


GÜVENLİK UYARILARI

Sembol Anahtarı

Bu uyarıya uymamak ölümcül olabilecek kişisel yaralanma 
riskini taşır.
Bu uyarıya uymamak bazı durumlarda ciddi olmak üzere mala, 
bitkilere ve hayvanlara zarar riskini taşır.

Cihazın açılmasını gerektirecek işlemler yapmayın.
Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik çarpması.
Aşırı ısınmış parçalardan yanık ya da sivri parçalara temas sonucu kesik 
gibi kişisel yaralanmalar.
Cihazın montaj yerinden sökülmesini gerektirecek bir işlem 
yapmayın.
Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik çarpması
Sökülen borulardan oluşan sızıntı nedeniyle su basması
Sökülen borulardan sızan gaz nedeniyle patlama, yangın ya da 
zehirlenme
Enerji kablosuna hasar vermeyin.
Açık tellere temas sonucu elektrik çarpması. 
Cihazın üzerinde birşey bırakmayın. 
Cihazın üzerinden titreşim nedeniyle düşen cisimler sonucu yaralanmalar 
Cihaza ya da altındaki eşyalara titreşim yüzünden düşen cisimler 
nedeniyle hasar 
Cihazın üzerine tırmanmayın
Cihazın düşmesi sonucu kişisel yaralanma. 
Cihaza ve altındaki eşyalara cihazın monte edildiği yerden düşmesi 
sonucu hasar
Cihazı temizlemek için iskemle, tabure, merdiven ve diğer sağlam 
olmayan yerlere tırmanmayın.
Yüksekten düşme sonucu kişisel yaralanma ya da merdivenin aniden 
kapanması sonucu kesikler.
Cihazı önce kapatmadan ve harici anahtarı OFF pozisyonuna 
getirmeden temizleme girişiminde bulunmayın.
Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik çarpması
Cihazı normal ev içi kullanım dışında başka amaçla kullanmayın.
Cihaza aşırı yük binmesi sonucu hasar. 
Uygunsuz kullanılan cisimlere hasar 
Çocukların veya deneyimsiz kişilerin cihazı kullanmasına izin 
vermeyin.
Hatalı kullanım sonucu cihaza hasar



GENEL UYARILAR

*Cihazı kullanırken bu kitapçıktaki talimatlara mutlaka uyunuz. Hatalı
kullanım sonucu oluşabilecek arıza ve hasarlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz.
*Cihazın ilk çalıştırması, bakım ve tamirat işlemleri sadece Maktek
Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. Akis hallerde cihaz garanti 
kapsamı dışında kalır ve üretici firma oluşabilecek arıza ve 
hasarlardan sorumlu değildir.
*Cihazın çalıştığı ortamda yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunması
tehlikeli ve yasaktır. Cihazın çalıştığı ortma içerisinde tiner, benzin vb. 
malzemeler kesinlikle bulundurulmamalıdır. 
*Cihaz kolay alev alabilen ev eşyaları perde vb. yanıcı malzemelere,
herbir tarafından en az 2.5 metre mesafe olacak şekilde uygun bir 
noktaya monte edilmelidir.
*Cihazın kısmen korunmuş bir ortama montajı durumunda (örn:balkon)
en düşük ortam sıcaklığı 5'C olmalıdır. Ortma sıcaklığı daha düşük 
olduğu durumlarda, cihaz uygun bir muhafazanın içine alınarak izole 
edilmelidir.
*Cihaz üzerinde sızdırmazlığı sağlanmış tüm parça ve kısımlara yetkili servis
dışındaki kişilerce müdahale edilmesi yasaktır.
*

Eğer yanık kokusu alırsanız ya da cihazdan duman çıktığını 
görürseniz cihazı elektrik devresinden ayırın, ana gaz vanasını 
kapatın, bütün pencereleri açın ve yardım çağırın.
Yanıklar, duman soluma ya da zehirlenme sonucu kişisel yaralanma.
Güçlü bir gaz kokusu varsa ana gaz vanasını kapatın, bütün 
pencereleri açın ve yardım çağırın. 
Patlamalar, yangın veya zehirlenme.
Kombi askı sacı için duvara delik açarken duvar içindeki elektrik 
kablolarına ve  borulara zarar vermemeye dikkat ediniz. 
Elektrik kablolarına temas sonucu elektrik çarpma tehlikesi!
Gaz borusunun delinmesi sonucu patlama ve yangın tehlikesi!
Su borusu delinmesi sonucu su basma riski!
Tüm elektrik bağlantılarında uygun kesitli kablolar kullanılmalıdır. 
Aşırı ısınan düşük kesitli kablolar sonucu yangın riski!  







Kullanılan Gaz Türünün Değiştirilmesi
Her türlü gaz değişimleri (Doğalgazdan Propana veya tersi) 
yasaklanmıştır.









1）Yoğuşmalı kombi eşanjörü

2）Baca gazı sıcaklık sensörü 

3）Sifon 

4）Ana kontrol kartı kutusu 

5）Ön panel 

1）Yoğuşmalı kombi eşanjörü

2）Baca gazı sıcaklık sensörü 

3）Sifon 

4）Ana kontrol kartı kutusu 

5）Ön panel 

1）Yoğuşmalı kombi eşanjörü

2）Baca gazı sıcaklık sensörü 

3）Sifon 

4）Ana kontrol kartı kutusu 

5）Ön panel 

6）Fan

7）Gaz/hava karışım parçası

8）Brülör hava giriş borusu

9）İmbisat (Genleşme tankı)   

10）Isıtma devresi dönüş NTC sensör

1）Yoğuşmalı kombi eşanjörü 
2）Baca gazı sıcaklık sensörü 
3）Sifon   
4）Ana kontrol kartı kutusu 
5）Ön panel 
6）Fan 
7）Gaz/hava karışım parçası 
8）Brülör hava giriş borusu 
9）İmbisat (Genleşme tankı)    
10）Isıtma devresi dönüş NTC sensör
11）Manometre    
12）Limit termostat 
13）Ateşleme elektrodu

14）Isıtma devresi gidiş NTC sensör 
15）Premix (ön karışımlı) Brülör    
16）İyonizasyon elektrodu 
17）3 Yollu vana motoru    
18）Kullanma sıcak suyu eşanjörü  
19）Gaz valfi    
20）Su basınç anahtarı
21) KS devresi NTC sensör
22）Akış ölçer türbin 
23）3bar eminyet ventili    
24）Otomatik hava tahliye cihazı
25) Pompa



Cihazın kullanımı, bakımı ve tamiratının kolaylıkla yapılabilmesi için, montaj 
sırasında aşağıda verilen minimum mesafelere mutlaka uyulmalıdır. 



YOĞUŞMA SUYU DEŞARJ BAĞLANTISI
Kombiden çıkan yoğuşma suyu deşarj hortumu zemine doğru 2.5° açı 

ile uygun bir aside dayanıklı boruyaaç 

(plastik) bağlanmalıdır. Boru minimum 22mm çapında olmalı ve uygun 

bir dreneaja bağlantısı yapılmalıdır. Bağlantı aşağıdaki şekillerde 

yapılabilir.   

Yoğuşma suyu deşarj bağlantısı aşağıdaki şekillere göre yapılmalıdır.

i) Bir lavabo su giderine bağlantı yapılabilir.
Bağlantı yapılırken en az 75mm lik sifon şeklinde
bağlantı yapılmalıdır.

ii) Evin dışında bir su giderine bağlantı yapılabilir.



Bu tarz bağlantılar için o ülkede geçerli olan standartlara 

uyulmalı ve eğer varsa yerel kamu ve sağlık birimlerinin 

yönetmeliklerine de uyulmalıdır.

 Yoğuşma çıkış borusunun yerleştirilmesine de dikkat edilmelidir.

- Yerleştirildiğinde boru kırılmamalıdır.

- Deveboynu şeklini almamalıdır.

- Temiz olmalıdır.

Yoğuşma suyunun tahliyesi için yürürlükteki kurallara uygun olan 
boruları kullanınız.

Yoğuşma  suyunum  pH  (asitlik  derecesi)  2’ye  yakın  
olduğundan  herhangi  bir  işlem  yapılmadan  önce  gerekli 
koruma tedbirleri alınmalıdır. (Koruyucu eldiven)

HERMETİK BACA BAĞLANTISI

 Not:  
Hermetik baca açık havaya çıkacak şekilde monte edilmelidir.  

Baca çıkışı herhangi başka bir boş odaya veya ışıklık gibi kısıtlı 

havalandırmaya sahip ortamlara açılmamalıdır.

Hermetik baca bina dış yüzeyinde hasar vermeyeceği ve çevreye rahatsızlık 

oluşturmayacak bir noktadan dış ortama açılmalıdır. Soğuk ve nemli havalarda 

bacadan çıkan su buharı baca çıkışının olduğu yüzeylerde yoğuşabilir. 

Hermetik baca çıkışının çevredeki yapılara göre bırakılması gereken 

minimum mesafeler montaj ve servis kılavuzunda verilmiştir.

Hermetik baca çıkışının, balkon, pencere, teras gibi insanların bulunduğu 
ortamlara 2 metre'den yakın olduğu durumlarda uygun bir paslanmaz çelik 
baca muhafazası kullanılmalıdır.



Bacanın Bağlantı Şekli  
Hermetik baca kiti aşağıdaki parçalardan oluşur.

1. 1m yatay baca borusu
2. 90° dirsek
3. 48mm boru kelepçesi

4. 30mm boru kelepçesi
5. Conta

 
Baca Bağlantı Şemaları 



 ENERJİ BAĞLANTISI
  Kombinin enerji kablosu uygun topraklaması olan bir prize takılmalıdır.

 Kombinin çalışma voltajı/frekansı 230 V～/50Hz

   Kombiyi kullanırken lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.

---- Cihaza ıslak elle ve ayaklarınız çıplak olarak yere temas ederken 

dokunmayınız.  
----Cihazın enerji kablosunu çekerek çıkartmayınız.  
----Kombiyi dış ortamda direk güneş ışığına ve yağmura maruz 
bırakmayınız. 
---- Çocuklar ve cihazın kullanımını bilmeyen kişiler kombiye müdahale 
etmemelidir.
---- Cihazın enerji kablosunun zarar görmesi halinde kombiyi kapatınız 
ve yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

 Üretici firma cihazın toprak bağlantısının yapılmamasından veya 
yetersiz topraklamadan oluşabilecek arıza ve hasarlardan sorumlu 
tutulamaz. 
Dikkat!: Şebeke voltajındaki düzensizlikler nedeniyle oluşabilecek arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.
 Kombinin enerji bağlantısında kesinlikle çoklu priz, uzatma kablosu vb. 
kullanmayınız.

Eğer şebeke voltajında düzensizlik varsa (+/- %15) regülatör kullanılması 
zorunludur.



ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI











Yoğuşma suyunun atılması
Yüksek verimle çalışan cihazlarda bir miktar yoğuşma suyu 
meydana gelir ve bu yoğuşma suyu dışarı atılmalıdır. 
Bunun için kombide herhangi bir yoğuşma suyu birikmesine 
mani olacak plastik bir boru kullanılmalıdır.  Bu boru 
gerektiği zaman kontrol edilebilecek bir yoğuşma gider 
sifonuna bağlanmalıdır. (Bknz. Yoğuşma suyu deşarj 
bağlantısı.)



Cihaz içindeki suyun boşaltılması:
Cihazın bağlı bulunduğu ısıtma devresi tesisatında 
en düşük noktada bulunan boşlatma vanası 
kullanılarak cihaz içindeki su tamamen boşaltılabilir. 
Boşlatma işlemi sırasında cihaz üzerindeki 
manometreyi kontrol ederek manometrede 0 
değerini gördüğünüzden ve boşaltma vanasından 
su akışının tamamlandığından emin olunuz.
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