¤› : Konum max

Brülör iflletmede oldu¤u sürece kontrol lambas› k›rm›z› yanar.

6 720 610 358-06.1O

2.4

®

S›cakl›k Regülasyonu / Termostat Kullan›m›
(Opsiyonel)

Oda termostat›n› (TR ...) arzulanan oda s›cakl›¤›na göre
ayarlay›n›z.
13

‹flletmeye Alma

2.5 Kullan›m Suyu S›cakl›k Ayar›
Kullan›m suyu s›cakl›¤›,
s›cakl›k ayar dü¤mesiyle
40 - 60 °C aras›nda ayarlanabilir.
®

Arzulanan su s›cakl›¤›n› ayarlamak için
dü¤mesini çeviriniz.

s›cakl›k ayar

6 720 610 358-07.1O

Dü¤me Konumu

Su S›cakl›¤›

Sol Dayama

~ 40 °C

● Konumu

~ 55 °C

Sa¤ Dayama

~ 60 °C
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2.6

Yaz ‹flletmesi (Sadece S›cak Kul. Suyu
‹flletmesi)

Bu iflletme tarz›nda sadece s›cak kullan›m suyu devresi
aktiftir (devrededir).
®

Cihazdaki
s›cakl›k ayar dü¤mesini tam sola çeviriniz.
Is›tma devresi kapat›lm›fl olur. Bu konumda s›cak kullan›m
suyu devresi aktif kalacak, ancak ›s›tma regülasyonu (termostat)
ve program saati gerilim beslemesi devam edecektir.

6 720 610 358-08.1O

2.7

Dona Karfl› Koruma

6 720 610 358-09.1O

®
®

Is›tma devresini (kal. tesisat›) aç›k b›rak›n›z.
s›cakl›k ayar dü¤mesini en az 1 konumuna getiriniz
-veya-
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®

Is›tma devresi (kal. tesisat›) suyuna, % 20 - 50 oran›nda
antifiriz kar›flt›r›n›z (sadece kal. tesisat›n›n dona karfl› korunmas›)
(FSK Schilling Chemie veya Glythermin/ BASF).
Aksi takdirde kal. tesisat› suyu boflalt›lmal›d›r.

Kal. tesisat› suyunun boflalt›lmas›, tesisattan tesisata farkl›l›k
arzedebilir. Konuyla ilgili olarak tesisat›n›z› yapan yetkili tesisatç›
bayiden bilgi alabilirsiniz.
®

2.8

Konuyla ilgili daha detay bilgi için montaj k›lavuzuna bak›n›z
(Md. 6.4).

Ar›zalar

‹flletme esnas›nda ar›za ortaya ç›kabilir. Bu durumda
lambas› yanar.
®

ar›za

Reset butonuna
bas›n›z.
Cihaz tekrar iflletmeye geçecektir.

Ar›zan›n giderilememesi halinde :
®

2.9

Yetkili servisi aray›n›z ve ar›zay› bildiriniz.

Bacaya Ba¤lant›l› Cihazlarda At›k Gaz
Emniyet Donan›m› :

Cihaz›n bulundu¤u ortama at›k gaz yay›lmas› halinde, at›k gaz
emniyet sensörü cihaz› kapat›r. Ancak 20 dak. sonra cihaz otomatik
olarak tekrar devreye girer, yani çal›flmaya bafllar.
Bu kendili¤inden kapanma olay›n›n s›k s›k ortaya ç›kmas› halinde:
®

Derhal en yak›n yetkili servisi aray›n›z ve cihaz› vede at›k gaz
tahliyesini kontrol ettiriniz.

Önemli Not:
At›k gaz emniyet sensörüne kesinlikle müdahale etmeyiniz !
Bu sensör sizin emniyetiniz için vard›r. Bacan›z›n t›kal› olmas› veya
çekmemesi halinde cihaz›n stop etmesi, cihaz›n bir kusuru veya
ar›zas› olmay›p, bu durumda cihaz› veya servisi suçlamak yerine,
buna karfl› al›nacak tedbirler konusunda bilgi edinmenizi vede tedbir
alman›z› öneririz.
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3

Enerji Tasarrufuyla ‹lgili Bilgiler

Tasarruflu Is›tma
Cihaz, gaz tüketiminin ve çevreye verilen zarar›n mümkün oldu¤unca
düflük, elde edilecek konforun ise yüksek olaca¤› flekilde d›zayn
edilmifltir. Evin aktüel ›s› ihtiyac›na uygun olarak brülöre olan gaz
ak›fl› regüle edilir. Is› talebi azald›¤›nda cihaz, küçük alevle çal›flmaya
devam eder. Profesyonel dilde bu prosesin anlam› sürekli regülasyon
veya modülasyondur. Sürekli regülasyon sayesinde s›cakl›k
oynamalar› minimize edilir ve ›s›t›lan odalara olan ›s› da¤›l›m›
homojen (eflit) olur.
Bu durumda cihaz, uzun süreli olarak iflletmede kalabilir, ancak
sürekli DUR/KALK (AÇ/KAPA) yapan bir cihazdan daha az gaz
tüketir ve çevreye olan zarar› da daha az olur (sürekli modülasyonun
avantaj›).
S›cakl›k Regülasyonu (Kalorifer ‹flletmesinde)
Optimum bir s›cakl›k regülasyonu için oda termostat› veya termostatik
radyatör vanas› kullan›lmas›n› önemle tavsiye ederiz. Oda termostat›
kullan›m›, tasarruf bilinci nedeniyle baz› ülkelerde yasal zorunluluk
haline bile gelmifltir (örn. Almanya). Termostat kullan›m›yla sa¤lanacak
enerji tasarrufu, küçümsenmeyecek seviyededir. Bu sayede ayr›ca
›s›tma konforu da elde edilir. Tesisat›n›z› yapan yetkili tesisatç›
bayiden veya cihaz›n›z›n ilk çal›flt›rmas›n› yapan yetkili servisimizden
bu konuda bilgi alabilirsiniz.
Oda Termostatl› (TR ...) Is›tma Tesisatlar›
Oda termostat›n›n monte edilmifl oldu¤u oda (referans oda), di¤er
odalar›n s›cakl›¤›n› tayin eder. Bu odadaki (referans oda)
radyatörlerde termostatik radyatör vanas› bulunmamal›d›r. Cihaz›n
s›cakl›k ayar dü¤mesini, ›s›tma tesisat›nda arzu edilen max. gidifl
suyu s›cakl›¤›na ayarlay›n. “E” konumunda, 75 °C’l›k bir maksimum
gidifl suyu s›cakl›¤› sa¤lan›r. Herbir odadaki (referans oda hariç)
s›cakl›k, termostatik radyatör vanalar›yla arzuland›¤› flekilde ayr›
ayr› ayarlanabilir. Referans odada, di¤er odalardan daha düflük bir
s›cakl›k istenmesi halinde, oda termostat› s›cakl›k ayar dü¤mesindeki
ayara müdahale etmeyip, radyatörledeki manuel vanalardan k›sma
yap›labilir.
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Düflük S›cakl›k (Gece) ‹flletmesi
Oda s›cakl›¤›n›n düflürülmesiyle (gündüz veya gece) önemli miktarda
yak›t tasarrufu sa¤lan›r. Oda s›cakl›¤›n›n 1 °C düflürülmesiyle
% 5’e kadar varan enerji tasarrufu elde edilmektedir. Ancak oda
s›cakl›¤›n›n +15°C’ ›n alt›na düflürülmesi tavsiye edilmez. Termostat
kullan›m›yla ilgili detayl› aç›klamalar, ilgili termostat›n kullanma
k›lavuzunda mevcuttur.
S›cak Kullan›m Suyu
Kullan›m suyu s›cakl›¤› ne kadar düflük tutulursa, enerji tasarrufu
o oranda fazla olur.
fi i mdi art›k BOSCH/Eurosmart kombiyle nas›l tasarruflu bir ›s›nma
ve s›cak kullan›m suyu sa¤lanabilece¤ini biliyorsunuz demektir.
Baflkaca sorular›n›z olmas› halinde, yetkili servisimizi veya ücretsiz
tüketici dan›flma hatt›m›z› arayabilir veya bize yazabilirsiniz.
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Genel

4

Genel

Mini Kullanma K›lavuzu
Her an baflvurabilece¤iniz mini bir kullanma k›lavuzunu, kumanda
panelinin arkas›nda, soldaki küçük cepte bulabilirsiniz.
D›fl Mantonun Temizli¤i
Nemli bir bezle temizlik yap›lmal›, keskin ve asidik temizlik maddesi
kullan›lmamal›d›r.
Cihaz Datalar›
Yetkili servisimize baflvururken, cihaz›n›z hakk›nda tam bilgi vermeniz,
bizim için önemlidir. Bu bilgileri cihaz›n sicil etiketinde bulabilirsiniz.
Cihaz›n tip notasyonu (Örne¤in B1 RDW 24 41 H)
......................................................................................................
Üretim Tarihi (FD)

: .....................................................

‹lk Çal›flt›rma Tarihi

: .............................................

Tesisatç› Bayi

: .............................................
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Garanti ve Servis

• Garanti flartlar›, cihazla birlikte verilen garanti belgesinde izah
edilmifltir.
• Cihaz›n garantisinin geçerli olabilmesi için tesisat›n yetkili bir
tesisatç› bayi taraf›ndan, ilk iflletmeye alma iflleminin ise yetkili bir
servis taraf›ndan yap›lmas› gereklidir.
• Montaj ve kullan›mla ilgili olarak montaj ve kullanma k›lavuzlar›nda
belirtilen tüm talimatlara uyulmak ve yetkili servisler d›fl›nda cihaza
müdahale edilmemek (bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle)
kayd›yla cihaz›n›z, normal iflletme flartlar› alt›nda, fabrikasyon
hatalar›na karfl› 3 y›l süreyle servis garantisine sahiptir.
• Yetkili servislerimizden bir flikayetiniz söz konusu oldu¤unda, bu
k›lavuzun arka sayfas›nda adresi belirtilen Servis Müdürlü¤ümüze
veya ücretsiz tüketici dan›flma hatt›m›za baflvurabilirsiniz.
• Yetkili servislerimizin adreslerini içeren servis listesi, bu k›lavuzun
bulundu¤u poflet içinde ayr›ca verilmifltir. Bu listenin kaybedilmesi
halinde, bu k›lavuzun arka sayfas›ndaki servis telefonlar›na veya
ücretsiz tüketici dan›flma hatt›m›za baflvurabilirsiniz.
• Kombi cihazlar› için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca tespit ve ilan
edilen kullan›m ömrü 15 y›ld›r.

6

Gaz Dönüflümü

Kullan›c›n›n, cihaz› iflletece¤i gaza (do¤algaz veya LPG) uygun
olarak sat›n alm›fl olmas› gerekli olup, aksi halde cihaz›n montaj›
yap›lmadan önce de¤ifltirilmesi zarureti vard›r. Zira gaz dönüflüm
ifllemi ücretlidir!
Cihaz›n›z için gaz dönüflümü gerekli oldu¤unda, mutlaka yetkili
servisimize baflvurunuz.

20

Kullan›m Hatalar›

7

Kullan›m Hatalar›

• Cihaz›n›z, yanl›fl kullan›ma mahal vermeyecek flekilde dizayn
edilmifl olup, kullan›mla ilgili detayl› bilgiler, montaj ve kullanma
k›lavuzunun ilgili bölümlerinde verilmifltir.
• Herhangi bir problemle karfl›laflt›¤›n›zda en yak›n yetkili servisimize
baflvurunuz.

8

Tafl›ma ve Nakliye

Tafl›ma ve nakliye s›ras›nda dikkat edilecek hususlar, ilgili standarda
uygun olarak ambalaj kutusu üzerinde belirtilmifltir. Muhtemel
tafl›nmalarda cihaz›n›z›n hasar görmemesi için ambalaj kutusu ve
straforlar›n at›lmay›p, muhafaza edilmesini tavsiye ederiz.

9

Yedek Parça

Cihazda yap›lacak tüm onar›m, bak›m ve gaz dönüflüm ifllemleri için
yaln›zca kombi servislerimiz yetkili olup, yetkili servislerimiz d›fl›nda
cihaza kesinlikle müdahale edilmemeli ve cihazda sadece orijinal
yedek parçalar kullan›lmal›d›r. Piyasada yetkisiz kiflilerce pazarlanan
korsan yedek parçalar kesinlikle kullan›lmamal›d›r !
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ÜRET‹M
ISITMA ÜRÜNLER‹
SAN. VE T‹C. A.fi.
Organize Sanayi Bölgesi
45030 MAN‹SA
Tel. : 0236- 226 10 00
Fax.: 0236- 233 58 91
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SERV‹S
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San. ve Tic. A.fi.
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