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Değerli müşterimiz,

ÇETİK ISI SANAYİ kalitesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzu Pelet kazanları ile ilgili montaj, işletme, kullanım ve bakımı
ile ilgili bilgileri içermektedir.

Bu kullanma kılavuzu montaj, işletme ve kullanma için tek başına yeterli
değildir. Tesisatçı, teknik servis ve kullanıcı yerel standart ve direktiﬂeri kontrol
etmelidir.

Ürününüzün güvenliğini, yüksek verimliliğini ve uzun ömrünü sağlamak için
lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazını çalıştırmayınız.

Bu kullanma kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak cihaz dairesi içerisinde
güvenli bir yerde saklayınız.
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1. ÖNEMLİ BİLGİLER
1.1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI
• Soba kullanılmadan önce kullanma kılavuzu d�kkatl�ce okunmalıdır. Ürününüzden en �y�
ver�m� alab�lmek �ç�n bu kılavuzu d�kkatle okuyunuz.
• Bu b�r pelet Sobasıdır. Lütfen yakıt olarak odun pelet� kullanınız.
• Kullanacağınız pelet�n 6 mm çapında olmasına d�kkat ed�n�z.
• Soba yanma hal�nde �ken yanma haznes�ne kes�nl�kle su �le müdahale etmey�n�z.
• Pelet sobası çalıştırma basıncına d�kkat ed�lmel�d�r. İşletme basıncı, tanıtım plakasında
ver�len �şletme basıncı değer�n� geçmemel�d�r.
• Soba çalışırken sobanın f�ş�n� pr�zden çekmey�n�z. Önce sobayı kapatınız. Ekranda ‘kapalı’
yazdıktan sonra f�ş� pr�zden çek�n�z. Bu �şlem sobanın soğuması ve ver�ml�l�ğ� �ç�n önem arz
eder.
• Pelet sobası Açık ve neml� alanlara kurulmamalıdır.
• Pelet sobasının baca kurulumunda lütfen standart ölçülere r�ayet ed�n�z.
• Kurulum, elektr�k bağlantısı, fonks�yon test� ve bakımı sadece yetk�l� ve kal�f�ye personel
tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r.
• Soba üzer�nde yapılacak herhang� b�r değ�ş�kl�k yetk�l� k�ş� ya da f�rma tarafından
yapılmalıdır.
• Ürünün kötü kullanımı veya yanlış bakımı, yanma odasında problemlere neden olab�l�r.
• Sadece üret�c� tarafından tavs�ye ed�len yedek parçalar kullanılmalıdır.
• Ürünü, bölgede veya eyalette yürürlükte olan tüm yerel ve ulusal mevzuat ve
düzenlemelere uygun olarak kurun.
• Ürünün üzer�ne, çamaşırları kuruması �ç�n bırakmayın. Kurutma raﬂarı veya benzer�
nesneler üründen güvenl� b�r mesafede tutulmalıdır. Yangın tehl�kes� oluşab�l�r.
• Pelet tankı �çer�s�ne koruyucu yerleşt�r�lm�şt�r. Soba çalışırken el�n�z� pelet tankının �çer�s�ne
sokmayınız.
• Bu ürün yet�şk�n �nsanlar tarafından kullanılmalıdır.
• Yanma potasını tem�zlemeden kazanı çalıştırmayınız.
• Soba kurulumu, elektr�k bağlantılarının test ed�lmes� uzman personel tarafından
yapılmalıdır.
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• Ürün sadece amaçlandığı şek�lde kullanılmalıdır. Farklı kullanımlar tehl�kelere yol açar.
• Sıcak yüzeylere d�rekt temastan kaçının. Koruyucu eld�ven kullanın.
• Kapak açıkken ya da cam kırıkken soba çalıştırılmamalıdır.
• Ürün elektr�kl� b�r c�haz olduğu �ç�n ıslak elle dokunmayın. Herhang� b�r �şlem yapılması
gerekt�ğ�nde elektr�ğ� kes�n.
• Sobanın üstünde veya etrafında yanıcı patlayıcı ve tutuşturulab�l�r maddeler� uzak tutunuz.
Yangın tehl�kes� oluşab�l�r.
• Yanlış montaj, kullanım ve yeters�z bakım, arızaların artmasına neden olab�l�r. Arızalanma,
temel olarak aşağıdak� faktörler�n b�r kısmının veya tamamının b�rleşmes�nden kaynaklanır.
• Anormal yanmamış gazların üret�lmes�ne neden olan, bakım ve koşulların gec�kmeden
tutuşmaya neden olab�leceğ� durumlar neden�yle tıkanmış veya Tambur deforme
olmuş.
• Azaltılmış veya tıkalı hava g�r�ş kanalı neden�yle yeters�z yanma havası.
• Kurulum gerekl�l�kler�ne uygun olmayan ve uygun b�r çek�m� garant� etmeyen baca
borularının kullanılması.
• Kısmen tıkanmış baca, bakım eks�kl�ğ�, çek�ş� azaltması ve tutuşmayı zorlaştırması
neden�yle.
• Kullanma kılavuzunda göster�lene uygun olmayan ve ters baca çek�ş�n� engellemeyen
baca şapkası.
• C�hazdak� kapılar / kapaklar kullanılmadığında kapalı kalmalıdır.
• Baca borusunda yangın varsa, kazanı söndürün, güç kaynağından ayırın ve asla kapıyı
açmayın. O zaman yetk�l� makamlarla �rt�bata geç�n.
• Ürünü, yangın tehl�kes� bulunmayan, güç ve hava alab�leceğ� ve duman çıkarıcılarla
donatılmış b�r yere kurun.
• Ürün ve g�yd�rme kuru b�r yerde muhafaza ed�lmel� ve kötü hava koşullarına maruz
bırakılmamalıdır.
• Ateşleme s�stem�nde b�r arıza olması durumunda, yanıcı maddeler kullanarak yakmaya
zorlamayın.
• Herhang� b�r bakım �şlem� gerçekleşt�rmeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını
kes�n.
• Bu faktör, ürün özell�kle costal bölgeler g�b� rüzgarlı alanlara kurulduğunda çok öneml�d�r.
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Bu faktörlerden b�r veya daha fazlasının komb�nasyonu, öneml� arıza fonks�yonlarına
neden olab�l�r. Bunu önlemek �ç�n, ürünün yürürlüktek� standartlara uygun olarak monte
ed�ld�ğ�n� garant� etmek esastır. Ayrıca, aşağıdak� bas�t kurallara uymak son derece öneml�d�r:
• Ateşlemeden önce veya çalışma sırasında asla tambur kabına manuel olarak, pelet
yüklenmemel�d�r.
• Gec�km�ş b�r ateşlemeye neden olan curuf topakların b�r�kmes�, ateşlemen�n
tekrarlanmasından önce uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca yanma havası g�r�ş / duman çıkışının
tem�z olduğunu da kontrol ed�n.
• Kontak tekrar tekrar arızalanırsa, ürünün kullanımını derhal askıya alın ve çalışmasını
kontrol etmek �ç�n kal�f�ye b�r tekn�syene başvurun. Bu göstergelere uygunluk, doğru çalışmayı
garant� etmek ve ürünle �lg�l� her türlü sorunu önlemek �ç�n kes�nl�kle yeterl�d�r. Yukarıda
bel�rt�len önlemler alınmazsa ve ateşleme sırasında tambur kabı pelet �le aşırı yüklen�r ve
böylece yanma odasında anormal b�r duman oluşur �se aşağıdak� �şaretler� d�kkatl�ce �zley�n:
• Herhang� b�r nedenden ötürü ürüne g�den elektr�k gücünü kesmey�n: bu, baca fanını
durdurarak dumanı çevreye bırakır.
• Kurulum odasını ortamdak� herhang� b�r dumandan havalandırmak �ç�n camları açma
önlem�n� alın (baca düzgün çekmeyeb�l�r).
• Soba Kapağını açmayın: bu, duman tahl�ye s�stem�n�n bacaya doğru çalışmasını
tehl�keye atar.
• Kontrol panel�ndek� açma-kapama düğmes�ne basarak kazanı kapatmanız yeterl�d�r
(arka güç kaynağı soket� düğmes� değ�l!) ve duman tamamen boşaltılıncaya kadar
uzaklaşın.
• Yen�den ateşlemey� denemeden önce, tambur kabını ve hava geç�ş del�kler�n� tüm
tortulardan ve yanmamış peletlerden tamamen tem�zley�n. Tabanında herhang� b�r
kalıntı bırakmadığınızdan em�n olun. Ateşleme tekrar tekrar başarısız olursa, ürünün
kullanımını derhal askıya alın ve çalışmasını ve bacasını kontrol etmek �ç�n kal�f�ye b�r
tekn�syene başvurun.
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1.2 ÇALIŞTIRMA UYARILARI
• Oluşab�lecek uzun sürel� elektr�k kes�nt�ler�ne karşı güç kaynağı kullanılması öner�l�r.
• Pompa yönü, ürünün düzgün çalışab�lmes� �ç�n doğru olmalıdır.
• Soba yandığında, kül boşaltma kapağını açmayın.
• Pelet tankına h�çb�r malzeme (yabancı madde) koymayınız.
• Türbülatör tem�zl�ğ� manuel �se, haftada b�r kez yapılması yeterl�d�r.
• Soba montaj şemasına göre kurulmalıdır.
• C�haz, paylaşılan b�r baca s�stem�ne kurulması �ç�n uygun değ�ld�r.
• Pelet kazanı bacaya mümkün olduğunca yakın monte ed�lmel�d�r. (baca bağlantısı daha
kısa olmalıdır.)
• Soba ve baca konektörü mevcut b�r bacaya veya har�c� ç�ft duvarlı b�r bacaya bağlanmalıdır.
Boru çapı 100 mm olmalıdır.
• Dumanı göndermek �ç�n doğru ve ver�ml� baca s�stem� gerekl�d�r (herhang� b�r kes�nt�
durumunda ger� tepme ve dumanı kazandan boşaltmak �ç�n.)
• Baca tem�zleme kapağı baca borusunun altında olmalı ve buradan tem�zl�k yapılmalıdır.
• Baca yılda �k� kez tem�zlenmel�d�r.
• Kurulacak yer�n ısı �ht�yacı kontrol ed�lmel� ve buna uygun kazan seç�m� yapılmalıdır.
• Oda termostatı kullanıyorsa, zem�nden en az 1,5m yüksekl�ğe konulmalıdır. Sıcaklığın
sürekl� olarak değ�ş�kl�k gösterd�ğ� ve ısı kaybının gözlend�ğ� yerlere konulmamalıdır.
• Sobanın bulunduğu alanda:
• Elektr�k gücü 220-240V 50-60Hz �le donatılmıştır. (EN 73-23)
• Topraklı pr�z kullanılmalıdır.
• Topraklama yoksa hemen sağlanmalıdır.
• Dışarıdan tem�z havalandırma sağlanab�len b�r ortam oluşturulmalıdır.
• Voltaj dalgalanmalarına karşı voltaj regülatörü kullanılması tavs�ye ed�l�r.
• Sobanın uygun olmayan mekanlara kurulumundan dolayı yaşanacak sorunlardan herhang�
b�r sorumluluk kabul etm�yoruz.
• Sobanın yakıt tankına tavs�ye ed�len maks�mum yakıt doldurma yüksekl�ğ� tankın
büyüklüğünden 5 cm aşağısına kadardır.
• Yanma haznes�, küllük ve hava g�r�şler�n�n tem�zl�ğ� yapılmalıdır.
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• Yakıtın kuru olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r.
• Ürünün düzgün çalışmaması durumunda lütfen ürünü kapatınız.
• 120 cm ve daha uzun radyatör, tes�sata ters bağlantı �le bağlanmalıdır
• Peletler yanma potasına elle atılmamalıdır.
• Tes�sat bağlantıları yapılırken kon�k rakor kullanılmalıdır.
• Tes�sat bağlantısında dolum ve boşaltım �ç�n b�r vana bırakılmalıdır.
• Soba kapalı �ken su basıncı 1-1,5 bar aralığında olmalıdır. Aks� takd�rde tahl�ye / doldurma
vanası kontrol ed�lmel�d�r.
• Baca boru standartlarına uygun olmayan baca kullanımından doğab�lecek sorunlardan
f�rmamız sorumlu değ�ld�r.
• Baca, çatı sırtından en az 1 metre çıkmalıdır
• Ant�kondens vanası kullanılmadığı takd�rde ürün garant� kapsamı dışında kalır.
• Ateşleme düzgün gerçekleşmem�şse kazan kapatılıp pota tem�zlenmel�d�r.
• Sobanın �ç� su �le yıkanmamalıdır.
• Baca borusunda yangın varsa,sobayı kapatın ve yetk�l� merc�lere başvurun.
• Üründe ateşleme başarısız olursa başka b�r yakıcı madde �le yakmaya kalkmayın.
• Duman çıkış kanallarını per�yod�k olarak kontrol ed�n.
• Bu ürün p�ş�rme aracı değ�ld�r.
• Pelet potasına peletten başka yakıt konulmamalıdır.
• Sobaların açık alanlara, rutubetl� alanlara, atıl, dış ortamla d�rekt temas hal�nde
olan ortamlara kurulmamalıdır.
• Yukarıdak� şartları, garant� belges�n�n sözleşmeler� ve krok�ler�n gereğ� yer�ne
get�rmeyen müşter�ler h�çb�r hak talep edemezler.
• Herhang� b�r durumda satıcınızla ya da Üret�c�n�z �le bağlantı kurun.
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2. TEKNİK ÖZELLİKLER
• Bu c�haz, tüm yerel (m�ll�) mevzuata ve �lg�l� m�ll� ve Avrupa standarlarına uygun olarak
�mal ed�lm�şt�r.
• Bu soba TS EN 303-5 standardına uygun olarak �mal ed�lm�şt�r.
Model

B�oS-13

B�oS-25

12+1

23+2

Nom�nal Güc

kW

M�n. Güc

kW

3+1

7+1

Ver�m

%

92,9

93,0
5,50 - 1,76

Yakıt Tüket�m� ( max.-m�n. )

kg/h

3,25 - 0,97

Yakıt Kapas�tes�

kg

30

Max.Çalışma Basıncı

bar

3

Test Basıncı

bar

4,5

Emn�yet Vent�l� Açma Basıncı

bar

3

37

Genleşme Tankı Hacm�

L

Kazan Su kapas�tes�

L

35

76

Baca Sıcaklığı

°C

128

130

Çalışma Sıcaklığı

°C

7

45-85
550

560

En ( w )

mm

Boy ( l )

mm

670

830

Yüksekl�k ( h )

mm

1080

1325

Tes�sat Çıkış

"

Tes�sat Dönüş

"

1

Baca Çapı ( Ød )

mm

80

Baca Yüksekl�k ( a )

mm

235

Em�ş Ağzı Çapı ( Øf )

mm

63,5

1

Kazan Ağırlığı

kg

172

Paketl� Kazan Ağırlığı

kg

182,5

M�n.Baca Çek�ş�

pa

218,5
228
12

Ø6mm - EN plus

Yakıt Özell�ğ�
Yükleme Motor Gücü

watt

60

Tambur Motor Gücü

watt

60

Fan Gücü

watt

45

Pompa Gücü

watt

50

Çalışma Ger�l�m/Frekans

V / Hz

230 / 50
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B

ARKA DUVAR

YAN DUVAR

Güvenl� mesafe
Yanmayan Duvarlar

A

A=300 mm
B=100 mm
C=1100 mm
D

C

D=1000 mm
Kazan, yanab�len duvarlara yakın b�r
konuma yerleşt�r�l�yorsa duvara
ÖN MESAFE

kes�nl�kle yalıtım yapılmalıdır.

• Yanıcı malzemeler güvenl� b�r mesafede tutulmalıdır.
• Isıya duyarlı maddeler� (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ) ve/veya nesneler�, parçaları kazan
yanında muhafaza etmey�n.
• Kazan da�res�nde hava s�rkülasyonu �ç�n Kazan güvenl� b�r yere yerleşt�r�lmel�d�r.
• Sobanın oturtulduğu zem�n uygun olmalıdır.
• Ürünün ağırlığının dayanacağı yüzey�n stat�k koşullarını değerlend�r�n ve yanıcı b�r
malzemeden (örneğ�n ahşap, gömme halı veya plast�k) yapılmışsa uygun yalıtım sağlayın
Elektr�k Bağlantıların Yapılması
• Elektr�k kablosunu sobanın sıcak yüzeyler�ne temas
etmeyecek şek�lde takınız. Sobanın arkasında bulunan
açma/kapatma şalter�n� açık konuma get�rerek Sobanızı
çalıştırınız.

!

Kazanınızı mutlaka topraklaması olan ve çalışan
b�r pr�zde kullanınız.
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3. SOBA BORU BAĞLANTILARI
• Baca borusu bağlantıları oldukça öneml�d�r, bu nedenle d�kkatl�ce yapılmalıdır. Duman
borularının bağlantılarının garant� koşullarına uygun olarak yapılması gerekmekted�r.
• Asgar� güvenl�k açıklık yüzey kes�t� % 15 olmalıdır. Boruların yatay bölümler�nde eğ�m
3-5% olmalıdır (her metre �ç�n 3-5 cm). Borularda yatay kısımları 2 m den uzun olmamalıdır.
• Sobalarımızın baca boru bağlantı çapı 80 mm’d�r.
• Borular ısıya, korozyona, yoğuşmaya dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
• Duman gazının soğuyarak sızmasını önlemek �ç�n baca üzer�nde yarık ve çatlak olmamalıdır.
Baca �ç yüzey� da�resel ve pürüzsüz olmalıdır.
• Duman gazının soğuyarak ağırlaşmasını ve tepmes�n� önlemek �ç�n kazan borusu pencere
veya duvar del�nerek uzatılmamalıdır. Uzatılmışsa hava �le temasta olan kısımları mutlaka
yalıtılmalıdır.
• Baca boru standartlarına uygun olmayan baca kullanımlarından çıkacak sorunlardan
f�rmamız sorumlu değ�ld�r.
4. SOBA VE BACALARLA İLGİLİ TALİMATLAR
• Baca yangınlarının başlıca nedenler�;
• Uygun olmayan boru seç�m�
• Yakıt tozları yanıcı özell�kted�r. Uygun şartların oluşması durumunda kanallar �çer�s�nde
tutuşarak yangına sebeb�yet vereb�l�rler.
• Bunlardan korunma yolları;
• Yakıt kal�tes�ne bağlı olarak baca yılda en az 2 kere tem�zlenmel�d�r.
• Doğru ve uygun baca seç�m� yapılmalıdır.
• Baca ve borularda duman sızdırmazlığının sağlanması ve �zolasyonun yapılmış olması
gerekmekted�r.
• Kış önces� kurulum yaptıktan sonra tutuşturma �şlem� yapmadan önce baca ve Kazan
tem�zl�ğ�n�n yapılması gerekmekted�r.
• Sobanın kurulduğu alana tem�z hava g�r�ş�n� sağlayan hava kanallarının bakım ve
tem�zl�ğ�n�n yapılmalıdır.
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• Mevs�ml�k kullanım �ç�n f�rmamız tarafından öner�len doğru baca uygulamalarının yapılması
gerekmekted�r.
• Baca, çatı mahyasını en az 1 metre geçmel�d�r.
• İdeal bağlanan baca ölçüsü ve çapı 100 mm aralığındadır.
• Baca bağlantıları yapılmadan önce baca test� yapılmalıdır. Eğer bacada çekme sorunu
var �se bu sorun g�der�ld�kten sonra baca bağlantıları gerçekleşt�r�lmel�d�r.
• Bacaya bağlanan soba boruların yatayda 1,5 m den uzun olmamalıdır. Soba borusu bacaya
g�rene kadar tek d�rsek kullanılmalıdır. (Soba �ç�n yer seç�m� bacanın bulunduğu en yakın
noktaya göre bel�rlenmel�d�r.)
• Baca çevres�nde türbülans oluşmaması �ç�n baca herhang� b�r engelden (yüksek b�na,
ağaç vb.) en az 10 m uzak olmalıdır.
• Rüzgarlı havalarda baca tepmes� ve yağmur suyunun baca �ç�ne akmasını önlemek �ç�n
baca başlığı kullanılmalıdır.
• Beton bloklar sıcaklık değ�ş�m�nden etk�lend�ğ� �ç�n, beton olan da�ren�n çatısı hava �le
doğrudan temas hal�nde �se mutlaka yalıtılmalıdır.
• Baca tem�zleme kapağı baca borusunun altında olmalıdır, baca tem�zl�ğ� buradan
yapılmalıdır.
• Duman çıkışı �ç�n doğru ve yeterl� b�r baca s�stem� ( ger� tepmeyecek b�r baca t�p�, herhang�
b�r elektr�k kes�nt�s� durumunda sobanızın �çer�s�ndek� dumanı dışarı atacak n�tel�kte b�r doğal
çek�şe sah�p b�r baca) gerekl�d�r.

!

• Soba kend� baca borusuna veya b�nanın dışında d�key olarak baca dumanını
b�nanın en üst noktasına taşıyab�len b�r bacaya bağlı olmalıdır. Baca bağlantılarında,
d�kkat ed�lmeyen kaçaklar olur �se �lk yanmada çıkan dumanlar bu kaçaklardan
sızarak duvarda �slenmeye sebep olab�l�r, �z bırakab�l�r. Sızan duman ve/veya alevler
çok sıcak olab�ld�ğ� �ç�n yanmaya ya da yangına sebep olab�l�r.
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5. ÇALIŞTIRMA
PELET
Odun peletler�, doğal kurutulmuş odunun çalışması sırasında üret�len sıcak sıkmalı
sıkıştırılmış talaş �le üret�l�r. Malzemen�n kompaktlığı, ahşabın kend�s�nde bulunan l�gn�nden
gel�r ve yapıştırıcılar ya da bağlayıcılar kullanılmadan pelet�n üret�lmes�ne �z�n ver�r.
P�yasa, hang� odun karışımının kullanıldığına bağlı olarak değ�şen özell�klere sah�p farklı
t�plerde peletler sunmaktadır. Çapı 6 mm, standart uzunluğu 5 mm �la 30 mm arasında
değ�şmekted�r. Kal�tel� peletler, 600 kg / m3 �la 750 kg / m3 arasında değ�şen b�r yoğunluğa
sah�pt�r, nem �çer�ğ� ağırlıkça% 5 �la 8 arasında değ�şen b�r nem �çer�ğ�ne sah�pt�r.
6 mm pelet kullanılmasını tavs�ye ed�yoruz.

!

Yakıtın kal�tes� ne kadar düşük olursa, ızgara ve yanma odası g�b� �ç parçaların
tem�zlenmes� �ç�n müdahale daha sık gerekl� olacaktır.
6. KONTROL PANELİ
6.1 GİRİŞ
Ekran panel�, pelet� kontrol etmek ya da b�okütle yakıtlı c�hazlar veya soba �ç�n b�r ısı

sensörü ve gerçek zaman saat�n�n komb�ne çalışmasını sağlayarak ayarlanan saatlerde c�hazın
açılıp kapatılması �ç�n kullanılan kontrol panel�d�r. Uzaktan kumanda ayrı olarak tedar�k ed�leb�l�r.
Panelde Power tuşuyla �fade ed�len açma/kapama tuşları ve panelde karşısına denk gelen
�faden�n açıklamasını gösteren 6 adet tuş yer almaktadır.
Besleme

Çevresel Özell�kler

Mekan�k Özell�kler

Voltaj

18V DC, 5V DC

Maks�mum güç tüket�m�

0,5 VA

Çalışma sıcak aralığı

0°C to +50°C

Depolama sıcaklığı

-10°C to +60°C

Maks�mum nem dereces� (yoğuşmayan)

96%

Boyut (ExDxY)

(680x 300 x 1330) mm

Ağırlık

Yaklaşık 250 g

Kurulum konumu

Herhang� b�r şek�lde (ekranın maks�mum görüş
açısı kurulum konumunu etk�leyeb�l�r)
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Kış Modu
Yanma Modu

ESC

#
SET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soba Çalışma
Modu
Soba Sıcaklık
Set Değer�
Soba Sıcaklığı

6.2 SOBA SICAKLIK SET DEĞERİKONTROL PANELİ TUŞLARI
ESC
Menü geç�şler�nde ger�ye gelmek �ç�n kullanılır.
ON-OFF
Sobayı açma ve kapamada kullanılır. Ayrıca haftalık programı açma ve kapama �şlev�n�
görür.
SET (MENÜ)
Menü ve menüdek� seçenekler� göster�r. Seç�m yapmak �ç�n kullanılır.
YUKARI OK TUŞU
Menüdek� değerler� arttırmakta kullanılır.
AŞAĞI OK TUŞU
Menüdek� değerler� azaltmakta kullanılır.
KARE TUŞU (#)
Haftalık programda seçenekler� akt�f eder.
6.3 PANEL ÜZERİNDEKİ NUMARALAR VE ANLAMLARI
Şu �şaret bel�r�r: ( )
1. Ateşleme açık olduğunda bel�r�r.
2. Helezon motoru devrede �ken bel�r�r.
3. Pompa çalışıyorken bel�r�r.
4. Tambur ve Tem�zleme Motoru devrede �ken bel�r�r.
10. Depo sev�yes�nde düşme olduğunda bel�r�r. (Ops�yonel)
11. Termostat devrede �ken bel�r�r.
Pelet 1 : Yanma �le alakalı toplam 4 adet reçete (program) bulunur. Bu yazı 1. Reçetede
(programda) olunduğunu göster�r.
NOT: Yukarı Ok tuşu �le baca sıcaklığı, fan hızı �le �lg�l� anlık durumlar görüleb�l�r. Çıkış �ç�n
ESC tuşuna basılab�l�r.
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7. MENÜ VE SEÇENEKLERİ

ESC

SET

Güç
Termostatlar
Zamanlayıcı
Manuel Yükle

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menü tuşuna basıldığında yukarıdak� ekran karşınıza çıkacaktır. Yukarı ve aşağı ok tuşu �le
�sten�len seçenek seç�leb�l�r.
Güç: Set tuşu �le güç seç�ld�ğ�nde karşımıza “Yanma” ekranı gel�r. Tekrar Set tuşuna
basılıp Yanma seç�ld�ğ�nde “Pot: Auto” Ekranı gel�r. Aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla yanma
seçenekler� bel�rlen�r.
“Pot: Auto” şekl�nde olur �se yanma seçeneğ� otomat�k olur. Örnek: kazan termostat değer�
60 °C �se 54-60 °C arasında yanma ayarlanır.
55 °C ye kadar = P6 Auto
56 °C = P5 Auto
57 °C = P4 Auto
58 °C = P3 Auto
59 °C = P2 Auto
60 °C = P1 Auto
61 °C = Modülasyon
64 °C = Bekleme Modu
Manuel seç�m �ç�n; “Pot: 1 --- 6” olur �se hang� seçenek terc�h ed�l�rse kazan seç�len güçte
çalışır. Örneğ�n Pot: 3 seçeneğ� seç�l� �se; Soba termostatı 60 °C �se 60 °C ye kadar “P3 Man”
seçeneğ�nde çalışır ve ana menüde bu şek�lde gözükür.
61 °C de modülasyona g�rer. 64 °C de bekleme moduna geçer.
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Termostatlar: Set tuşu �le güç seç�ld�ğ�nde karşımıza “Kazan” seçeneğ� gel�r. Tekrar
Set tuşuna basıldığında Kazan Set Sıcaklığı (max,m�n değerler� arasında) ayarlanır.
Zamanlayıcı: Set tuşu �le seç�ld�ğ�nde karşımıza “Yöntem”, “Program” seçenekler� çıkar.
Yöntem: Seç�ld�ğ�nde “Günlük, Haftalık, Haftasonu” seçenekler� On-Oﬀ tuşu �le
akt�f hale get�r�l�r. Zamanlayıcı açık (ON) olduğunda ana ekranın sol üst köşes�nde
saat sembolü ve “Θ HS” yazısı bulunur.
Program: Seçeneğ�ne g�r�ld�ğ�nde “Günlük, Haftalık, Haftasonu” seçenekler�
karşımıza çıkar. Örneğ�n: Günlük seçeneğ�ne set tuşu �le g�r�l�r. Karşımıza haftanın
günler� çıkacaktır. Herhang� b�r gün set tuşu �le seç�l�p saatler şek�ldek� hal�yle
gözükecekt�r. 3 ayrı zaman d�l�mde ayarlama yapılab�l�r. Saatler ayarlandıktan sonra
# tuşu �le seç�l�p, ekranda √ �şaret�n�n görünmes� sağlanmalıdır. √ �şaret� olmaz �se
zamanlama çalışmaz. Haftanın her günü 3 parametrede programlanab�l�r.
Eğer “Haftalık” seç�l�rse Pazartes�-Pazar arasındak� tüm günler �ç�n 3 parametrede
program yapılab�l�r.
Eğer “Haftasonu” seç�l�rse 2 seçenek karşımıza çıkar. “Pzt-Cum” hafta �ç� 5 günü bel�rt�r.
“Cmt-Pzr” seçeneğ�de hafta sonunu bel�rt�r.

ESC

SET

Pazartesi
ON
00:00
12:00
16:00

OFF
06:00
13:00
23:45

√
√
√

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Manuel Yükle: Set tuşu �le g�r�l�r. ON-OFF seçenekler� karşımıza çıkar. ON seç�l�rse yakıt
motoru ve fan çalışmaya başlar. OFF yapılmadığı takd�rde 5 dk boyunca yakıt vermeye
devam eder. OFf seç�l�rse yakıt verme durur.
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7.1 KULLANICI MENÜ
Set tuşuna 5 sn basılarak g�r�l�r. Menü şu şek�lde gözükür.
Ayarları:
Saat ve Tar�h: Set tuşu �le g�r�l�r. Saat ve tar�h ayarlanır.
D�l: İsten�len d�l seçeneğ� bel�rlen�r.
Uzaktan Kumanda (Ops�yonel): Devreye alınır veya kapatılır.
Helezon Kal�brasyon: -7 �le 7 arasında ayarlanab�l�r. 0 olduğunda helezon süreler� fabr�ka
ayarlarında kalır. 1 olduğunda %5 oranında yakıt verme süreler� artar. -1 olduğunda %5
oranında yakıt verme süres� azalır. Her b�r artış ve azalışta %5 oranında artış ve azalış gerçekleş�r.
Fan Kal�brasyon: -7 �le 7 arasında ayarlanab�l�r. 0 olduğunda fan süreler� fabr�ka ayarlarında
kalır. 1 olduğunda %5 oranında fan hızı artar. -1 olduğunda %5 oranında fan hızı azalır. Her
b�r artış ve azalışta %5 oranında artış ve azalış gerçekleş�r.
Yaz-Kış: Kış ayarında bırakılması gerek�r.
G�r�ş Menüsü
Kontrast: Ekran ışık sev�yes� ayarlan�l�r.
M�numun Işık: Tuşlara basılmazsa bel�rl� b�r süreden sonra ekran parlaklığı azalır.
G�r�ş Adres�: G�r�lmez.
Ağ L�stes�: Bağlı olduğu c�hazları göster�r.
Akust�k Alarm: Alarm hata durumlarında �kaz ses�n�n kapanıp açılması bel�rlen�r.
S�stem Menü
Bu menü serv�s amaçlıdır. Tekn�k personel �ç�n gerekl� ayarları �çer�r. Bu menüye er�ş�m
�ç�n ş�fre gerekl�d�r.
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8. İLK YAKIM
• Uygun pelet seç�m� yapıldıktan sonra, yakıt deposuna pelet yüklenmel�d�r. Su basıncının
1,5-2 bar arasında olduğunu kontrol ed�lmel�d�r.
• Baca borularının tem�z olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Tem�z değ�lse tem�zlenmel�d�r.
• Ekranda “On” tuşuna basılır. Başka b�r tuşa basmaya gerek yoktur.
• Program otomat�k olarak sırasıyla aşağıdak� �şlemler� gerçekleşt�r�r (Fabr�ka ayarları
dah�l�nde çalışır):
1. Kontrol
2. Ön Ateşleme
3. Ön Yükleme
4. Sab�t Ateşleme
5. Değ�şken Ateşleme
6. Stab�l�zasyon: Bu aşamaya kadar uygun baca sıcaklığı olmaz �se ateşleme hatasına geçer
ve ekranda “Er12” yazar.
7. Çalışma Modu: Kazan ayarlanan set değer�ne kadar bu modda çalışır. Yakıtın b�tmes�
durumunda veya baca sıcaklığının düşmes� durumunda “Er03” hatası ver�r. Çalışma Modu ve
modülasyon sırasında Fabr�ka ayarları değer�nde şu �şlemler gerçekleş�r:
7.1 Per�yod�k Tem�zleme: Fanın bel�rl� b�r süre max�mumda çalışmasıdır.
7.2 Otomat�k Söndürme: Kazan çalışma ve modülasyondan çıkmazsa otomat�k olarak
bel�rl� b�r süre sonrasında söndürülüp tekrar yakılır.
7.3 Tambur Hareket�: Bell� aralıklarla tambur hareket eder.
7.4 Oda Termostatı: Oda termostatı devrede �ken oda sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında
kazanı söndürür. Sıcaklık azaldığında tekrar kazan çalışmaya başlar.
7.5 Zamanlayıcı: Zamanlayıcı devrede �se kazan bel�rlenen saatler doğrultusunda kapanıp
açılır.
7.6 Depo Emn�yet: Deponun sıcaklığı yükseld�ğ�nde kazan kend�n� korumaya alır.
7.7 Manuel Emn�yet Termostatı: Kazan Sensörünün hata yapması durumunda devreye
g�rer ve kazan kend�n� korumaya alır.
7.8 Baca Basınç Sensörü (Ops�yonel): Bacanın çekmed�ğ� durumlarda kazan kend�n�
korumaya alır.
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8. Modülasyon: Soba set değer�n�n üzer�ne çıktığında bu modda çalışır.
9. Bekleme Modu: Modülasyondan sonra ayarlanın derece farkına ulaşıldığında bu moda
geçer. Bu modda kazan tambur tem�zl�ğ� yapar ve bekler.
10. Söndürme: Hata durumlarında ve otomat�k söndürme modunda çalışır.
11. Soba Sıcaklığı set değer�n�n deltası kadar düştükten sonra yukarıdak� maddeler
tekrarlanarak yanma devam eder.

9. ARIZALAR VE KODLARI
Herhang� b�r arıza meydana geld�ğ� durumda ekranın sağ üst tarafında şek�lde gözüktüğü
g�b� “Er..” yazısı çıkacaktır. Orta kısmında da “Block” yazısı çıkacaktır. Aşağıda bel�rt�len hatalara
göre müdahale yapılmalı eya yetk�l� serv�s �le görüşülmel�d�r.

ESC

#
SET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Kod

Problem Türü

Çözüm Öner�ler�

Er01

Emn�yet Termostat

Kazan Sensörü arızası, Pompa Arızası olab�l�r. Yetk�l� Serv�sle

Er02

Baca Basınç Sensörü

Baca çek�ş�n�n zayıf olduğu durumlardır. Baca tem�zlenmel�d�r.

Er03

Düşük Baca Sıcaklığı

Yakıt B�tm�ş, Alev Sönmüş, Motor Bozulmuş olab�l�r. Kontrol

Er04

Yüksek Su Sıcaklığı

Er05

Yüksek Baca Sıcaklığı

Kazan tem�zlenmel�d�r.

Er06

Depo Sıcaklık Emn�yet�

Ateş ger�ye g�tm�ş olab�l�r. Depo kapağı açık bırakılmış olab�l�r.

Er07

Baca Fanı

Baca fanı arızalanmış olab�l�r. Yetk�l� Serv�sle görüşülmel�d�r.

Er08

Baca Fanı Encoder

Baca fanı tem�zlenmel�d�r.

Regülasyon

Baca fanı arızalanmış olab�l�r. Yetk�l� Serv�sle görüşülmel�d�r."

Düşük Su Basıncı

Su basıncı kontrol ed�lmel�d�r.

görüşülmel�d�r.

ed�n�z.
Kazan Sensörü arızası, Pompa Arızası olab�l�r. Yetk�l� Serv�sle
görüşülmel�d�r.

Yakıt Motoru arızalı olab�l�r. Yetk�l� Serv�sle görüşülmel�d�r.

Er09

(Ops�yonel)
Er10

Yüksek Su Basıncı

Su basıncı kontrol ed�lmel�d�r.

(Ops�yonel)
Er11

Tar�h-Saat Arızası

Ayarlar kontrol ed�lmel�d�r

Er12

Ateşleme

"Pota tem�zl�ğ� yapılmalıdır.
Ateşleme kontrol ed�lmel�d�r.
Yetk�l� Serv�sle görüşülmel�d�r."

Er15

Şebeke Elektr�k Kes�nt�s�

Elektr�kler kes�lm�ş olab�l�r.

Er16

Haberleşme Hatası

Ekran kablosu kopmuş, yer�nden çıkmış olab�l�r.

Er17

Hava Akış Regülasyon

Kablolar yer�nden çıkmış olab�l�r, tıkanmış olab�l�r.

Hatası (Ops�yonel)

Kontrol ed�l�p tem�zlenmel�d�r.

Düşük Yakıt Sev�yes�

Depo kontrol ed�lmel�d�r.

Er18

(Ops�yonel)
Er39

Su Akış Sensör Hatası

Su akış sensörü kontrol ed�lmel�d�r.

(Ops�yonel)
Er41

Düşük Hava Sensörü

Sensör kontrol ed�lmel�d�r.

Değer� (Ops�yonel)
Er42

Yüksek Hava Sensörü

Sensör kontrol ed�lmel�d�r.

Değer� (Ops�yonel)
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UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda ops�yonel olarak sunulan b�r seçenekt�r. Üzer�nde 4 adet tuş
bulunmaktadır. On-Oﬀ-Artı-Eks� (+,-) tuşlarından oluşmaktadır.
Kumandanın akt�f olması �ç�n, Serv�s Menüsü-Ayarlar-Uzaktan Kumanda-On yapılmalıdır.
Kumandayla aşağıdak� değerler� ayarlayab�l�rs�n�z;
• Yanma-Güç seçeneğ� ayarlanab�l�r. Bu değer ayarlanmadan önce ekrandan “Yanma Güç
Seçeneğ�” Auto da olmamalıdır. +,- tuşları �le güç seçeneğ� 1-6 arasında ayarlanab�l�r.
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10. BOYUTLAR VE SOBA BÖLÜMLERİ
B�oS 25

228

239

596

Ø80

751

21

206

149
560

226
63

512,5

837

834

1246

1319

560

21

428,5

226

228

166

0

665

523

Ø8

797

777

149

59

1082,5

1161,22

B�oS 13

21

186

560
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03

05

04

02
01

01-Kazan Kapağı
02-Gözetleme Camı
03-Kontrol Ekranı
10

16

09

14

08

15

07

13

04-Üst Kapak
05-Pelet Deposu Kapağı
06-Emn�yet Vent�l� çıkışı
07-Pompa
08-Tes�sat Su dönüş
09-Güç Kablosu G�r�ş�
10-Oda Termostad Bağlantı
11-Baca
12-Hava Em�ş Ağzı
13-Serv�s Kapağı
14-Tes�sat Su G�d�ş
15-Emn�yet Termostad
16-Basınç Gösterge Saat�

06

11

12
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11. TESİSAT ŞEMASI
• 120 cm ve daha uzun radyatörler ters bağlantı �le tes�sata bağlanmalıdır.
• Pelet sobası-kazanı bağlantıları kes�nl�kle dem�r kon�k rekor �le yapılmalıdır.
• Tes�satta kes�nl�kle doldurma ve boşaltma vanası bulunmalıdır (Mutfağa ya da
banyoya konulması öner�l�r).
• Emn�yet vanası su çıkışında olmalıdır.
• Kazan-Soba yanmıyorken (kapalıyken) su basıncı 1-1,5 bar aralığında olmalıdır. Aks� halde
boşaltma/doldurma vanaları kontrol ed�lmel�d�r.
• Radyatörlerden b�r�s� vanasız açık s�stem olmalıdır. Bunun �ç�n en uzak radyatör terc�h
ed�lmel�d�r
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09

08

07

05

03

02

01

06

04

01-Tes�sat G�d�ş
02-Tes�sat Dönüş
03-Emn�yet Vent�l
04-Radyatör
05-Bo�ler
06-Boşaltma Hattı
07-Doldurma Hattı
08-Bo�ler Sıcak Su çıkış
09-Bo�ler Şebeke Suyu G�r�ş
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12. ANAKART BAĞLANTI ŞEMASI
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13. BAKIM ve TEMİZLİK
Kazanınızın tüm tem�zl�k �şlemler�n�, kazanınız yanmıyor �ken (soğuk halde �ken) ve
elektr�k bağlantısı kes�lm�ş konumda yapınız.

03

01
02

• Tem�zl�ğe başlarken, öncel�kle 1 numaralı kapak açılmalıdır.
• Daha sonra 2 numarada bel�rt�len çekmece çıkarılmalıdır.
• 3 numarada �fade ed�len kol 5 cm aralıkla �ler� ger� şekl�nde çek�lerek türbülatör tem�zl�ğ�
yapılmalıdır. (Günde 1 kez yapılmalı)
• Pota üzer�nde ve etrafında bulunan küller tem�zlenmel�d�r.
• Pota del�kler� kontrol ed�lmel�d�r. Tıkalı �se açılmalıdır. (Bu olasılık kal�tes�z pelet
kullanımında meydana gel�r)
• Bu �şlemler haftada 1 kez tekrarlanmalıdır.
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Türbülatör Tem�zl�ğ�: En az yılda 1 ekstradan yapılmalıdır. 1 numarada bel�rt�len kaplama
sökülür. 2 numarada bel�rt�len kelebek somunlar çıkarılıp, 3 numaradak� kapak sökülür. Daha
sonra türbülatörün kontrolü ve tem�zl�ğ� yapılmalıdır. Herhang� b�r olumsuz durumda yek�l�
serv�sle �let�ş�me geç�lmel�d�r.
Kal�tel� pelet kullandığında kazan-sobaya çok sık aralıklarla bakım

yapılmaz.

Boyalı parçalar üzer�ne veya yangın kapısının contaları üzer�ne tem�zl�k sprey�
sıkmayınız.
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14. SORUNLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
PROBLEMLER

MUHTEMEL NEDENLER

ÇÖZÜMLER

Kazan-Soba çalışmıyor.

1.Elektrik arıza

1.Elektrik soketi ve ana şalter çalışır
konumunda olduğundan emin olun, takılı
olup olmadığını kontrol edin.
2.Sigortayı değiştirin.

2.Sigorta atmış.
Kazan-Soba da ki Alev
kendiliğinden sönüyor
ve/veya kazan-soba
otomatik olarak duruyor.

1.Pelet haznesi boş.
2.Pelet besleyici çalışmıyor.
3.Kapak tam kapalı değil.
4.Uygun olmayan pelet.
5.Yanma odası kirli.

Kazan-Soba birkaç dakika
boyunca çalışıyor, daha
sonra sönüyor.

Peletler yanma potasına
az geliyor.

1.Pelet haznesini doldurun.
2.Teknik servisi arayın.
3.Sobanın kapağını kapatın.
4.Üretici tarafından tavsiye pelet bir türü
kullanın.
5.Kılavuz da belirtildiği gibi yanma
odasını temizleyin.

1.Ateşleme döngüsü
tamamlamamıştır.
2.Ateşleme Bujisi arızası, sıcaklık
sensörleri arızalı veya bozuk.
3.Duman kanalı tıkalı

1.Sobayı kapatıp yeniden çalıştırın.
2.Teknik servisi arayın.

1.Pelet hazne boş.
2.Pelet Besleyici vida ve/veya
talaş(toz) tarafından engellenmiş
olabilir.
3.Motor ya da elektronik kart arızalı.

1.Pelet haznesini doldurunuz.
2.Pelet Besleyiciyi elle talaş(toz) vida gibi
engellerden kurtatın.

3.Duman kanallarını temizleyin.

3.Teknik servisi arayın.

Peletler yanma potasına
yığılmakta, kapak camı
çok çabuk kirleniyor ve
alevler zayıf yanıyor.

1.Yetersiz yanma havası gelmektedir. 1.Odanın sürekli temiz hava ile yenilebilir
olduğunu kontrol ediniz.
2.Pellet tipini değitiriniz.
2.Peletler nemli yada kalitesiz
Yanma potasını temizleyin ve hava
olabilir.
kanallarının açık oluğunu kontrol edin.
duman kanallarını temizleyin.
Kapak ﬁtillerinin tam olarak yapıştığını
kontrol edin.
Yanma potasının bulunduğu yere doğru
oturduğunu kontrol ediniz.
3.Teknik servisi arayın.
3.Baca fanı arızalı olabilir.
4.Kapakları kapatın.
4.Temizleme kapakları tam
kapanmamış olabilir.
5. Fitilleri kontrol edin
5.Kapak ﬁtilleri aşınmış veya
yerinden çıkmış olabilir

Kazan-Soba alarm
veriyor.

1.Soba bir problem algıladı.

Tablo - Sorunlar, muhtemel nedenler ve çözümler
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1.Yukarıdaki hatalara göre problemin
çözümüyle alakalı direktiﬂeri izleyin.

15. VERİMLİ KULLANMA İÇİN ÖNEMLİ TALİMATLAR
• Kazanı-Sobayı ateşleme konumuna get�rmeden önce küllüğün ve yanma potasının tem�z
ve yer�ne doğru yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olunuz.
• Tem�zleme fırçası �le kazan-sobanızın �ç kısmını tem�zley�n�z, dışını �se tem�z b�r bez yardımı
�le tem�zley�n�z.
• Kazan-Sobanın kullanılacağı ortamın ısı yalıtımlı olması öner�l�r.
• Kazan-Sobalarımız ev ve �ş yer� g�b� kapalı alanlar har�c�nde (balkon, depo, k�ler vb.)
kullanılmaması gerekmekted�r. Aks� halde ısınma �le �lg�l� sorunlarda f�rmamız sorumluluk
kabul etmemekte olup, ürün garant� kapsamı dışına çıkmaktadır.
• Kazan-Sobanın açık ve dış mekanlarda kullanımı ısı ve ver�m kayıplarına neden olacaktır.
• Yakıt olarak 6 mm odun pelet� kullanılmalıdır. Neml� ve yumuşak pelet kullanmamalıdır.
• Kullanıcı ayarları har�c�ndek� ayarlar (serv�s menü) serv�s tarafından değ�şt�r�lmel�d�r.
• Kazan-Soba açıkken, kazan-sobayı kapalı konuma get�rmek �ç�n kapatma düğmes�ne
basınız. Kes�nl�kle pr�zden f�ş� çekmey�n�z.
• Pelet tankının alt sev�yes�nden �t�baren 20 cm kadar yüksekl�kte pelet kaldığında yen�den
yakıt doldurunuz.
• Yakıt tankı tam doldurulmamalıdır, tank kapağından �t�baren 5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Baca kurulumu tal�matlara uygun olarak yapılmalıdır.
• Yıllık bakım kazan-sobanızın ömrünü uzatır.
• Isınan sıcak havayı dışarı atmamak �ç�n kasa/kanat arasından hava sızdırmazlığının
sağlanması gerekmekted�r.
• Geceler� kazan-sobanın kısık yakılmasından ve cam kenarlarındak� hava kaçaklarından
dolayı oda hızla soğur. Bunu engellemek �ç�n kaçaklar tam�r ed�lmel�d�r.
• Duvarlarda yarık, çatlak varsa kış gelmeden önce mutlaka dışarıdan tam�r ed�lmel�d�r.
• Odanın hızlı soğumasını ve baca çek�ş�n�n kötüleşmes�n� önlemek �ç�n kazan-sobanın
kurulu olduğu odadak� pencere ve kapının kırık camları tam�r ed�lmel�d�r.
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16. ÖNERİLER VE GERİ BİLDİRİM
• Lütfen kullanma kılavuzu ve montaj şemalarını d�kkatl�ce okuyunuz.
• Yılda b�r kez, kazan-soba yetk�l� bay� tarafından kontrol ed�lmel�d�r.
• Kazan-Sobanın kapısı açık �ken mak�ney� açmayınız veya kapatmayınız.
• Yangın durumunda elektr�k f�ş�n� çek�n. Odayı havalandırmak �ç�n pencere ve kapıyı açınız. Ac�l
yangın h�zmetler�n� (�tfa�ye) arayınız.
• Lütfen sadece tavs�ye ed�len yakıtları kullanınız.
• Lütfen kullanıcı tal�matlarını uygulayınız.
17. SERVİS
• Soba-Kazanlarımızla �lg�l� her hang� b�r ş�kayet�n�zde f�rmamızın tekn�k serv�s�ne ya da yetk�l�
serv�s�m�ze müracaat edeb�l�rs�n�z. F�rmamızda müşter�ler�m�ze satış sonrası serv�s ve tekn�k
konularda b�lg� vererek müşter� memnun�yet�n� sağlamak amacıyla tekn�k serv�s departmanımız
bulunmaktadır. Kazan arızalarını yada kazanla �lg�l� öğrenmek �sted�ğ�n�z d�ğer konularda
f�rmamız bünyes�nde bulunan tekn�k serv�s� arayab�l�rs�n�z.
17.1. SERVİS İSTASYONU
ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ
Adres : 2.Organ�ze Sanay� Bölges� Büyük Kayacık Mah. Re�sköy Cad.
No:7
KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90.0332.239 21 50
Fax : +90.0332.239 21 59
b�lg�@cet�k�s�san.com.tr
www.cet�k�s�san.com.tr
18. İMALATÇI FİRMA
ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ
Adres : 2.Organ�ze Sanay� Bölges� Büyük Kayacık Mah. Re�sköy Cad.
No:7
KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90.0332.239 21 50
Fax : +90.0332.239 21 59
b�lg�@cet�k�s�san.com.tr
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11. NOTLAR
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19. GARANTİ ŞARTLARI
1. Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve gövde aksamı �ç�n 2 yıl, elektr�k
aksamı �ç�n 1 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı f�rmamızın garant�s� kapsamındadır.
3. Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre garant� süres�ne
eklen�r. Malın tam�r süres� 20 �ş gününü geçemez. Bu süre, mala �l�şk�n arızanın serv�s �stasyonuna,
serv�s �stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bay��, acentası, tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya
�malatçısı-üret�c�s�nden b�r�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. Tüket�c�n�n arıza b�ld�r�m�n�;
telefon, fax, e-posta, �adel� taahhütlü mektup veya benzer� b�r yolla yapması mümkündür. Ancak,
uyuşmazlık hal�nde �spat yükümlülüğü tüket�c�ye a�tt�r. Malın arızasının 10 �ş günü �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde �malatçı-üret�c� veya �thalatçı; malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına tahs�s etmek zorundadır.
4. Malın garant� süres� �çer�s�nde gerek malzeme ve �şç�l�k, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında
h�çb�r ücret talep etmeks�z�n tam�r� yapılacaktır.
5. Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�h�nden �t�baren, bel�rlenen garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla,
b�r yıl �çer�s�nde; en az dört defa veya �malatçı-üret�c� ve/veya �thalatçı tarafından bel�rlenen garant�
süres� �çer�s�nde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekl�
kılması,
• Tam�r� �ç�n gerekl� azam� süres�n�n aşılması.
• F�rmanın serv�s �stasyonunun, serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde sırayla satıcısı,
bay��, acentes� tems�lc�l�ğ� �thalatçısı veya �malatçı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n düzenleyeceğ� raporla
arızanın tam�r�n�n mümkün bulunmadığının bel�rlenmes�, durumlarında tüket�c� malın ücrets�z
değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp oranda bedel �nd�r�m� talep edeb�l�r.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garant� kapsamının dışındadır.
7. Garant� belges�yle �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü’ne başvurulab�l�r.

KATI SIVI GAZ YAKITLI ISITMA SİSTEMLERİ
GARANTİ BELGESİ
Belgenin Veriliş Tarihi Ve Sayısı :
Belgenin Geçerlik Tarihi
:

……..……..……..……..……..……..……..
……..……..……..……..……..……..……..

Bu garanti belgesinin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin
verilmiştir.
İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI
: ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA
VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ.
ADRESİ
: 2.Org. San.Böl. Büyük Kayacık Mh. Reis Köy Cad. No:7
KONYA / TÜRKİYE
TELEFONU
: + 90 332 239 21 50
TELEFAKSI
: + 90 332 239 21 59
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
:
MALIN
CİNS
: KAZAN - SOBA
MARKASI
: ÇETİK ISI SANAYİ
MODELİ
:
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ
: 2 ( iki ) YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
ADRES
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİHİ VE NO
TARİH – İMZA – KAŞE

:
:
:
:
:
:

Satıcı Firma ve :
Kaşesi

İlk Çalıştırmayı
Yapan Yetkili Servis:

İlk Çalışma Tarihi

Satış Tarihi

:

Seri No

ÜRÜN
Tip

Tel
İlçe
İl

MÜŞTERİ
Adı
Soyadı
Adresi

:

BİOS 25
BİOS 13

Bu kısım satıcı ﬁrma ve yetkili servis
tarafından tam olarak doldurulup, imzalanıp
adresimize gönderilmesi gereklidir.

ÇETİK ISI SANAYİ ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. GIDA VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
2.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Reisköy Cad. No:7 • KONYA / TÜRKİYE
Tel : +90.0332.239 21 50 • Fax : +90.0332.239 21 59
bilgi@cetikisisan.com.tr • www.cetikisisan.com.tr

