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Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfuzdur!

Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar ve tavsiyeler
Cihaz yalnýzca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve Kullaným 
Kýlavuzundaki kayýtlara uyarak kullanýlmalýdýr. Bakým ve 
tamirat yalnýzca yetkili uzman elemanlar tarafýndan 
yapýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca Kullaným Kýlavuzunda belirtilmiþ 
olan kombinasyonlar içinde ve orada belirtilmiþ olan 
aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr. 
Baþka kombinasyonlar, baþka aksesuar ve aþýnma 
parçalarý ancak bunlar açýkça söz konusu kullaným amacýna 
yönelik olarak imal edilmiþlerse ve güç karakteristiði ve 
emniyet gereksinimlerini etkilemiyorlarsa kullanýlmalýdýr.

Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!
Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve 
teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir.
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Sayýn Müþterimiz,

Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax plus 
GB112-24/29/43/60 ve GB112-24T25/29-36T25 en son 
teknolojik geliþmelere ve emniyet tekniði kurallarýna göre 
tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Kullanýmýnýn kolay almasýna 
özellikle dikkat edilmiþtir.

Tesisatýn optimum seviyede emniyetle, ekonomik ve çevre 
dostu olarak kullanýlabilmesi için, emniyet uyarýlarýnýn ve bu 
kullanma kýlavuzunun dikkate alýnmasýný öneririz.

1 Emniyet uyarýlarýADÝKKAT!
gaz kokusu alýndýðýnda:

1. Ateþ Yakýlmaz!
Sigara içilmez!

2. Kývýlcým oluþmamalýdýr!
Elektrik anahtarý,
telefon, fiþ veya zil kullanmayýnýz!

3. Gaz vanasýný kapatýnýz!
4. Pencere ve kapýlarý açýnýz!
5. Diðer oturanlarý ikaz edip, binayý terk ediniz!
6. Bina dýþýndan gaz daðýtým þirketine veya tesisat 

firmasýna telefon ediniz!ITAVSÝYE!
Diðer tehlikelerde ise derhal gaz vanasý kapatýlýr ve 
tesisata giden elektrik akýmý kesilir, örn. kazan 
dairesi önündeki acil kapama þalteri ile.

2 Kazan dairesiADÝKKAT!
Yakma ve çýkýþ havasý menfezleri küçültülmemeli 
veya kapatýlmamalýdýr.ADÝKKAT!
Yanýcý veya tutuþucu maddeler veya sývýlar 
kazanlarýn yakýnýnda depolanmamalý veya 
kullanýlmamalýdýr.ITAVSÝYE!
Kazanýn hasar görmemesi için, yakma havasý 
halojenli hidrokarbonlarla (örn. spreylerde, 
çözücülerde, temizlik maddelerinde, boyalarda, 
yapiþkanlarda bulunurlar) kirlenmemeli ve aþýrý 
tozlanmalar önlenmelidir. Kazan dairesi dona karþý 
korunmalý ve iyi havalandýrýlmalýdýr.

3 Isýtma tesisatýnda yapýlacak 
çalýþmalarADÝKKAT!
Montaj, yakit ve baca gazý baðlantýlarý, ilk devreye 
alma, elektrik baðlantýsý ile bakým çalýþmalarý 
sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz 
hattýndaki çalýþmalar yetkili bir firma tarafýndan 
yapýlmalýdýr.ITAVSÝYE!
Yýlda bir defa bakým ve temizlik çalýþmasý 
yapýlmalýdýr. Bu çalýþmalarý yaparken tüm tesisatýn 
kusursuz olarak çalýþýp çalýþmadýðý da kontrol 
edilmelidir. Tespit edilen eksiklikler derhal 
giderilmelidir.

Bir ISISAN Yetkili Servisi ile bir "Bakim Sözleþmesi" 
imzalamanýzý öneririz.

4 Fonksiyonlarýn tanýtýlmasý ve 
kullanma

Yetkili Servis kullanýcýya ýsýtma tesisatýnýn fonksiyon ve 
kullanýmýný anlatmalý ve teknik dokümanlarý kendisine teslim 
etmelidir.
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5 Devreye alma
 Kullanma alanýnýn kapaðý açýnýz.

 Su basýncýný kontrol ediniz (þekil. 1, poz. 1).
Basýnç 1,0 bar’ýn altýnda ise, su ilave edilir ve tesisatýn 
havasý atýlýr. Maksimum su basýncý 2,0 bar olabilir. Su 
miktarý çok sýk aralýklarla azalýyorsa, yetkili servise 
haber verilip nedeni tespit ettirilmeli ve sorun 
giderilmelidir.

 Gidiþ suyu sýcaklýðýný (þekil. 1, poz. 2). Tablo 1’e göre 
ayarlayýnýz.

 Boyler sýcaklýðýný (þekil. 1, poz. 4). Tablo 2’ye göre 
ayarlayýnýz.

 Oda sýcaklýðýný ecomatic panelde veya uzaktan 
kumandada en yüksek deðere ayarlayýnýz.

 Gaz kapama vanasýný açýnýz: içeri bastýrýp dikey 
pozisyona gelene kadar sola çeviriniz (þekil. 1, poz. 5).

 Elektrik anahtarýný (þekil. 1, poz. 3) "I" konumuna 
getiriniz. Cihazýn baþlama programý devreye girer ve 
yakl. 30 saniye sonra brülör ateþlenir.

 Kullanma alanýnýn kapaðýný kapatýnýz.

 Oda sýcaklýðýný ecomatic panelde veya uzaktan 
kumandada istenen deðere ayarlayýnýz.

Þekil. 1 Kullanma alaný, basýnç göstergesi, gaz vanasý

Ecomatic panelin kullanma kýlavuzunu dikkate alýnýz

Tablo 1 Gidiþ suyu sýcaklýðý

Tablo 2 Boyler sýcaklýðý
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Ecomatic panel Kullanýldýðý yerler Döner düðmenin konumu/Gidiþ suyu 
sýcaklýðý

iRT30, Logamatic RC, ERC, 4111, 
4112 ve kaskat kontrolü

Yerden ýsýtma
Radyatör ýsýtmasý

11 (40 °C) 1

17 (75 °C) 1

1. Ana ayar: Gerçek gidiþ suyu sýcaklýðý Logamatic tarafýndan belirlenir. Ecomatic panelin tesisata özgü ayarlarý yetkili servis tarafýndan 
yapýlmalýdýr.

Aç/Kapa Sýcaklýk Termostatý, 24 V Yerden ýsýtma
Radyatör ýsýtmasý

11 (40 °C)
16 (40 °C, yeni bina) ile
10 (90 °C, eski bina) arasýnda

Kullanýldýðý yerler Döner düðmenin 
konumu

Harici Boylerdeki Su Sýcaklýðý

az konforlu, ýsý kaybý düþük 1 27 °C

orta konforlu, ýsý kaybý orta derecede 5 40 °C

optimum konfor, ýsý kaybý normal 10 60 °C
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5.1 Yakýtlar

Doðalgaz, LPG.

5.2 Isýtma tesisatýnda donma tehlikesi
Isýtma tesisatýnda donma tehlikesi mevcut ise:

 Kullanma alanýnýn kapaðýný açýnýz.

 2. Kullanma seviyesinin kapaðýný açýnýz 
(þekil. 2, poz. 1).

 Anahtarý 8 2 konumuna (pompanýn sonradançalýþma 
süresi 24 h) getiriniz (þekil. 2, poz. 5).

 Kullanma alanýnýn ve 2. Kullanma seviyesinin kapaðýný 
kapatýnýz.

5.3 Ýþletme ve hata mesajlarý
Tesisatýn iþletme durumu ve hata ekranda (þekil. 2, poz. 4) 
gösterilir. Mesaj iki iþaretten oluþmaktadýr. Servis tuþuna 
(þekil. 2, poz. 3) basýldýktan sonra ekrana ikinci bir karakter 
gelir.

Tablo 3’te verilmeyen mesajlarýn tümünü not edin. Bu 
hatalarýn giderilmesi için yetkili servise baþvurmanýz 
gerekmektedir.

Þekil. 2 Kullanma seviyesi, iþletme ve hata mesajlarý

1. Üç ateþleme denemesinden sonra yanýp sönmeye baþlar

Tablo 3 Ýþletme ve hata mesajlarý

Gösterge Servis tuþuna bastýktan 
sonra gelen gösterge

Anlamý Giderilmesi

0 A, H, L, P, U, Y Cihaz iþletmeye hazýr

61 A Brülör ateþlenmedi Reset tuþuna (þekil. 2, poz. 2) basýlýr 
ve yakl. 5 s basýlý tutulur. Brülör bir 
kaç denemedan sonra devreye 
girmez ise, yetkili servise haber 
verilir.

-. H Normal ýsýtma iþletmesi

=. H Normal boyler iþletmesi
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6 Devreden çýkarma
 Kullanma alanýnýn kapaðýný açýnýz.

 Elektrik anahtarýný (þekil. 3, poz. 1) "0" konumuna 
getiriniz.

 Gaz vanasýný saða döndürerek kapatýnýz 
(þekil. 3, poz. 2).

 Kullanma alanýnýn kapaðýný kapatýnýz.

 Uzun bir müddet evde olmadýðýnýz zaman su besleme 
hattýný da kapatýnýz.

Isýtma tesisatýnda donma tehlikesi

 Elektrik anahtarýný "I" konumuna getirip gaz vanasýný 
açýnýz.

 Oda sýcaklýðýný ecomatic panelde veya uzaktan 
kumandada ayarlayarak en düþük veya don koruma 
deðerine ayarlayýnýz.

Tesisat donma tehlikesinde de devreden çýkarýlmak 
istenirse, tesisattaki su tamamem boþaltýlmalýdýr.

Antifriz kesinlikle kullanýlmamalýdýr.
Þekil. 3 Elektrik anahtarý, gaz vanasý
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Bosch Termoteknik Isýtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Þirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa
Ýrtibat Adresi: Aydýnevler Mahallesi Ýnönü Caddesi No:20
Küçükyalý Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/Ýstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isý Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 5 474
www.buderus-tr.com
www.isisanservis.com

Üretici Firma:
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30 - 32
D-35576 Wetzlar / Germany
www.bosch-thermotechnology.com

Hollanda’da üretilmiþtir.
Kullaným Ömrü 15 Yýldýr

Þikayet ve itirazlarýnýz konusundaki baþvurularýnýzý tüketici mahkemelerine 
ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz. 

Malýn ayýplý olmasý durumunda; 
a)  Satýlaný geri vermeye hazýr olduðunu bildirerek sözleþmeden dönme, 
b)  Satýlaný alýkoyup ayýp oranýnda satýþ bedelinden indirim isteme, 
c)  Aþýrý bir masraf gerektirmediði takdirde, bütün masraflarý satýcýya ait olmak üzere 

 satýlanýn ücretsiz onarýlmasýný isteme, 
ç)  Ýmkân varsa, satýlanýn ayýpsýz bir misli ile deðiþtirilmesini isteme, haklarýndan birisi kullanýlabilir.


