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Cihazın özellikleri
Dokümantasyona yönelik bilgiler 1
Cihazın özellikleri
Vaillant ecoCRAFT–Cihazları gaz yakıtlı kazanlardır.

1

Dokümantasyona yönelik bilgiler

Aşağıdaki bilgiler bütün kılavuzlar için yol gösterici niteliğindedir.
Bu kullanım kılavuzu ile bağlantılı olarak başka dokümanlar da geçerlidir.
Bu kılavuzlara uyulmaması sonucu oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

1.3
Kılavuzun geçerliliği
Bu kullanım kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı cihazlar için geçerlidir:
–
–
–
–
–
–

VKK 806/3–E
VKK 1206/3–E
VKK 1606/3–E
VKK 2006/3–E
VKK 2406/3–E
VKK 2806/3–E

Ürün.–No. 0010005400
Ürün.–No. 0010005401
Ürün.–No. 0010005402
Ürün.–No. 0010005403
Ürün.–No. 0010005404
Ürün.–No. 0010005405

Cihazın 10 haneli ürün numarasını tip etiketindan okuyabilirsiniz (bakınız Şekil 1.1, 7. haneden itibaren seri numarası okunabilir).

Geçerli belgeler
Kullanıcı için:
Pratik kullanım kılavuzu
Yetkili satıcı ve teknik servis için:
Montaj ve bakım kılavuzu
Hava / Atık gaz yönlendirme
Montaj kılavuzu

No. 0020060909

No. 0020077751

1.4
Tip etiketi
Vaillant ecoCRAFT tip etiketi cihazın arka yüzüne yapıştırılmıştır.

1
Vaillant GmbH Remscheid / Germany
Serial-Nr. 21400400100054010006000000N0

No. 0020072956
2

Gerektiğinde aynı şekilde kullanılan aksesuar elemanlarının ve kontrol cihazlarının kılavuzları da geçerlidir.
1.1
Belgelerin muhafaza edilmesi
Bu kullanım kılavuzunu aynı zamanda beraberinde geçerli olan dokümanları her zaman kolay ulaşabileceğiniz
bir yerde muhafaza ediniz.
Bu belgeleri taşındığınızda veya satışta diğer kullanıcıya
verin.

VKK 1206/3-E-HL

3

4

H

Dikkat!
a Ürün
ve çevre için olası tehlikeli durumlar!

=

23,1
22,1
21,3
22,0

-

121,8
116,5
113,4
115,9

kW
kW
kW
kW (Hi)

85°C
6 bar
8,07

BED 92/42 ****
EN 15417
EN 15420

230 V~ 50 Hz 260 W IP 20
Warning notes

Tehlike!
d Bedensel
ve yaşamsal tehlike!

Tehlike!
Yanma ve buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi!

P(40/30°C) =
P(60/40°C) =
P(80/60°C) =
Q=
NOx class 5
Tmax =
PMS =
V

1.2
Kullanılan semboller
Cihazın kullanımında bu kullanım kılavuzunda yer alan
güvenlik uyarılarını dikkate alınız!

Tehlike!
e Elektrik
çarpması nedeniyle yaşamsal tehlike!

ecoCRAFT
Typ B23, B23P, C33, C43, C53, C83, C93
DE, cat. I2ELL
AT, CH, IT, ES, PT, HR, SI, RS, ME, TR, RU, UA, cat. I2H
DK, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SK, RO, cat. I2H
HU, cat. I2HS
PL, cat. I2ELw
FR, cat. I2Er
2E 2H, G20 - 13/18/20/ mbar

0063 08

CE-0063BS3740

EAN-CODE

Res. 1.1 Tip etiketi
Açılımlar
1 Seri–No.
2 Tip tanımı
3 Tip onay tanımı
4 Cihazın teknik bilgileri

h Not
Faydalı bilgiler ve uyarılar.
• Yapılması gereken bir işlem
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1 Dokümantasyona yönelik bilgiler
2 Emniyet
1.5
CE İşareti
CE işaretiyle cihazların tip etiketinde verilen bilgilere
göre, aşağıdaki yönetmeliklerin temel kurallarına uygunluğu belgelenir.
– Gazlı cihazların yönetmelikleri (Komisyonun
90/396/EWG yönetmeliği)
– B Sınır değer sınıfı elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği hakkında (Komsiyonun 2004/108/EWG yönetmeliği)
– Alçak gerilim yönetmeliği (Komisyonun 2006/95/EWG
yönetmeliği)
Bu cihazlar, yanma değeri olarak etki derecesi
Yönetmeliğinin temel teşkil eden taleplerini (Komisyonun 92/42/EWG yönetmeliği) karşılamaktadır.
07.08.1996 tarihli (1. BlmSchV) Küçük kapasiteli sistemlerin yönetmeliği §7 doğrultusunda yukarıda belirtilen
cihazlar doğalgaz kullanımında 80 mg/kWh miktarından
daha az azot dioksit (NOx) üretmektedir.

2
2.1

Emniyet
Acil durumda hareket tarzı

Tehlike!
d Gaz
kokusu!

Hatalı işlev nedeniyle zehirlenme ve patlama
tehlikesi!

Binalarda gaz kokusu alındığında aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır
• Kapılar ve pencereler tümüyle açılmalı, havalandırma
sağlanmalı, odada gaz kokusu oluşmaması sağlanmalıdır!
• Açık ateşi önleyin, sigara içmeyin, çakmak kullanmayın!
• Evde bulunan elektrik şalterlerini, soketleri, zilleri, telefonu ve diğer iletişim sistemlerini kullanmayın!
• Gaz sayacı kapatma vanasını veya ana kapatma vanasını kapatın!
• Cihazın gaz kesme vanasını kapatın!
• Diğer ev sakinlerini uyarın ancak zili çalmayın!
• Binayı terk edin!
• Gaz şirketinin acil durum telefonunu evin dışındaki bir
hattan haberdar edin!
• Eğer gaz duyulabilir şekilde sızıyorsa derhal Binayı
terk edin, diğer kişilerin girmesini engelleyin, polisi ve
itfaiyeyi evin dışındaki bir telefondan arayın!

2.2
Güvenlik notları
Aşağıda yer alan güvenlik notlarını ve kuralları mutlaka
dikkate alın.
Tehlike!
d Alevlenebilir
gaz–hava karışımı nedeniyle patlama tehlikesi!
Cİhazın kurulu olduğu alanda patlayıcı veya
kolay alev alabilir maddeleri kullanmayın veya
muhafaza etmeyin (örn. Benzin, boya).

Tehlike!
Hatalı işlev nedeniyle zehirlenme ve patlama
tehlikesi!
Güvenlik tertibatları kesinlikle devre dışı bırakılmamalı ve bu tertibatlara yönelik nizami yapıda çalışmalarını etkileyecek herhangi bir manipülasyon uygulanmamalıdır.
• Aşağıdaki elemanlar üzerinde değişiklik yapılmamalıdır:
– Cihazda,
– cihazın çevresinde,
– gaz, hava, su ve elektrik besleme hatlarında,
– emniyet valfı ve sıcak su çıkış hatlarında,
– ve ayrıca atık gaz hatlarında.
Değiştirme yasağı aynı şekilde cihazın çevresindeki yapısal oluşumlarda ve cihazın işletim güvenliğine etki edebilecek çevresi için de geçerlidir.
Buna bir örnek:
– Besleme havası ve atık gaz için açıklık bırakmalısınız.
Dikkat!
a Örn.
açık yerlerin, dış cephedeki çalışmalar ile

bağlantılı olarak kapatılmasının ardından tekrar
açılması gerektiğini unutmayın.

Cihazda veya çevresinde yapılacak değişikliklerden, bu
konuyla ilgili olduğundan Vaillant yetkili servisinizin muhakkak haberi olmalıdır.
Dikkat!
a Usulüne
uygun olmayan değişiklikler nedeniyle

hasar görme tehlikesi!
Emniyet donanımları hiç bir şekilde devre dışı
bırakılmamalı, usulüne uygun çalışmayı engelleyecek hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
Hiçbir şekilde kendi başınıza cihaz üzerinde
bakım veya onarım gerçekleştirmeyin.

• Yapı parçalarının mühürlerini zedelemeyin veya çıkarmayın. Sadece Vaillant teknik servisi yapı parçalarının
mühürlerini değiştirme yetkisine sahiptir.
Tehlike!
H Haşlanma
tehlikesi!

Sıcak su musluğundan çıkan su sıcak olabilir.

4
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Emniyet 2
İşletim hakkında uyarılar 3
Dikkat!
a Hasar
tehlikesi!

Cihazın çevresinde sprey, çözücü madde, klorlu
temizleme maddeleri, boyalar, yapıştırıcı maddeler vs. kullanmayın. Bu maddeler uygun olmayan koşullar altında paslanmaya –atık gaz sistemi dahil – neden olabilir.

Cihazın montajı ve ayarları
Bu cihaz sadece yetkili bir Vaillant yetkili satıcısı tarafından monte edilmelidir. Montajın kurallara uygun olmasından aynı zamanda mevcut yönetmeliklerin, kuralların
ve koşulların yerine getirilmesinden bu yetkili satıcı sorumludur.
Vaillant servisi de cihazın devreye alınmasından, kontrolünden ve onarımından aynı zamanda ayarlanan gaz
miktarının değişiminden sorumludur.
Dikkat!
a Cihaz,

– Devreye alınırken
– Kontrol amaçlı çalıştırıldığında
– Sürekli çalışma konumunda
sadece eksiksiz monte edilmiş ve bağlanmış
hava–atık gaz sistemi ile çalıştırılmalıdır.
Usulüne uygun olamayan işletim maddi ve manevi hasarlara neden olabilir.

Kalorifer sisteminin dolum basıncı
Düzenli aralıklarla kalorifer sisteminin dolum basıncını
kontrol edin, bakınız bölüm 4.7.4.
Jeneratör
Vaillant teknik servisi ısıtma cihazınızı kurulum sırasında
şebeke elektriğine bağlamıştır.
Eğer cihazı elektrik kesintisinde bir jeneratör ile işletime
hazır bulundurmak istiyorsanız, jeneratör teknik değerler (frekans, gerilim, topraklama) olarak şebeke gerilimi
ile aynı olmalı ve en az cihazınızın güç tüketimine uygun
olmalıdır. Bu hususta Vaillant teknik servisine danışın.
Donmaya karşı koruma
Don oluşan soğuk kış günlerinde ısıtma sisteminizin çalışır konumda olmasını ve odaların yeterli ısıya sahip olmasını sağlayınız.
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Dikkat!
a Hasar
tehlikesi!

Akım beslemesinin kesilmesinde veya her
bir oda sıcaklığının düşük değerlere ayarlanmasında ısıtma sisteminin bazı alanlarının
donarak hasar görmesi tamamen önlenemez.
Bölüm 4.9'daki donmaya karşı korunma uyarılarını muhakkak dikkate alın.

3

İşletim hakkında uyarılar

3.1
Fabrika Garantisi
Vaillant, cihazın sahibi olarak size devreye alındığı tarihten başlamak üzere İKİ YILLIK bir garanti vermektedir.
Bu süre içinde cihazda tespit edilen malzeme veya imalat hataları Vaillant teknik servisi tarafından bedelsiz
olarak giderilecektir.
Malzeme veya imalat hatalarından kaynaklanmayan arı–
zalar örn. kurallara aykırı montaj ve şartnamelere uygun
olmayan kullanım için mesuliyet kabul etmemekteyiz.
Fabrika garantisini, sadece cihazın montajı Vaillant yetkili satıcıları tarafından yapıldığında vermekteyiz. Cihazla
ilgili servis ve bakım işleri Vaillant teknik servisi tarafından yapılmadığında, fabrika garantisi kalkar.
Fabrika garantisi ayrıca, cihazda orijinal Vaillant parçaları– nın dışındaki parçaların kullanılması durumunda da
kalkar. Arızanın bedelsiz olarak giderilmesinden başka
talepler, örn. tazminat talepleri, fabrika garantisi kapsamında değildir.
Bu tip cihazların, Sanayi Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Dikkat!
a Kullanma
kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı

takdirde, cihazlarımızda hava koşullarından ve
özellikle DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti kapsamında değildir.

3.2
Amacına uygun kullanım
Vaillant Gaz–yakıtlı cihazı ecoCRAFT kazan tekniğin en
son durumuna ve genel olarak kabul edilmiş emniyet
tekniği kurallarına göre üretilmiştir. Buna rağmen, yanlış
veya amacına uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda; yaşamsal tehlike arz edebilir, cihazda veya çevresinde maddi hasarlara neden olabilir.
Bu cihaz, sınırlı fiziksel, algılama veya ruhsal yeteneklere
veya deneyim ve/veya bilgi eksikliğine sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenlikleri için yetkili kişilerce
gözetilmedikleri veya cihazın nasıl kullanılacağı hakkında
bilgilendirilmedikleri sürece kullanılmamalıdır. Çocukların
cihazlarla oynamasına izin vermeyin.

TR
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3 İşletim hakkında uyarılar

Cihazlar, kapalı sıcak sulu merkezi ısıtma sistemleri ve
merkezi sıcak su hazırlamalı ısı üreticileri olarak tasarlanmıştır. Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına
uygun olmayan kullanım olarak tanımlanır. Bundan doğacak hasarlardan üretici/satıcı herhangi bir sorumluluk
üstlenmemektedir. Sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Amacına uygun kullanıma, kullanma ve montaj kılavuzlarına ve geçerli olan tüm belgelere uyulması ve bakım
şartlarının yerine getirilmesi de dahildir.

3.5
Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi
Hem Vaillant Gaz–yakıtlı ecoCRAFT cihazınız hemde
buna ait nakliye ambalajı ağırlıklı olarak geri dönüştürülebilir ham maddelerden oluşmaktadır.

Dikkat!
a Her
türlü aksine kullanım yasaktır.

3.5.2 Ambalaj
Nakil ambalajının yok edilmesini cihazın montajını gerçekleştiren yetkili bayiye bırakın.

3.3
Kurulum yerine yönelik talepler
Vaillant –gaz yakıtlı cihazları ecoCRAFT ısınan bir odaya
kurulmalıdır.
Vaillant yetkili satıcısına hangi kuralların dikkate alınması gerektiğini sorun.
Montaj yeri donmaya karşı korunmuş olmalıdır. Bunu
sağlayamamanız halinde 2. maddede yer alan donmaya
karşı korunma önlemlerini dikkate alın.

h Not
Cihaz ile yanabilir madde içerikli yapı malzeme-

leri arasında mesafe bırakılmasına gerek yoktur,
çünkü cihazın nominal ısı kapasitesi maksimum
izin verilen 85 °C’ lik ısı değerinin altında bir sıcaklığa sahiptir.

Kontrol ve bakım işlemlerinden dolayı Kurulum ve bakım
kılavuzunda önerilen asgari mesafeler dikkate alınmalıdır.
3.4
Bakım
• Cihazınızın gövdesini nemli ve biraz sabunlu bir bez ile
temizleyin.
Dikkat!
a Hasar
görme tehlikesi

Kaplamalarda veya armatürlerde veya plastikten oluşan kumanda elemanlarında hasara
neden olabilecek aşındırıcı veya temizlik maddeleri kullanmayın. Sprey, çözücü maddeler
veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmayın.

6

3.5.1 Cihaz
Vaillant Gaz–yakıtlı ecoCRAFT cihazınız aynı zamanda
tüm aksesuarları normal çöp olarak atılamaz. Eski cihazınızın ve ilgili aksesuarlarının yasaların öngördüğü şekilde yok edilmesini sağlayın.

h Not
Geçerli ulusal yasal yönetmelikleri dikkate alın.
3.6

Enerji tasarruf önerileri

İklime bağlı kalorifer regülatörünün montajı
İklime bağlı kalorifer regülatörleri söz konusu dış ortam
sıcaklığına bağlı olarak kalorifer ön besleme sıcaklığını
ayarlar. Gerektiğinden fazla bir ısı üretilmeyecektir.
Bunun için iklime bağlı regülatörde sisteme uygun olan
ısı referansı ayarlanmalıdır. Bundan farklı olarak ayrı bir
oda sıcaklık regülatörünün mevcut olması halinde oda sıcaklığı isteğe göre ayarlanabilir. Normal durumlarda
doğru ayarlama yetkili servisiniz tarafından gerçekleştirilir. Entegre edilmiş zaman programları sayesinde arzu
edilen ısıtma ve ısı düşürme aşamaları (örn gece) otomatik çalıştırılabilir veya kapatılabilir. Enerji tasarrufuna yönelik yasal koşullar nedeniyle iklime bağlı regülatör düzenekleri aynı zamanda termostatik radyatör vanalarının
kullanılması ön görülmektedir.
Kalorifer sistemi ısısının düşürülmesi
Gece modu veya bulunmadığınız zamanlarda oda sıcaklığını düşürün. Bu en kolay ve en güvenilir şekilde bireysel
olarak ayarlanabilen zaman programlarına sahip regülatör cihazları ile gerçekleştirilebilir. Isı düşürme sürelerinde oda sıcaklığını tam ısıtma zamanlarından yaklaşık
5 °C daha azına ayarlayın. Isıyı 5 °C'den daha fazla
azaltmak, bir sonraki tam ısıtma süresi için daha fazla
ısıtma gücü kullanılacağından artı bir ekonomi getirmez.
Sadece uzun süre evde bulunmayacağınız durumlarda
örn. tatildeyken, Bekleme modunda, sıcaklığın daha fazla
düşürülmesi avantajlı olacaktır. Kışın ise yeterli bir donmaya karşı korunmanın sağlanmasına dikkat edin.

Kullanım kılavuzu ecoCRAFT exclusiv 0020071934_01

İşletim hakkında uyarılar 3

Oda sıcaklığı
Oda sıcaklığını bunun uygun, sadece kendinizi rahat hissedeceğiniz seviyeye kadar ayarlayın. Bu ısının üzerindeki her derece % 6'lık enerjinin fazladan harcanmasına
neden olur. Mekan sıcaklığının mekanın kullanım amacına göre ayarlayın. Örneğin normalde ender kullanılan
odaların 20 °C kadar ısıtılması gerekli değildir.
Çalışma türünün ayarlanması
Binanın/evlerin ısıtılmasının gerekli olmadığı yılın sıcak
dönemlerinde ısıtıcıyı yaz konumuna almanızı öneririz.
Bu durumda kalorifer konumu kapanacaktır, ancak cihaz
ya da sistem sıcak su için çalışır konumda kalacaktır.
Termostat vanaları ve oda sıcaklığı regülatörü
Enerji tasarrufu açısından yasal koşullar nedeniyle termostat vanalarının kullanılması ön görülmektedir.
Bir kereliğine oda sıcaklığını ayarlarsınız. Termostat vanaları yardımıyla oda sıcaklığı bireysel gereksinimlere
göre adapte edilebilir ve ısıtma sisteminin ekonomik çalışması sağlanabilir. Çoğunlukla aşağıdaki kullanıcı davranışı ile karşılaşılır: Oda fazla ısındığında kullanıcı termostat valfını kapatır. Belirli bir süre sonrasında tekrar
soğuk olduğunu hissettiğinde termostat valfını tekrar
açar. Bu tarz bir hareket sadece konforsuz olmakla kalmayıp aynı zamanda tamamen gereksizdir, zira doğru
çalışan bir termostat valfı bunu kendiliğinden ayarlar:
Oda sıcaklığı algılayıcı başlıkta ayarlı değer üzerine çıktığında termostat valfı otomatik kapatır, bu ısının altına
düşüldüğünde tekrar açar.

Devridaim pompalarını sadece gerektiğinde çalıştırın
Devridaim pompaları en uzak musluklarda dahi sıcak
suyun bulunabilmesi için borulardaki sıcak suyu sürekli
olarak boru sisteminde dolaştırırlar. Bu sıcak su hazırlama konforunu oldukça arttıracaktır. Ancak buna karşı
elektrik harcaması da artacaktır. Kullanılmayan, dolaşımda bulunan su borulardan geçerken soğur ve tekrar ısıtılması gerekir. Sistem üzerinde bulunan bir çok devridaim pompası, kontrol cihazları vasıtasıyla programlanabilir ve istenilen zamanda çalıştırılabilir. Sirkülasyon pompalarının genelinin donatılmış olduğu veya ardıldonatılabileceği zaman devre saatleri ile özel zaman programları
ayarlanabilir. Çoğunlukla hava şartlarına duyarlı kontrol
cihazları da devridaim pompalarını zamansal olarak kumanda etmek için birtakım ek işlevlere sahiptirler. Yetkili
servisinize danışın.
Odaların havalandırılması
Isıtma süreci esnasında pencereleri sadece havalandırma amacıyla açın, sıcaklık dengelemesi yapmayın. Kısa
süreli bir havalandırma uzun süreli açık bırakılan yarı
açık yatırılabilir pencerelerden daha etkilidir. Pencerelerinizi sadece kısa süreliğine açmanızı tavsiye ediyoruz.
Havalandırma sırasında oda içinde yer alan tüm termostat vanalarını kapatın ya da mevcut oda sıcaklığını kontrol cihazı üzerinden minimum sıcaklığa ayarlayın. Bu
önlemler sayesinde gereksiz soğutma ve enerji kaybı olmadan yeterli hava değişimi sağlanacaktır (Örn. havalandırma sırasında istem dışı kaloriferin çalışması).

Termostat valflarının üzerini örtmeyin
Termostat valflarının üzerini mobilya, perde veya diğer
nesnelerle kapatmayın. Devridaim olan mekan havası
herhangi bir engelle karşılaşmadan gerçekleşmelidir.
Üzeri örtülen termostat valfları uzaktan algılayıcılar ile
donatılarak bu sayede çalışmaya devam edebilirler.
Uygun sıcak su sıcaklığı
Sıcak su kullanım için gerekli olduğu kadar ısıtılmalıdır.
Her türlü ek ısıtma gereksiz enerji tüketimine neden
olur.
Bilinçli su kullanımı
Suyun bilinçli kullanılması tüketim maliyetlerini önemli
oranda düşürebilir. Örn. Küveti doldurmak yerine duş
almak: Bir küvet için yaklaşık 150 Litre su tüketilirken
modern, sudan tasarruf sağlayan armatürler ile donatılmış bir duşta ortalama üçte bir oranında sudan tasarruf
sağlarsınız. Ayrıca: Damlayan bir musluk yılda yakl.
2000 litre su ve sızdıran bir tuvalet akarı yakl.
4000 litre su harcar. Buna karşılık yeni bir conta sadece
bir kaç EURO kuruş tutacaktır.
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4

Kumanda

4.1

9

Kumanda paneline genel bakış
1

Boyler sıcaklığını ayarlamak için ayar düğmesi
(Sıcak su boyleri VIH takılı bulunan cihazlarda).
Boyler sıcaklık yönetimi için VRC 430 kullanımında düğmesi sağ dayanma noktasına getirin bu sayede VCR 430 sıcak su regülatörünün çalışma
alanı sınırlanmaz.

2

9

Dijital bilgilendirme ve analiz sistemi (DIA)
11

3

8
7
6
5

4

Resim. 4.1 ecoCRAFT exclusiv kumanda elemanları

Ön kapakları açmak için tutma yuvasından kavrayın ve
kapakları açın. Bu kumanda elemanları aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir (Şekil. 4.1):
1

Aktüel sıcaklık, sistem basıncını ve işletme türünü
veya belirli ek bilgileri gösteren Servis Teşhis Sistemi ekranı.

2

Bilgilere ulaşmak için "i" tuşu

3

Otomatik kontrol panel (aksesuar)

4

Cihazın çalıştırılıp kapatılması için ana şalter.

5

Ekran göstergesinde ilerleme tuşu "+" (Vaillant
teknik servisi için ayar işlemlerinde ve arıza aramada) ve ekranda hazne sıcaklığının görüntülenmesi (VKK boyler sensörü ile)

6

7

8

8

Tuş "–", ekran göstergesinde geri gitme (Vaillant
teknik servisi için ayar işlemlerinde ve arıza aramada) ve ekranda ısıtma sistemi dolum basıncının gösterilmesi için
Tuş "arıza giderme", belirli arızaların sıfırlanması
için
Isı ön besleme sıcaklığını ayarlama düğmesi.
VRC 430, 630, VRS 620 ile çalıştırmada sağ dayanma noktasına getirin bu sayede regülatörün
maksimum ön besleme sıcaklığı sınırlanmaz.

12

Şek. 4.2 ecoCRAFT exclusiv ekranı

ecoCRAFT exclusiv–cihazları bir dijital bilgilendirme ve
analiz sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler cihazınızın
işletim durumu hakkında bilgiler verir ve arızaların giderilmesinde yardımcı olur.
Cihazın normal çalışmasında ekranda (1) güncel kalorifer
ön besleme sıcaklığı görüntülenir (Örnekte 49 °C). Arıza
durumunda sıcaklık göstergesi yerine ilgili arıza kodu
gösterilir. Ek olarak ecoCRAFT cihazınız bir düz metin
göstergesine sahiptir, burada tamamlayıcı bilgiler görüntülenir.

11

Güncel kalorifer ön besleme sıcaklığının, ısıtma
sistemi basıncının veya bir durum veya arıza kodu
görüntülenir

12

Düz metin göstergesi
Bunun dışında gösterilen sembollerin açıklamaları
aşağıdadır:
Hava/atık gaz hattında arıza.

Hava/atık gaz hattında arıza.

Sadece vrnetDIALOG ile bağlantılı olarak:
Sembol ekranda göründüğü sürece vrnetDIALOG
aksesuarı üzerinden bir kalorifer ön besleme ve
sıcak su çıkış sıcaklığı gösterilir, yani cihaz ayar
düğmelerinde (8) ve (9) ayarlı bulunan sıcaklıklardan farklı çalışmaktadır.
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Bu işletim şekli sadece aşağıda açıklandığı gibi
sonlandırılabilir:
– vrnetDIALOG aracılığıyla veya
– ayar düğmelerindeki (8) veya (9) sıcaklık ayarını
± 5 K üzerinde değiştirmekle mümkündür.
Bu işletim şekli aşağıda açıklananlar ile sonlandırılamaz:
– "İptal" tuşuna (7) basarak veya
– cihazı kapatıp açarak.
Isıtma işletimi etkin
sürekli yanıyor: İşletim şekli ısıtıcı işletim
yanıp sönüyor: Brülör bekleme süresi etkin

4.2.2 Sistem basıncının kontrolü

1

Res. 4.3 Isıtma sistemi dolum basıncını kontrol edin

Sıcak su hazırlama etkin
sürekli yanıyor: İşletim şekli boyler konumu hazır
durumda
Yanıp sönüyor: Sıcak su boyleri ısıtılıyor, brülör
açık
Sirkülasyon pompası çalışıyor.

• Devreye alma sırasında sistemin basıncını kontrol edin.
Bunun için "–" tuşuna yaklaşık 5 saniye basın, güncel
ön besleme sıcaklığı yerine sistem basıncı görüntülenecektir.
Isıtma sistemini kusursuz çalıştırmak için sistem soğuk
konumdayken dolum basıncı 1,0 ve 2,0 bar arasında olmalıdır. Basınç bu aralığın altında olduğunda çalıştırmadan önce su eklenmelidir (bakınız bölüm 4.7.4).

Dahili gaz vanası kumanda ediliyor.

O anki brülörün görüntülenmesi–
Modülasyon derecesi (Çubuk gösterge)
Çarpılı alev:
Brülör işletimi esnasında arıza;
Cihaz kapandı
Çarpısız alev:
Brülör normal çalışıyor.
4.2

Devreye almadan önceki önemler

4.2.1

Kapalı vanaların açılması

h Not
Vanalar cihazın teslimat kapsamında yer alma-

maktadır. Montajı yapan Vaillant yetkili satıcısı
bu vanaları monte edecektir. Kendisi bu vanaların kullanımı hakkında bilgi verecektir.

h Not
Cihaz çalışır konumda olduğunda tam basınç

değerini ekranda görüntüleyebilirsiniz. Basınç
göstergesini "–" tuşuna (1) basarak etkinleştirebilirsiniz. Ekran 5 saniye sonra tekrar gidiş
suyu sıcaklığı göstergesine geri döner. Sürekli
olarak sıcaklık veya basınç göstergesi arasında
ekranda geçiş yapabilirsiniz, bunun için "–" –
şunu yaklaşık 5 saniye basılı tutmalısınız.
Not
Sistemin fazla düşük bir su miktarı ile çalışmasını önlemek ve bu sayede olası ardıl hasarlara
karşı önlem almak için cihazınız bir basınç sensörüne sahiptir. Bu sensör, 0,6 bar'ın altına
düştüğünde ekranda basınç değeri yanıp sönerek basınç eksikliğini bildirir.
0,3 Barlık bir basıncın altına düşüldüğünde bir
arıza bildirimi görüntülenir F.22 (Su eksik) ve
brülör kapatılır. 0 barda ya da 9 bar üzeri algılandığında (= algılayıcı arızası) Vaillant cihaz
emniyet fonksiyonu etkinleşecektir. Güç ve
maksimum mümkün olan ön besleme sıcaklığı
sınırlandırılacaktır. Durum 40, F.22 (Su eksik)
ile dönüşümlü görüntülenecektir. Lütfen tesisi
bu durumda uzman tesisatçınız tarafından doldurulmasını sağlayın.

Isıtma sistemi birden fazla kata dağıldığında sistem için
daha yüksek dolum basınç gerekli olabilir. Bu konu hakkında Vaillant teknik servisine danışınız.
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4.3

Devreye alma

4.4
Sıcak su hazırlama
Sıcak su hazırlama için VIH tipi bir boylerin ısıtma cihazına bağlı olması gerekir.

2

4.4.1

Sıcak su sıcaklığının ayarlanması

2

3

1
Şekil 4.4 Cihazın çalıştırılması

• Ana şalter (1) ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.
1:
"AÇIK"
0:
"KAPALI"
Cihazı açtığınızda ekranda (2) güncel ısıtma ön besleme
sıcaklığı görüntülenecektir.
Cİhazı gereksinimleriniz doğrultusunda ayarlamak için
sıcak su hazırlama ve ısıtma konumu için ayar olanaklarının tanımlandığı bölüm 4.4 ve 4.5 okuyunuz.
Dikkat!
a Hasar
görme tehlikesi!

Donmaya karşı koruma ve diğer emniyet fonksiyonları sadece cihazın ana şalter "I" konumundaysa ve şebekeden ayrılmamışsa çalışırlar.

Bu emniyet fonksiyonlarının aktif kalması için gaz yakıtlı
cihazınızı kontrol cihazı üzerinden açmalı ve kapatmalısınız (Bu konu hakkındaki bilgileri ilgili kullanım kılavuzundan edinebilirsiniz).
Gaz yakıtlı cihazınızı nasıl devre dışı bırakabileceğinizi
bölüm 4.9'dan okuyabilirsiniz.

h

10

Not
Devreye almanın hemen ardından ekranda
"Fonskiyon menüsü" göstergesi görünecektir,
Fonksiyon menüsü yetkili servise her bir aktörün fonksiyon kontrolünü uygulama olanağını
sunar. Yaklaşık 5s bekleme süresinin ardından
veya "–" Tuşuna basılarak cihaz elektroniği
normal çalışma konumuna geçer.

Şekil 4.5 Sıcak su sıcaklığının ayarlanması

• Cihazı bölüm 4.3'de anlatıldığı gibi çalıştırın.
• Boyler sıcaklığının ayarlanması için ayar düğmesini (3)
istenilen sıcaklığa ayarlayın. Ayar aralığı:
– En sol konum: Donma emniyeti
15 °C
– En sağ konum: maks
65 °C

h Not
VRC 430, VRC 630 veya VRS 620 kullanımın-

da boyler sıcaklığı ve çalışma süreleri kontrol
cihazı üzerinden ayarlanır. Kontrol cihazı çalışma alanını engellememek için cihazın sıcaklık
ayar düğmesini tam sağa çevirin.

İstenilen sıcaklığın ayarlanması sırasında ilgili değer ekranda (2) görüntülenir.
3 saniye sonra görüntü silinir ve ekranda tekrar standart
gösterge görünür (Güncel ısıtma ön besleme sıcaklığı).
Tehlike!
d Legionel
oluşumu nedeniyle sağlık riski!

Eğer cihaz ardıl ısıtma için bir güneş enerjisi
destekli içme suyu ısıtma sisteminde kullanılacaksa sıcak su akma sıcaklığını ayar düğmesinden (3) en az 60 °C'ye ayarlayın.
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4.4.2 Boyler konumunu kapatma
Sıcak su boyleri bağlı bulunan cihazlarda sıcak su hazırlama özelliğini ya da boyler dolum işlemini kapatabilir ve
ısıtma konumunu çalışır konumda bırakabilirsiniz.
• Bunun için sıcak su ısısını ayarlama için gerekli olan
ayar düğmesini sola, sonuna kadar çevirin. Sadece
boyler için donmaya karşı koruma işlevi etkin kalır.

h Not
Bir VRC 430 cihazı kullanımında ayar düğmesini lütfen tam sağa çevirin ve VRC 430 cihazında boyler sirkülasyon özelliğini "kapatın".

4.4.3 Sıcak su alımı
Bir su kaynağından sıcak su musluğunun açılması ile (lavabo, Duş, küvet vs.) sıcak su bağlı bulunan hazneden
alınacaktır.

– Sağ konum, çok soğukta:
Dış ortam sıcaklığı yaklaşık 0 ila –15 °C
Sıcaklığı ayarlarken, ayarlanan sıcaklık ekranda (2) gösterilir. 3 saniye sonra bu gösterge silinir ve ekranda tekrar standart gösterge görüntülenir (güncel ısıtma ön
besleme sıcaklığı veya opsiyonel sistemdeki su basıncı).
Normal olarak ayar düğmesi (1) ile kademesiz olarak
75 °C ön besleme sıcaklıkları ayarlanabilir. Sizin cihazınızda daha yüksek değerlerveya daha düşük değerler
ayarlattıysanız ayarlanabiliyorsa, Vaillant teknik servisi
ısıtma sisteminizin gidiş suyu sıcaklıklarında çalışması
veya engellenmesi için ayarı değiştirmiştir.
4.5.2 Ön besleme sıcaklığının ayarlanması (Kontrol
cihazı bağlı)

Ayarlanmış olan boyler sıcaklığının altına düşüldüğünde
cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve boyleri ısıtır.
Nominal sıcaklık değerine ulaşıldığı takdirde cihaz otomatik kapanır. Pompa kısa bir süre çalışmaya devam
eder.
4.5

Isıtma konumu ayarı

4.5.1

Ön besleme sıcaklığını ayarlayın (Kontrol
cihazı bağlı değil)

2
1

2

Şekil 4.7 Bir kontrol cihazı kullanarak kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması

Enerji tasarruf yönetmeliği doğrultusunda (EnEV) ısıtma
sisteminiz bir iklime bağlı regülatör veya bir oda termostatı ile donatılmış olmalıdır. Bu durumda aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:
• Ana şalteri (1) "I" konumuna çevirin.
• Ayar düğmesini (2) kalorifer ön besleme sıcaklığını
ayarlamak için tam sağa çevirin.
1

Ön besleme sıcaklığı otomatik olarak kontrol cihazı üzerinden ayarlanacaktır (Bu konu hakkındaki bilgileri ilgili
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz).

Şekil 4.6 Kontrol cihazı olmadan kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması

Harici bir kontrol cihazı mevcut olmadığında ön besleme
sıcaklığını ayar düğmesinden (1) ilgili dış ortam sıcaklığına uygun bir değere ayarlayın. Böyle bir durumda aşağıdaki ayarları tavsiye ediyoruz:
– Sol konum (ancak onuna kadar çevirmeyiniz) Aktarım
süresinde: Dış ortam sıcaklığı yaklaşık 10 ila 20 °C
– Orta konum Soğuk havalarda:
Dış ortam sıcaklığı yaklaşık 0 ila 10 °C
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4.5.3

Isıtma konumunun kapatılması (Yaz konumu)

4.6

Durum göstergesi

1

Heizbetrieb - Bren

1
2
Şekil 4.8 Isıtma konumunun kapatılması (Yaz konumu)
Şekil 4.10 Durum göstergesi

Yaz aylarında ısıtma konumunu kapatabilir, sıcak su hazırlama özelliğini çalışır konumda bırakabilirsiniz.
• Bunun için ayar düğmesini (1) kalorifer ön besleme sıcaklığını ayarlamak için tam sola çevirin.
4.5.4 Oda termostatının veya iklime bağlı kontrol
cihazının ayarlanması
1

Durum göstergeleri cihazın çalışma durumu hakkında
bilgiler sunar.
• Durum göstergesini "i" (2) tuşuna basarak etkin duruma getirin.
Ekranda (1) ilgili durum kodu gösterilecektir, örn. "S. 4"
brülör işletimi. En önemli durum kodlarının anlamlarını
aşağıdaki tablodan okuyabilirsiniz. Görüntülenen durum
kodu ek olarak ilgili düz metin göstergesi ile DIA sisteminin ekranında açıklanacaktır, örn. "S. 4": "brülör ısıtma
modu açık".
İşlev aşamalarında, örn. alev kesintisi nedeniyle yeniden
çalıştırmada kısa süreliğine "S." durum bildirimi görüntülenecektir.
• Ekranı "i" (2) tuşuna tekrar basarak normal çalışma
moduna geri alın.
Gösterge Anlamı
Isıtma konumu göstergeleri

2

Şekil 4.9 Oda termostatının veya hava şartına duyarlı kontrol
cihazının ayarlanması

• Oda termostatını (1), hava şartlarına duyarlı kontrol cihazını ve termostatik radyatör vanalarını (2) bu aksesuarların ilgili kılavuzlarına göre ayarlayın.

S. 0

Kaloriferde ısı ihtiyacı yok

S. 1

Isıtıcı işletimi fanın çalışması

S. 2

Isıtıcı işletimi pompa ön çalışması

S. 3

Isıtıcı işletimi ateşleme

S. 4

Isıtıcı işletimi brülör devrede

S. 6

Isıtıcı işletimi fanın çalışmaya devam etmesi

S. 7

Isıtıcı işletimi pompanın çalışmaya devam etmesi

S. 8

Isıtıcı bekleme süresi xx dak.

S.31

Yaz modunda ısı ihtiyacı yok

S.34

Donmaya karşı koruma
Boyler konumu göstergeleri

S.20

Sıcak su talebi

S.22

Pompanın önceden çalışması

S.24

Sıcak su işletimi, brülör devrede

Tab. 4.1 Durum kodları ve anlamları (Seçim)

12
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4.7
Arıza giderme
Gaz yakıtlı cihazınızın çalışması sırasında sorunlar oluştuğunda aşağıdaki kontrolleri kendiniz gerçekleştirebilirsiniz:
Sıcak su alınamıyor, kalorifer sistemi soğuk; Cihaz
çalışmıyor:
– Besleme hattındaki bina taraflı gaz kesme vanası ve cihazdaki gaz kesme vanası açık mı (bkz. Bölüm 4.2.1)?
– Binada şebeke elektriği mevcut mu?
– Gaz yakıt haznesi ana şalteri açık mı (bkz. bölüm 4.3)?
– Gaz yakıtlı cihazınızda ön besleme sıcaklığı ayar düğmesi en sola, yani donmaya karşı koruma konumuna
çevrilmiş mi (bkz. Bölüm 4.4)?
– Isıtıma sistemi dolum basıncı yeterli mi
(bkz. Bölüm 4.2.2)
– Isıtma sisteminde hava var mı?
– Ateşleme sürecinde bir arıza mı mevcut
(bkz. Bölüm 4.7.2)?
Sıcak su modu sorunsuz; Isıtma işletime geçmiyor:
– Harici kontrol cihazı üzerinden bir ısı talebi mevcut mu
(örn. calorMATIC veya auroMATIC kontrol cihazı ile)
(bkz. Bölüm 4.5.4)?
Dikkat!
a Usulüne
uygun olmayan değişiklikler nedeniyle

hasar görme tehlikesi!
Gaz yakıtlı cihazınız kontrollerden sonra hala
düzgün olarak çalışmıyorsa kontrol ve arızanın
giderilmesi amacıyla Vaillant teknik servisine
danışınız.

4.7.1 Su eksikliği nedeniyle arızalar
Sistem basıncı sınır değer altına düştüğünde ekranda
"Su basıncı kontrolü" servis bildirimi görüntülenecektir. Uzman tesisatçı yeterince su doldurduğunda gösterge 20 saniye sonra kendi kendine/otomatik olarak sonra
söner. 0,3 barlık bir basıncın altına düşüldüğünde brülör
kapanır. Ekranda "F.22" arıza mesajı görünür. Cihazı
tekrar normal çalıştırmak için, uzman tesisatçı öncelikle
tesisata su ilave etmelidir. 0 barda ya da 9 bar üzeri basınç hissedildiğinde cihaz emniyet fonksiyonu devreye
girecektir.
Sık basınç düşüşlerinde sıcak su kaybı nedeni tespit edilmeli ve giderilmelidir. Bunun için Vaillant yetkili servisini
haberdar edin.
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4.7.2

Ateşleme işemi arızaları

1

2
Şekil 4.13 Arıza giderme

Eğer brülörde beş ateşleme denemesinin ardından alev
oluşmadıysa cihaz işletime geçmez ve "arıza" gösterir.
Bu, ekranda "F.28" veya "F.29" arıza koduyla gösterilir.
ecoCRAFT–cihazlarında ek olarak çarpı ile işaretlenen
alev sembolü (1) ve bunu açıklayan bir metin ekranda
görüntülenecektir, örn F.28: "Çalışma kesintisi, ateşleme başarısız".
Yeniden otomatik ateşleme ancak arızanın manüel giderilmesinin ardından gerçekleşir.
• Bu durumda arıza giderme düğmesine (2) basın ve
yaklaşık bir saniye basılı tutun.
Dikkat!
a Usulüne
uygun olmayan değişiklikler nedeniyle

hasar görme tehlikesi!
Gaz yakıtlı cihazınız üçüncü sorun giderme denemesi ardından halen çalışmadıysa kontrol
amaçlı olarak bir yetkili uzman servisten yardım talep ediniz.

4.7.3 Hava/atık gaz hattı arızaları.
Cihazlar bir fan ile donatılmıştır. Fanda bir arızanın ortaya çıkması durumunda cihaz kapanır.
ve
sembolleri ve bunların
Bu durumda ekranda
arıza mesajı "F.3x" gösterilir. Görüntülenen arıza koduna ek olarak bir olarak bu doğrultuda bir düz metin göstergesi ile ekranda açıklanır: örn. "Fan arızası".
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4 Kumanda

4.7.4 Cihazın/ısıtma sisteminin doldurulması
Isıtma sisteminin doğru olarak çalışması için soğuk
tesiste dolum basıncı 1,0 ve 2,0 bar arasında olmalıdır
(bkz. Bölüm 4.2.2). Düşük ise uzman tesisatçınız tarafından su doldurulmasını sağlayın.
Isıtma sistemi birden fazla kata dağılıyorsa sistem için
daha yüksek bir basınç gerekli olabilir. Bu konu hakkında
Vaillant teknik servisinize danışın.
Dikkat!
a Yanlış
dolum nedeniyle hasar tehlikesi!

Isıtma sistemini doldurmak için sadece
VDI 2035 yönetmeliğinin taleplerini karşılayan
su kullanın.
Örneğin donam ve pas koruyucu gibi kimyevi
maddelerin sisteme ilave edilmesine (inhibitörler), izin verilmemektedir.
Bunlar nedeniyle contalarda ve diyaframlarda
hasarlar ve ısıtma sırasında sesler oluşabilir.
Bu gibi ve bu nedenlerden doğabilecek hasarlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.

4.8

h Not
Cihazınızı uzun süre devre dışı bırakacaksanız

(örn.tatilde) gaz kesme vanasını ve soğuk su
kesme vanasını kapamalısınız.
Bu bağlamda bölüm 4.9 altında yer alan donmaya karşı koruma notlarını dikkate alınız
Not
Tesisat üzerindeki vanalar cihazın teslimat kapsamında yer almamaktadır. Bunlar Vaillant yetkili satıcısı tarafından monte edilir. Kendisinden
bu parçaların konumu ve kullanımı hakkında bilgilendirme talep ediniz.

4.9
Donmaya karşı koruma
Isıtma sistemi ve su hatları Isıtma sistemi, evde olmadığınız soğuk günlerde de çalışır konumda kaldığında ve
odalar yeterli derecede ısıtıldığında yeterince donmaya
karşı korunmaktadır.
Dikkat!
a Donmaya
karşı koruma ve diğer emniyet fonksiyonları sadece cihazın ana şalter "I" konumundaysa ve şebekeden ayrılmamışsa çalışırlar.

Cihazın kapatılması

Dikkat!
a Tesisat
suyuna donmaya karşı koruyucu kimyasalların ilave edilmesine izin verilmemektedir.
Bu sebepten dolayı contalarda ve membranlarda değişiklikler ve ısıtma sisteminde sesler ortaya çıkabilir. Bu gibi ve bu nedenlerden doğabilecek hasarlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.

1
Şekil 4.15 Cihazın kapatılması

• Gaz yakıtlı cihazınızı tamamen kapatmak için ana şalteri (1) "0" konumuna getirin.

a

Dikkat!
Donmaya karşı koruma ve diğer emniyet fonksiyonları sadece cihazın ana şalter "I" konumundaysa ve şebekeden ayrılmamışsa çalışırlar.

Emniyet fonksiyonlarının etkin kalması için gaz yakıtlı cihazınızı normal çalışma konumunda sadece kontrol cihazı üzerinden açıp kapatmalısınız (Bu konu hakkındaki bilgileri ilgili kullanım kılavuzundan edinebilirsiniz).
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4.9.1 Donmaya karşı koruma fonksiyonu
Gaz yakıtlı cihazınız bir donmaya karşı koruma fonksiyonu ile donatılmıştır:
Isıtıcı ön besleme sıcaklığı ana şalter açık konumdayken 5 °C altına düştüğünde cihaz çalışmaya başlar ve ısı
oluşturma devresini yaklaşık 30 °C'ye kadar ısıtır.
Dikkat!
a Tüm
tesis parçalarının donma tehlikesi!

Tüm ısıstma sisteminin don koruyucu fonksiyon
ile beslenmesi sağlanamaz. Bu nedenle ayar cihazının don koruyucu fonksiyonunu dikkate alınız

4.9.2 Boşaltma ile donmaya karşı koruma
Donmaya karşı korumanın başka bir yöntemi de ısıtma
sistemini ve cihazı boşaltmaktır. Bu işlem sırasında sistemin aynı zamanda cihazın tamamen boşaltıldığından
emin olunmalıdır.
Ev içindeki ve cihazdaki tüm soğuk ve sıcak su hatları
aynı şekilde boşaltılmış olmalıdır.
Bu konu hakkında yetkili servisiniz ile konuşun.
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Kumanda 4

4.9.3

Baca temizleyicisi ölçümü
4.10

h

Uyarı!
Bu bölümde açıklanan ölçüm ve kontrol işleri
sadece baca temizleyicisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Bakım ve müşteri servisi

4.10.1 Bakım
Cihazın sürekli olarak işletmeye hazır olabilmesi, işletme
güvenliği, güvenirliliği ve uzun ömür için Vaillant teknik
servisi tarafından yılda bir kez kontrolünün ve bakımının
yapılması gerekmektedir.
Tehlike!
d Usulüne
uygun olmayan kullanım nedeniyle

7

6

Şekil 4.13 Baca temizleyicisi işletiminin çalıştırılması

Ölçümleri yapmak için şu şekilde hareket edin (bkz.
Resim 4.13):
• Baca temizleme işletimini aynı anda DIA sisteminin
„+” (6) ve „-” (7) tuşlarına basarak etkinleştirin.
Ekrandaki gösterge:
S.Fh = Kalorifer baca temizleme işletimi
S.Fb = Sıcak su baca temizleme işletimi
• Ölçümleri en erken cihaz 2 dakika çalıştıktan sonra
yapın.
• Kapakları kontrol deliklerinden çıkarın.
• Atık gaz yolundaki ölçümleri kontrol manşonunda gerçekleştirin. Hava yolundaki ölçümleri kontrol manşonunda gerçekleştirebilirsiniz.
• „+” (6) ve „-” (7) tuşlarına aynı anda basarak ölçme
işletiminden çıkabilirsiniz.
15 dakika boyunca hiç bir tuşa basılmadığında da
ölçme işletiminde çıkılır.
• Kapakları tekrar kontrol deliklerine takın.
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maddi ve manevi hasar görme tehlikesi!
Gaz yakıtlı cihazınızda asla bakım veya onarım
çalışmalarını kendiniz yapmaya çalışmayınız.
Bu tür işler ile ilgili olarak Vaillant teknik servisini arayın. Bir bakım sözleşmesi yapmanızı
tavsiye ediyoruz.
İhmal edilen bakım cihazın işletim güvenliğini
etkileyebilir ve maddi ve manevi zararlara
neden olabilir.

Düzenli aralıklarla yapılan bakım en iyi verimliliği ve böylece gaz yakıtlı cihazınızın ekonomik çalışmasını sağlar.
4.10.2 Vaillant Servisi
Tel: 444 2 888
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