
1

Manual de utilizare felhasználói kézikönyv

GENUS 
PREMIUM EVO HP 

 

GENUS PREMIUM 
EVO HP
45/65/85/100/115/150



2

Kullanım Kılavuzu

Per informazioni
199 111 222

Per informazioni
199 111 222

Sayın Kullanıcı,

AR!STON Kazanı seçti"iniz için te#ekkür ederiz. Kazanınızın güvenilir ve 
teknik bakımdan sa"lam bir ürün oldu"unu garanti ederiz.
Bu el kitabı do"ru kurulum, kullanım ve bakım için ayrıntılı talimatlar ve 
öneriler içermektedir.
Bu el kitabını ileride ba#vurmak üzere güvenli bir yerde, saklayınız.
Tüm servis ihtiyaçlarınız için bölgenizdeki ARISTON Yetkili Servisimiz 
hizmetinizdedir. 

Kazanın montajı yetkili !ahıslar tarafından, montajla ilgili 
geçerli milli yönetmelikler ile yerel yönetimlerin ve halk sa"lı"ı 
organizasyonlarının belirledi"i gereksinimlere uygun olarak 
yapılmalıdır.
Kazanın montajı tamamlandıktan sonra montajcı son 
kullanıcının kullanım kılavuzunu aldı"ından emin olmalı ve 
Kazanın ve güvenlik cihazlarının nasıl kullanılaca"ına dair her 
türlü bilgiyi vermelidir.

Cihaz, ev içi kullanım için tasarlanmı#tır.
Kazanın performansına ve güç seviyesine uygun özellikte olan 
kalorifer tesisatına ve sıcak su da"ıtım sistemine ba"lanmalıdır.
Cihazın belirtilenin dı#ında bir amaçla kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Üretici cihazın uygunsuz, hatalı ve mantık dı#ı kullanımından, ya 
da bu kılavuzda verilen talimatlara uymamaktan kaynaklanacak 
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Montaj, bakım ve tüm di"er müdahaleler geçerli yasal yönetmelikler 
ve üretici tarafından sa"lanan talimatlar do"rultusunda yapılmalıdır. 
Hatalı montaj insanlara, hayvanlara ve mala zarar verebilir. !malatçı, 
böyle durumlarda do"abilecek zararlardan sorumlu de"ildir.
Boruların veya baca gaz çıkıs borusunun yakınında herhangi bir 
bakım ya da tamir yapılmadan önce, harici sigortayı indirin ve gaz 
vanasını kapatın.
!# bittikten sonra yetkili bir teknisyenin boruların ve cihazın 
verimlili"ini kontrol etmesini sa"layın. 
E"er kazan uzunca bir süre kullanılmayacaksa elektrik ba"lantısının 
kesilmesi ve gaz vanasının kapatılması tavsiye edilir. E"er dü#ük 
sıcaklıklar bekleniyorsa kazan ve sistem borularındaki su donma 
sonucu olu#abilecek hasarlardan koruma amacıyla bo#altılmalıdır.
Kazanın dı# temizli"i sırasında cihazı kapatın ve harici sigortayı indirin.
Çocukların veya deneyimsiz ki#ilerin cihazı gözetimsiz kullanmasına 
izin vermeyiniz.

CE etiketleme
CE etiketi cihazın a#a"ıdaki yönetmeliklere uygun oldu"unu gösterir:
- 2009/142/CEE – gazlı cihazlarla ilgili
- 2004/108/CEE – elektromanyetik uyumlulukla ilgili
- 92/42/CEE – enerji verimlili"i ile ilgili
- 2006/95/CEE – elektrik güvenli"i ile ilgili

UYARI:
Ilk çalı#tırma ve bakım çalı#maları sadece ARISTON Yetkili Servis 
tarafından ve sa"lanan talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.
Hatalı kurulum insanlara, hayvanlara ve mala zarar verebilir. !malatçı, 
bu gibi durumlarda do"abilecek zararlardan sorumlu de"ildir.

GARANT#

Garanti süresi, mamulün ARISTON Yetkili Servis tarafından 
gerçekle#tirilecek C!HAZ !LK ÇALI$TIRMA tarihinden

itibaren ba#lar ve !K! yıldır. Ancak garanti süresi satı# tarihinden 
itibaren OTUZ ay sonra otomatikman

biter.

C!HAZINIZA ARISTON YETK!L! SERV!S HAR!C!NDEK! K!$! VEYA 
F!RMALARIN MÜDAHALES!NE !Z!N VERMEY!N!Z

VER!ML! B!R ÇALI$MA !Ç!N C!HAZINIZA YILLIK PER!YOD!K BAKIM 
YAPTIRMAYI !HMAL ETMEY!N!Z.

Güvenlik Yönetmeli"i

Sembol Anahtarı

Bu uyarıya uymamak ölümcül olabilecek ki#isel yaralanma riskini ta#ır.
Bu uyarıya uymamak bazı durumlarda ciddi olmak üzere mala, 
bitkilere ve hayvanlara zarar riskini ta#ır.

Cihazın açılmasını gerektirecek i!lemler yapmayın.
Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik çarpması
A#ırı ısınmı# parçalardan yanık ya da sivri parçalara temas sonucu kesik 
gibi ki#isel yaralanmalar
Cihazın montaj yerinden sökülmesini gerektirecek bir i!lem 
yapmayın.
Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik çarpması
Sökülen borulardan olu#an sızıntı nedeniyle su basması
 Sökülen borulardan sızan gaz nedeniyle patlama, yangın ya da 
zehirlenme
Cereyan kablosuna hasar vermeyin.
Açık tellere temas sonucu elektrik çarpması
Cihazın üzerinde bir!ey bırakmayın.
Cihazın üzerinden titre#im yüzünden dü#en cisimler nedeniyle ki#isel 
yaralanmalar
Cihaza ya da altındaki e#yalara titre#im yüzünden dü#en cisimler 
nedeniyle hasar
Cihazın üzerine tırmanmayın
Cihazın dü#mesi sonucu ki#isel yaralanma
Cihaza ve altındaki e#yalara cihazın monte edildi"i yerden dü#mesi 
sonucu hasar
Cihazı temizlemek için iskemle, tabure, merdiven ve di"er 
sa"lam olmayan yerlere tırmanmayın.
Yüksekten dü#me sonucu ki#isel yaralanma ya da merdivenin aniden 
kapanması sonucu kesikler.
Cihazı önce kapatmadan ve harici anahtarı OFF pozisyonuna 
getirmeden temizleme giri!iminde bulunmayın.
Elektrikli elemanlara temas sonucu elektrik çarpması
Cihazı temizlemek için böcek ilacı, eritici maddeler veya a!ındırıcı 
deterjanlar kullanmayın.
Plastik ve boyalı kısımlara hasar
Cihazı normal ev içi kullanım dı!ında ba!ka amaçla kullanmayın.
Cihaza a#ırı yük binmesi sonucu hasar
Uygunsuz kullanılan cisimlere hasar
Çocukların veya deneyimsiz ki!ilerin cihazı kullanmasına izin 
vermeyin.
Hatalı kullanım sonucu cihaza hasar
E"er yanık kokusu alırsanız ya da cihazdan duman çıktı"ını 
görürseniz cihazı elektrik devresinden ayırın, ana gaz vanasını 
kapatın, bütün pencereleri açın ve yardım ça"ırın.
Yanıklar, duman soluma ya da zehirlenme sonucu ki#isel yaralanma.
Güçlü bir gaz kokusu varsa ana gaz vanasını kapatın, bütün 
pencereleri açın ve yardım ça"ırın.
Patlamalar, yangın veya zehirlenme.

Aksi belirtilmedikçe %  ziksel, duyusal ve ruhsal yetersizli"e sahip 
(çocuklardahil) veya cihazın kullanımı ile ilgili bilgisi veya deneyimi olmayan 
ki#ilerce güvenliklerinden sorumlu ki#iler tarafından gözeltilmedikleri 
sürece kullanılmamalıdır.
Çocuklar üniteyle oynamamalarından emin olmak için gözetilmelidir.
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Kullanım Kılavuzu

Gösterge

Kontrol Paneli 

24/01/2011 12:25
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Açıklamalar :
1. Gösterge
2. Kullanım suyu sıcaklık arttırma/ azaltma
3.  Açma /kapama
4. Basınç göstergesi
5. Mavi LEDli alev göstergesi
6. ESC (Çıkı#) dü"mesi
7. “encoder (kodlayıcı)” programlama dü"mesi 
8. OK dü"mesi (programlama dü"mesi)
9. Çalı#ma konumu (Yaz/ Kı#) seçme
10. RESET (sıfırlama)
11. AUTO dü"mesi 
         (Otomatik Isı Ayarını Termoregülasyon aktive eder)
12. Isıtma sistemi sıcaklık arttırma / azaltma

01/01/2000 00:00

40°C 70°C

Isıtma sistemi seçimi

Isıtma sistemi ayar sıcaklı"ı
XX °C

Cihaz ısıtma sisteminde çalı#ıyor

Isıtma sistemi ayar sıcaklı"ı XX °C
Kullanım suyu sistemi seçimi

Kullanım suyu ayar sıcaklı"ı XX °C
Kullanım suyu sisteminde çalı#ıyor

Kullanım suyu ayar sıcaklı"ı XX °C
harici sıcaklık göstergesi 
(iste"e ba"lı harici sensör ile)  XX °C

Hata kodu uyarısı
Ekranda kod ve tanım görünür

ALERT

AUTO fonksiyonu aktif
(sıcaklık ayarı aktif ) auto

Kullanım suyu “Comfort” seçimi COMFORT
Güne# kolektörü ba"lı (opsiyonel)
gösterge ayarı: kombi kullanıcı menusu

Alev gücü seviyesi
gösterge ayarı: kombi kullanıcı menusu

Dijital basınç göstergesi
gösterge ayarı: kombi kullanıcı menusu 1.3 bar

Yazılı bilgilendirme ekranı
gösterge ayarı: kombi kullanıcı menusu Isıtma Sistemi
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Kullanım Kılavuzu

Detaylı Görünü!

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65
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Kullanım Kılavuzu

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150
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Açıklama:
1.  Yanma analizi ölçüm noktası
2.  Baca termostatı
3. Alev izleme penceresi
4. Ate#leyici elektrotlar
5. Ate#leme trafosu
6. Modülasyonlu fan
7. Isıtma sistemi su basınç anahtarı
8. Yo"u#ma kapanı
9. Hava tahliye prüjörlü pompa
10. Karı#tırıcı
11. Susturucu
12. Gaz val% 
13. Hissedici elektrot
14. Isıtma sistemi çıkı# NTC sıcaklık sensörü
15. Isıtma sistemi dönü# NTC sıcaklık sensörü
16. Manuel hava tahliye
17. Emniyet val%  ba"lantısı

A.  Isıtma Sistemi Gidi# 
C.  Gaz Giri#
E.  Isıtma Sistemi Dönü# 
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Kullanım Kılavuzu

Boyutlar 
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A C EF
A - C - E - F

A.   Isıtma Sistemi Gidi# 1” M
C. Gaz Giri# &” M
E. Isıtma Sistemi Dönü# 1” M
F.  Yo"u#ma suyu gideri

A.   Isıtma Sistemi Gidi#1” '  M
C. Gaz Giri#1” M
E. Isıtma Sistemi Dönü#1” ' M
F.  Yo"u#ma suyu gideri

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100
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Kullanım Kılavuzu

A.  Isıtma Sistemi Gidi#1” 1/2 M
C. Gaz Giri#  1” M
E. Isıtma Sistemi Dönü# 1” 1/2 M
F.  Yo"u#ma suyu gideri
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A - C - E - F

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150
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Kullanım Kılavuzu

Minimum mesafeler
Kazanın servis ve bakım i#lemlerinin do"ru yapılabilmesi için montaj 
a#a"ıdaki minimum mesafelere uygun olmalıdır.
Kazanın konumu teknik kurallara uygun olarak kontrol edilmelidir.

450

053

0 0 3

50 50 

450

053

004

50 50

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65 GENUS PREMIUM EVO HP 85/100

 Gaz Ba"lantısı
Kazan a#a"ıdaki tabloda verilen gaz kategorilerine uygun olarak 
tasarlanmı#tır.

Paket üzerinde verilen etikete ve kazan bilgi etiketine bakarak kazanın 
do"ru ülkede ve kazanın tasarlandı"ı gaz kategorisinin kullanılaca"ı 
yerdeki gaza uygun oldu"unu kontrol edin.  Gaz besleme hattı iç 
tesisat #artnamelerine ve kazanın kapasitesine uygun olarak ve uygun 
ölçülerde yapılmalıdır. Gaz besleme devresine mutlaka uygun ölçüde 
bir kapatma valfı koyulmalıdır.

Montajı yapmadan önce yakıt besleme borularının tamamen 
temizlenmesi, kazanın düzgün çalı#masına mani olacak içindeki 
pisliklerin atılması çok önemlidir.
Gelen gazın kazanın tasarlandı"ı gaz uygun oldu"unu bir kez daha 
kontrol ediniz (kazanın içindeki bilgi etiketine bakınız). 

Aynı zamanda kazana gelen gaz (do"algaz veya LPG) basıncının 
da uygun oldu"unu kontrol ediniz. E"er basınç yetersizse kazanın 
kapasitesi dü#er ve kullanıcı istedi"i kapasiteyi elde edemez.

ÜLKE MODEL KATEGORI

TR 

GENUS PREMIUM EVO HP 45
GENUS PREMIUM EVO HP 65
GENUS PREMIUM EVO HP 85
GENUS PREMIUM EVO HP 100
GENUS PREMIUM EVO HP 115
GENUS PREMIUM EVO HP 150

II2H3P
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Kullanım Kılavuzu

Teknik Bilgiler
G

en
el

no
tla

r Model ismi - GENUS PREMIUM EVO HP 45 65 85 100
CE belgesi (pin) CE-0063BT3414
Kazan tipi C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23p-B33-B33p

En
er

ji 
pe

rf
or

m
an

sı

Nominal ısı girisi maks/min (Pci) kW 41,0 / 12,2 58,0 / 17,4 80,0 / 20,0 88,3 / 22,1
Nominal ısı girisi maks/min (Pcs) kW 45,6 / 13,6 64,4 / 19,3 88,9 / 22,2 98,1 / 24,6
Isıl güç maks/min (80-60°C) kW 39,8 / 11,7 57,3 / 17,3 78,0 / 19,7 86,1 / 21,7

Isıl güç maks/min (50-30°C) kW 43,6 / 13,1 62,3 / 19,1 84,5 / 21,6 94,0 / 23,9

Isıl güç maks/min (40-30°C) kW 43,7 / 13,1 62,8 / 19,3 84,9 / 21,7 94,5 / 23,9

Yanma verimlili"i % 97,3 97,3 97,3 97,3

Nominal ısı girisinde verimlilik (60/80°C) maks/min % 97,0 / 96,1 98,8 / 99,4 97,5 / 98,4 97,5 / 98,4

Nominal ısı girisinde verimlilik (30/50°C) maks/min % 106,4 / 107,5 107,4 / 109,5 105,6 / 108,1 106,5 / 108,1

Nominal ısı girisinde verimlilik (30/40°C) maks/min % 106,5 / 107,7 108,2 / 110,0 106,1 / 108,3 107,0 / 108,3

30°C’de %30 verimlilik % 107,4 109,8 108,1 108,1

47°C’de %30 verimlilik % 104,8 105,3 104,9 104,9
Verimlilik yıldız sayısı (92/42/EEC) adet **** **** **** ****
Dıs gövde maksimum ısı kaybı ((T=50°C) % 0,24 0,24 0,25 0,25
Brülör açık iken baca ısı kaybı % 2,8 2,8 2,8 2,8

EM
IS

YO
N

LA
R

NOx sınıf adet 5 5 5 5
Baca gaz sıcaklı"ı (G20) °C 67/63 68/61 61 / 63 68 / 63
CO2 içeri"i (G20) maks/min % 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4
CO2 içeri"i (G31) maks/min % 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2
CO içeri"i (O2 %0) ppm 88 109 95 90
O2 içeri"i % 4,8 4,8 4,8 4,8
Baca gazı maksimum akı#ı (G20) Kg/h 53 74 102 113
Hava geçisi % 27 27 27 27

Isıtma sistemi maksimum/min basıncı bar
(MPa)

4 / 0,7
(0,4/0,07)

4 / 0,7
(0,4/0,07)

6 / 0,7
(0,6/0,07)

6 / 0,7
(0,6/0,07)

Isıtma sıcaklı"ı min/maks (dü#ük sıcaklık aralı"ı) °C 35 / 82 35 / 82 35 / 82 35 / 82
Isıtma sıcaklı"ı min/maks (dü#ük sıcaklık aralı"ı) °C 20 / 45 20 / 45 20 / 45 20 / 45

KU
LL

AN
IM

 S
U

YU
D

EV
RE

SI

Kullanım suyu sıcaklı"ı min/maks
(Harici Boyler Ba"landı"ında) °C 40 / 60 40 / 60 40 / 60 40 / 60

El
ek

tr
ik

ve
ril

er
i

Besleme gerilimi/frekansı V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Toplam elektrik gücü W 148 198 101 111
Minimum çevre sıcaklı"ı °C +5 +5 +5 +5
Elektrik sistemi koruma IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Maks. yo"u#ma suyu üretimi 
(40°C- 30°C, max load - 20°C ambient) l/h 8,8 13,4 16,4 19,1

Yo"u#ma suyu pH 3,2 3,2 3,2 3,2

A"
ırl

ık
 A"ırlık kg 45 50 80 83

Boyutlar (G x Y x D) mm 440/910/510 440/910/510 585/465/1010 585/465/1010
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Kullanım Kılavuzu
G

en
el

no
tla

r

Model ismi - GENUS PREMIUM EVO HP 115 150
CE belgesi (pin) 0063BT3414

Kazan tipi C13-C33-C43-C53-C83
B23-B23p-B33-B33p

En
er

ji 
pe

rf
or

m
an

sı

Nominal ısı girisi maks/min (Pci) kW 109,0 / 27,3 140,0 / 35,0
Nominal ısı girisi maks/min (Pcs) kW 121,1 / 30,3 155,6 / 38,9
Isıl güç maks/min (80-60°C) kW 106,3 / 26,9 136,2 / 34,4

Isıl güç maks/min (50-30°C) kW 115,8 / 29,6 148,5 / 38,0

Isıl güç maks/min (40-30°C) kW 117,1 / 29,6 150,1 / 38,0

Yanma verimlili"i % 96,8 96,9

Nominal ısı girisinde verimlilik (60/80°C) (Pci/Pcs) % 97,5 / 98,4 97,3 / 98,4

Nominal ısı girisinde verimlilik (30/50°C) (Pci/Pcs) % 106,2 / 108,4 106,1 / 108,3

Nominal ısı girisinde verimlilik (30/40°C) (Pci/Pcs) % 107,7 / 108,6 107,2 / 108,7

30°C’de %30 verimlilik % 108,3 108,5

47°C’de %30 verimlilik % 102,5 103,0
Verimlilik yıldız sayısı (92/42/EEC) adet **** ****
Dıs gövde maksimum ısı kaybı ((T=50°C) % <0,15 <0,15
Brülör açık iken baca ısı kaybı % 3,2 3,1

EM
IS

YO
N

LA
R

NOx sınıf adet 5 5
Baca gaz sıcaklı"ı (G20) °C 76 / 65 74 / 63
CO2 içeri"i (G20) % 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4
CO2 içeri"i (G31) % 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2
CO içeri"i (O2 %0) ppm 117 131
O2 içeri"i % 4,8 4,8
Baca gazı maksimum akı#ı (G20) Kg/h 143 182
Hava geçisi % 27 27

Isıtma sistemi maksimum/min basıncı bar
(MPa)

6 / 0,7
(0,6/0,07)

6 / 0,7
(0,6/0,07)

Isıtma sıcaklı"ı min/maks (dü#ük sıcaklık aralı"ı) °C 35 / 82 35 / 82
Isıtma sıcaklı"ı min/maks (dü#ük sıcaklık aralı"ı) °C 20 / 45 20 / 45

KU
LL

AN
IM

 S
U

YU
D

EV
RE

SI

Kullanım suyu sıcaklı"ı min/maks
(Harici Boyler Ba"landı"ında) °C 40 / 60 40 / 60

El
ek

tr
ik

ve
ril

er
i

Besleme gerilimi/frekansı V/Hz 230 / 50 230 / 50
Toplam elektrik gücü W 215 246
Minimum çevre sıcaklı"ı °C +5 +5
Elektrik sistemi koruma IP IPX4D IPX4D
Maks. yo"u#ma suyu üretimi 
(40°C- 30°C, max load - 20°C ambient) l/h 24,6 31,1

Yo"u#ma suyu pH 3,2 3,2

A"
ırl

ık
 A"ırlık kg 83 90

Boyutlar (G x Y x D) mm 585/465/1010 595/465/1010
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Kullanım Kılavuzu

#lk çalı!tırma i!lemi
E"er kombi bina içerisine monte ediliyorsa (geçerli yasalara 
uygun olarak) hava çıkı#ı ve oda havalandırmasının tüm #artlarına 
uyulmasına dikkat edin.
Göstergedeki su basıncını sık sık kontrol edin ve sistem so"uk iken 0.6 
ile 1.5 bar arası olmasına dikkat edin. 
E"er basınç minimum de"erin altında ise doldurma i#lemi isteyecektir.
Su doldurma muslu"unu çevirerek basıncın normal de"erlere 
gelmesini sa"layın.
E"er basınç sık sık dü#üyorsa sistemde bir su kaça"ı söz konusu
demektir. Bu durumda bir tesisatçı ça"ırmak gerekir.

Çalı!ma konumu seçimi
Kontrol panelindeki   açma/ kapama butonuna basın.
Ekranda ba#langıç i#lemi yatay menu çubu"u ile
görülecektir. 

!#lem tamamlandı"ında gösterge ısıtma sistemi ve kullanım suyu 
ayar sıcaklıklarını gösterecektir ( gösterge tipi: basit tip)

Tarih, zaman ve lisan ayarlar gerekecektir. lemin nasl yapld 
USER MENU�’deki paragrafta anlatlm tr.

01/01/2000 00:00

40°C 70°C

Çalı!ma konumu seçimi
!stenen çalı#ma #eklini seçmek için MODE 9 dü"mesini kullanın.

Çalı!ma Modu Gösterge

Isıtma sistemi +kullanım suyu -kı! – kı!

01/01/2000 00:00

40°C 70°C

Sadece kullanım suyu -yaz - yaz

24/01/2012 12:00

40°C

Kombide alevin olu#tu"unu mavi LED 5 gösterir.

24/01/2012 15:22

40°C 72°C

Kullanım suyu sıcaklı"ının ayarlanması
GENUS PREMIUM EVO 
Kullanım suyu sıcaklı"ı ayar butonları “2” ile 36 °C ile 60 °C arasında 
ayarlanabilir.
Ayarlanan sıcaklık ekranda yanıp sönerek gösterilecektir.

Isıtma sistemi sıcaklı"ının ayarlanması
Isıtma sistemi sıcaklı"ı ayar butonları “12” ile istenildi"i gibi 
dü#ürülüp arttırılabilir.  De"eri min. ve max. arasında ayarlayarak 
20˚ C ile 45˚ C (basık sıcaklık)
35˚ C ile 82˚ C (yüksek sıcaklık) arasında bir sıcaklık elde edilebilir.
Ayarlanmı# ısı derecesi göstergede yanıp sönecektir.

24/01/2012 15:22

40°C 70°C

Isıtma sistemini kapatmak
Isıtma sistemini kapatmak için Yaz / Kı# seçme butonuna basın.. ‘9’ 
no.lu sembol göstergeden silinecektir. Yaz / Kı# dü"mesi kullanım 
suyu ısıtma i#lemini devam ettirmek ya da beklemeye almak için 
kullanılabilir (seçenekler kapatılarak).
A#a"ıdaki #ekilde kombi sadece kullanım suyu temini için çalı#makta 
ve su sıcaklı"ını göstermektedir.

01/01/2000 00:00

44°C
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Kombinin kapatılması
Açma/kapama butonuna basarak kombiyi kapatabilirsiniz. Ekran 
kapanacaktır. 
Donma koruma fonksiyonu aktif olarak kalır.

D#KKAT!!
Kombiyi tamamen kapatmak için harici sigortayı kapatın. Gaz 
vanasını da kapatmayı unutmayın.

OFF

Cihaz kapanma !artları
Kombi, kendi içinde gerekti"inde çalı#mayı kapatan elektronik P.C.B. 
tarafından yapılan kontrollerle arızalara kar#ı korunmaktadır. Kombi 
bu #ekilde durdu"u zaman kontrol panosu ekranında kapanmanın 
türünü ve nedenini belirten bir kod gözükür.
!ki tür kapanma gerçekle#ebilir:

Güvenlik kapanması
Bu tip hata “geçici”dir, yani kapanmaya neden olan sorun giderildi"i 
anda kombi kendili"inden çalı#maya ba#lar. 
Ekranda kod ve hata tanımı görünür.
“Hata 110 - Çk  sensörü bozuk”

Kapanmanın nedeni ortadan kalkar kalkmaz kombi çalı#maya ba#lar 
ve normal çalı#maya devam eder.
Kombi güvenlik nedeniyle durmu#ken kontrol panosundaki Açma / 
Kapama dü"mesiyle kapatıp tekrar açarak normal çalı#ma durumuna 
döndürmeyi denemek mümkündür.
Kombi hala güvenlik kapanması gösteriyorsa Açma / Kapama 
dü"mesinden kapatın. Harici sigortayı kapalı konuma alın. Gaz 
vanasını kaptın ve Ariston Yetkili Servise haber verin

Yetersiz su dola!ımı nedeniyle güvenlik kapanmasıe
E"er ısıtma dola#ımındaki su basıncı yetersiz ise kombi güvenlik 
kapanmasına geçecektir.
Ekranda “Hata 108 - Su doldurma gerekiyor”, görünür.   

Bu durumda kombinin altındaki su doldurma muslu"unu açarak 
sistemi yeniden doldurun.
E"er basınç sık sık dü#üyorsa sistemde bir su kaça"ı söz konusu 
demektir. Bu durumda bir tesisatçı ça"ırmak gerekir.

Hata 108

Su doldurma gerekiyorALERT

Hata 110

ALERT
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Cihazın çalı!masının bloke olması
Bu tip hata kalıcıdır ve kombi kendili"inden çalı#maz.
Ekranda hata kodu ve açıklaması görünür. Reset butonuna basılarak 
normal çalı#maya dönülebilir.
Ekranda “Reset i#lemi” ve “Hata çözüldü” gorünür.
E"er sorun birkaç resetleme denemesinden sonra hala ortadan 
kalkmamı# ise Ariston Yetkili Servise haber veriniz.

Hata 501

Alev eksikALERT

Hata çözüldü

ÖNEMLI
E"er bu tür kapanma sık sık tekrarlıyor ise yardım için en yakın Ariston 
Yetkili Servise ba!vurunuz. Güvenlik nedeniyle kombi 15 dakikalık süre 
içinde en fazla 5 resetleme denemesine izin verecektir. E"er kapanma 
seyrek gerçekle!iyor veya bir sefer kar!ıla!ıldı ise bu bir sorun de"ildir.

#!lem kapanması hata tablosu

Gösterge Açıklama 

1 01 A#ırı ısınma

1 03 Akı# kontrol hatası

1 04 Akı# kontrol hatası

1 05 Akı# kontrol hatası

1 06 Akı# kontrol hatası

1 07 Akı# kontrol hatası

1 08 Su doldurma gerekiyor

3 05 PCB hatası

3 06 PCB hatası

3 07 PCB hatası

5 01 Alev eksik

Donma Koruma Sistemi 
Donma koruma fonksiyonu bütün di"er ayarlardan ba"ımsız olarak 
elektrik akımı devreye girdi"i zaman ısıtma sistemi sıcaklık sensörü 
üzerinden çalı#ır. E"er birincil devre sıcaklı"ı 8˚C’nin altına dü#erse 
pompa iki dakika süreyle çalı#ır.
Bu iki dakikalık (sabit) devridaim süresinden sonra kombi #unları
kontrol eder:
a)  E"er  ısıtma sistemi çıkı# sıcaklı"ı >8˚C ise pompa durur.
b)  E"er  ısıtma sistemi çıkı# sıcaklı"ı 4˚ ile 8˚C arasında ise pompa iki 

dakika daha çalı#ır.
c)  E"er  ısıtma sistemi çıkı# sıcaklı"ı <4˚C ise, (en fazla 20 dakika) 

Kombi devreye girer (ısıtma modunda), sıcaklık 30˚C’a ula#ana 
kadar brülör minimum güçte çalı#ır.

Donma koruma ancak #u durumlarda (kombinin normal çalı#ması 
halinde) çalı#ır:
- Sistem basıncı do"ru,
- Kombi elektrik alıyor
  Harici sigorta açık konumda
- Yeterli miktarda gaz beslemesi var.
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Kullanıcı ayarları 
Kullanıcı ayarlarına girmek için
OK butonuna basın, ekrandaki
görüntü #u #ekildedir:

Menu ve alt menuye giri# için OK butonuna basın.
Menu ve alt menuyu kullanmak için Encoder dü"mesini çevirin.
Parametre ayarlarını de"i#tirmek için Encoder dü"mesini çevirin.
Yeni ayarları kaydetmek için OK butonuna basın.
Normal gösterge ekranına gelene kadar ESC butonuna basın.

encoder (kodlayıcı)

ESC (Çıkı!) dü"mesi OK dü"mesi

OK butonu ve Encoder dü"mesi kullanılarak çe#itli parametrelere 
girilebilir ve de"i#iklik yapılabilir.

Komple Menu

Kullanıcı - KOMPLE MENU

 
Isıtma Sistemi 
Ayarları

Isıtma Sistemi Ayar Sıcaklı"ı B1 Sıcaklık Ayarı Kontrol panelini ayarlayın- 12 nolu butonlar

B2 Sıcaklık Ayarı Sadece Çok Bölgeli modulle aktiftir

B3 Sıcaklık Ayarı Sadece Çok Bölgeli modulle aktiftir

Kullanım Suyu 
Ayarları

Kullanım Suyu Ayar Sıcaklı" Kontrol panelini ayarlayın- 1 nolu butonlar

Comfort Fonksiyonu Devre Dı#ı (fabrika ayarı) Seçim için Encoder dü"mesini çevirin ve OK
butonuna basın. Ekranda COMFORT 
yazacaktırsayfa 10a bakın

Zaman Ayarlı

Sürekli Aktif

Ekran Ayarları Lisan Lisani Seçmek için Encoder dü"mesini çevirin ve OK butonuna basın.

Zaman& Tarih Zaman ve Tarih Ayarları bölümüne bakın- sayfa 13

Ana Ekran Kombi Temel
(fabrika ayarı) Seçim için Encoder dü"mesini çevirin ve OK 

butonuna basın
Kombi Bütün

Stanby’da Aydınlık Seçim için Encoder dü"mesini çevirin ve OK butonuna basın

Arka Aydınlatma Zamanı (dakika) seçmek için Encoder dü"mesini çevirin ve OK butonuna basın.

Ana Ekran Zamanlama Zamanı (dakika) seçmek için Encoder dü"mesini çevirin ve OK butonuna basın.
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Lisan Ayarları
Lisanı ayarlamak için Kullanıcı Menusune girin ve a#a"ıdaki i#lemleri 
yapın:
- OK butonuna basın, ekranda “Komple Menu” görünür
- ”Komple Menu”ye girmek için OK butonuna basın
- Encoderi çevirerek “Ekran Ayarları”nı seçin
- alt menuye girmek için OK butonuna basın
- ”Lisan” alt menusune girmek için OK butonuna basın
 “Türkçe”yi seçmek için encoder dü"mesini çevirin
- OK butonuna basın, ekranda “Lisan Seçimi Türkçe” yazacaktir
- Menuden çıkmak için ESC butonuna basın

Zaman ve tarih ayarları
Zaman ve tarihi ayarlamak için Kullanıcı Menusune girin ve a#a"ıdaki 
i#lemleri yapın:
- OK butonuna basın, ekranda “Komple Menu” görünür
- ”Komple Menu”ye girmek için OK butonuna basın
- Encoderi çevirerek “Zaman&Tarih”i seçin
- alt menuye girmek için OK butonuna basın
- Gün ayarına girmek için OK butonuna basın (numara yanıp 

sönecektir)
- Encoder dü"mesini çevirerek günü ayarlayın
- OK butonuna basarak onaylayın
- Encoder dü"mesini çevirerek ayı seçin
- Ay ayarına girmek için OK butonuna basın (numara yanıp 

sönecektir)
- Encoder dü"mesini çevirerek ayı ayarlayın
- OK butonuna basarak onaylayın
- Encoder dü"mesini çevirerek yılı seçin
- Yıl ayarına girmek için OK butonuna basın (numara yanıp 

sönecektir)
- Encoder dü"mesini çevirerek yılı ayarlayın
- OK butonuna basarak onaylayın
- Encoder dü"mesini çevirerek saati seçin
- Saat ayarına girmek için OK butonuna basın (numara yanıp 

sönecektir)
- Encoder dü"mesini çevirerek saati ayarlayın
- OK butonuna basarak onaylayın
- Encoder dü"mesini çevirerek dakikayı seçin
- Dakika ayarına girmek için OK butonuna basın (numara yanıp 

sönecektir)
- Encoder dü"mesini çevirerek dakikayı ayarlayın
- OK butonuna basarak onaylayın
- Menuden çıkmak için ESC butonuna basın

Ana Ekran
Fabrika Ayari- Kombi Temel
Ana ekranı ayarlamak için Kullanıcı Menusune girin ve a#a"ıdaki 
i#lemleri yapın:
- OK butonuna basın, ekranda “Komple Menu” görünür
- ”Komple Menu”ye girmek için OK butonuna basın
- Encoderi çevirerek “Ekran Ayarları”nı seçin
- ”Ekran Ayarları” na girmek için OK butonuna basın
-  Encoder dü"mesini çevirerek”Kombi Bütün’”ü seçin
- Ayarları kaydetmek için OK butonuna basın
- Menuden çıkmak için ESC butonuna basın

Kombi Temel Kombi Bütün

40°C 70°C

Kombi Temel ekran 
seçene"indeki ekran göstergesi
#u #ekildedir:
- Zaman ve tarih
- Çalı#ma konumu ayarı
- Sıcaklık ayarı
- Comfort fonksiyonu
- Auto fonksiyonu

40°C 70°C

0,7 bar

Stand-by

Kombi Komple ekran 
seçene"indeki ekran göstergesi 
#u #ekildedir:
- Zaman ve tarih
- Çalı#ma konumu ayarı
- Sıcaklık ayarı
- Comfort fonksiyonu
- Auto fonksiyonu
- Dijital basınç göstergesi
- Çalı#ma konumu bilgi yazısı
- kombi çalı#ma gücü ve alev 

göstergesi
- solar sıcaklık sensörü ba"lı

24/01/2012 15:38

44°C 38°C
auto

AUTO dü"mesi – Sıcaklık ayarlama aktivasyonu
AUTO fonksiyonu, kombinin dı# çevre #artlarına ve içinde kuruldu"u 
sisteme uyumlu çalı#masını sa"lar.
Bu sayede hem parçaların a#ınmasında ciddi oranda azalma 
sa"layarak, hem de para, enerji veya verimlilikten ödün vermeden, 
mümkün olan en kısa sürede rahat bir oda sıcaklı"ına ula#ılır

Aslında, normal kombilerde ısıtma sıcaklı"ı, gerçekten so"uk günde 
etkili ısınmayı garantileyebilmek için yüksek bir sıcaklı"a (70 – 80 
˚C) ayarlanır, ancak sonbaharın ve kı#ın (sayıca çok daha fazla olan) 
daha az so"uk günlerinde bu sıcaklık fazla gelir. Bu alı#kanlık oda 
termostatı kapandıktan sonra odanın fazla ısınmasına, ve sonuç 
olarak enerji israfına ve rahatsız edici ko#ullara neden olur.

Yeni AUTO fonksiyonu kombinin “kontrolunu ele alır”, ve çevre 
#artlarına, kombiye ba"lı harici cihazlara ve kendisinden istenen 
performans düzeyine göre en iyi çalı#ma #eklini seçer. Sürekli olarak 
çevre #artlarına ve istenen oda sıcaklı"ına göre hangi güç seviyesinde 
çalı#aca"ına karar verir.
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Yo"u!ma suyunun atılması  
Yüksek verimle çalı#an cihazlarda bir miktar yo"u#ma suyu meydana 
gelir ve bu yo"u#ma suyu dı#arı atılmalıdır.
Bunun için kazanda herhangi bir yo"u#ma suyu birikmesine mani 
olacak plastik bir boru kullanılmalıdır.  Bu boru gerekti"i zaman 
kontrol edilebilecek bir yo"u#ma gider sifonuna ba"lanmalıdır.

Bu tarz ba"lantılar için o ülkede geçerli olan standartlara uyulmalı 
ve e"er varsa yerel kamu ve sa"lık birimlerinin yönetmeliklerine de 
uyulmalıdır.
 Yo"u#ma çıkı# borusunun yerle#tirilmesine de dikkat edilmelidir.
- Yerle#tirildi"inde boru kırılmamalıdır.
- Deveboynu #eklini almamalıdır.
- Temiz olmalıdır.
Yo"u#ma suyunum tahliyesi için yürürlükteki kurallara uygun olan 
boruları kullanınız. 

Yo"u!ma suyunum pH (asitlik derecesi) 2’ye yakın 
oldu"undan herhangi bir i!lem yapılmadan önce gerekli 
koruma tedbirleri alınmalıdır.

Cihazın ilk kez kullanılmasından önce, sifon su ile 
doldurulmalıdır. Bunu yapmak için kazanın atık gaz 
çıkı!ından, baca ba"lantısını yapmadan önce yakla!ık 
$ litre su dükünüz veya kazanin altına ba"lanan 
sifonu açın su ile doldurun ve tekrar yerine takın.
Uyarı! Sifonda yetersiz su olması durumunda kazanın 
civarına atık gaz kaçması olabilir.
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Baca ba"lantısı 
Kazan B modunda (gerekli havayı odadan alan) ve C modunda 
(gerekli havayı dı#arıdan alan –hermetik)çalı#mak için tasarlanmı#tır. 
Baca ba"lantılarını yaparken, hava geli# hattının atık gaz sızıntısı 
olmaması için, sızdırmazlık elemanlarına dikkat ediniz.
Yatay kit yo"u#ma suyunun bo#alması için kazana do"ru %3 lük bir 
a#a"ı e"imle ba"lanmalıdır. 
B tipi bir tesisat yapılmı#sa, kazanın koyuldu"u oda mevcut 
yönetmeliklere uygun olarak hava giri#leriyle donatılmalıdır. !çinde 
korozyon yapacak buhar olan ortamlarda (örne"in: çama#ır hane, 
kuaförler, galvanik kaplama yapılan yerler vb.) havanın dı#arıdan 
alındı"ı C tipi tesisat yapılmalıdır. Bu #ekilde kazan korozyonun 
zararlı etkilerinden korunabilir.
Koasiyal besleme/egzoz ba"lantısı kullanılıyorsa mutlaka orijinal 
aksesuarlar kullanılmalıdır.
Egzoz gaz çıkı#ı yanıcı maddelerle temas etmemeli yakınına 
koyulmamalıdır ve içinde yanıcı madde olan bina duvarları içinden 
geçmemelidir.
Eski bir kazan de"i#tiriliyorsa kazana ait havalandırma ve egzoz 
sistemi de de"i#tirilmelidir.
Atık gaz çıkı#ı ba"lantısında erkek/di#i kaplin ve conta kullanılmalıdır. 
Kaplinler yo"u#u"un akı#ının tersi yöne bakacak #ekilde takılmalıdır. 

Kazan tipleri
) Hava besleme/egzozun koaksiyel oalarak ba"landı"ı kazanlar,
) Egzoz ve dı#arıdan hava alı#ın ayrık olarak ba"landı"ı kazanlar.
Ba"lantı boyları ve yön de"i#ikli"i ayrıntıları için lütfen “egzoz tipleri” 
tablosuna bakınız.
Emme ve egzoz çıkı#ları için ba"lantı kitleri, farklı montaj çözümlerine 
uygun olarak, cihazdan ayrı olarak verilir.
E"er atık gaz borularında herhangi bir  basınç dü#mesi olursa atık 
gaz aksesuarları katalo"una bakınız. Borular için ölçüleri hesaplarken 
direnci hesaplayınız.
Hesaplama metodu, e#de"er uzunluk de"erleri ve montaj örnekleri 
için lütfen atık gaz aksesuarları katalo"una bakınız.

UYARI  Atık gaz egzoz ve havalandırma borularının tıkalı ve 
kapalı olmamalarına dikkat ediniz.
Atık gaz egzoz borusu boyunca herhangi bir kaçak 
olmamasına dikkat ediniz

GENUS PREMIUM HP 45/65 cihazları 80/125 ölçülerindeki 
koaksiyal atık gaz emme/egzoz için tasarlanmı#tır. Egzoz gazı emme 
ve egzoz kolektörünü verilen vidalarla ba"layın. Contaların do"ru 
koyulduklarına emin olun. 
Ayrık egzoz sistemi kullanılacaksa ona uygun adaptör kullanılmalıdır.

 

GENUS PREMIUM HP 85/100/115/150
cihazları 100/110 ölçülerindeki ikiz borulu egzoz sistemi için 
tasarlanmı#tır, ancak adaptör kullanılmasına ihtiyaç vardır.
Koaksiyal sistem kullanılacaksa ona uygun adaptör 
kullanılmalıdır.
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Atık gaz egzoz çıkı!ı uzunlukları

S1=hava emi#   S2=Atık gaz egzoz

Tipi

Egzoz-hava borusu maksimum 
uzunlu"u (m) Boru

çapı
(mm)45 65

MIN MAKS MIN MAKS

Koaksiyal 
sistem

C13   
C33   
C43

1 12 1 8 ø 80/125

B33 1 12 1 8 ø 80/125

#kiz borulu 
sistem

C13   
C23    
C33    
C43

S1 = S2 S1 = S2

ø 80/80
0,5 / 0,5 24/24 0,5 / 0,5 15/15

C53    
C83 

1 + S2 1 + S2
ø 80/80

1 49 1 16

B23 0,5 49 0,5 30 ø 80

Tipi

Egzoz-hava borusu maksimum 
uzunlu"u (m) Boru çapı 

(mm)85 100

MIN MAKS MIN MAKS

Koaksiyal 
sistem

C13   
C33   
C43

1 5 1 5 ø 110/150

B33 1 5 1 5 ø 110/150

#kiz borulu 
sistem

C13   
C23    
C33    
C43

S1 = S2 S1 = S2

ø 100/110
0,5 / 0,5 24/24 0,5 / 0,5 24/24

C53    
C83 

1 + S2 1 + S2
ø 100/110

1 49 1 49

B23 0,5 49 0,5 49 ø 100/110

Tipi

Egzoz-hava borusu maksimum 
uzunlu"u (m) Boru

çapı
(mm)115 150

MIN MAKS MIN MAKS

Koaksiyal 
sistem

C13   
C33   
C43

ø 80/125

B33 ø 80/125

#kiz borulu 
sistem

C13   
C23    
C33    
C43

S1 = S2 S1 = S2

ø 80/80
0,5 / 0,5 21/21 0,5 / 0,5 14/14

C53    
C83 

1 + S2 1 + S2
ø 80/80

1 44 1 27

B23 0,5 43 0,5 28 ø 80

Ortamdan gelen yanma havası

B23 Temiz havayı
ortamdan
kullanarak, atık
gazın dı# ortama
ba"lantısı

B33 Temiz havayı
ortamdan
kullanarak, atık
gazın bacaya
ba"lantısı

Dı#ardan gelen yanma havası

C13 Hermetik 
kullanım;
dı# ortamdan
temiz hava alıp,
atık gazın dı#
ortama verilmesi

C33 Hermetik 
kullanım;
dikey ba"lantı ile
dı# ortamdan
temiz hava alıp,
atık gazın dı#
ortama verilmesi

C43 Bina bacasına
temiz hava / atık
gaz ba"lantısı

C53 Yatay dı# 
ortamdan
temiz hava, dikey
atık gaz 
ba"lantıları

C83 Temiz havanın
dı# ortamdan
alınıp, atık
gazın bacaya
ba"lantısı

Hava emi!/atık gaz çıkı!ı tipleri
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UYARI  
Kazan üzerinde herhangi bir çalı!ma yapmadan önce, ilk 
olarak harici çift kutuplu !alteri keserek cihazı elektrikten 
ayırınız.

Elektrik ba"lantıları
Emniyeti artırmak için kali% ye bir elektrik teknisyeninden elektrik 
sistemin ba#tan a#a"ı kontrol edilmesini isteyin.
!malatçı % rma uygun bir toprak hattı olamamasından veya ana elektrik 
besleme #ebekesindeki düzensizliklerden kaynaklanan herhangi bir 
arızadan sorumluluk kabul etmez.

Sistemin kazan tarafından maksimum kapasitede çekilecek elektrik 
yüküne dayanaca"ından emin olunuz (bu de"er cihazın etiketinde 
belirtilmi#tir). Besleme kablolarının uygun ve kesitlerinin 1,5mm* den 
küçük olmamasını sa"layın.
Cihazın do"ru çalı#ması isteniyorsa muhakkak etkin bir toprak hattına 
ba"lanmalıdır.
Elektrik besleme kablosu 220V-50Hz devresine ba"lanmalı ve 
ba"lantıda L-N polaritesine dikkat edilmelidir.
Önemli!
Elektrik besleme kablosunun de"i#mesi gerekti"i durumlarda orijinal 
kablo için Ariston’a ba#vurunuz.

ÖNEML#!  
Elektrik !ebekesine ba"lantı sabit ba"lantı olmalıdır (üzerinde 
çıkartılabilir bir % ! olmamalıdır). Ayrıca minimum kontak açıklı"ı 
3mm olan çift kutuplu bir anahtar kullanılmalıdır.

Üçlü priz benzeri çoklu ba"lantılar veya adaptörlerin kullanılması 
kesinlikle yasaktır.

Kazan yıldırım etkisinden kaynaklanan etkilere kar#ı korunaklı 
de"ildir. E"er ana sigortaların de"i#mesi gerekiyorsa 2A lik hızlı tip 
sigorta kullanınız.

UYARI  
Opsiyonel çevre ünitlerine ba"lantı ve bu ünitelerin kablolarının 
yerle!tirilmesi için, lütfen bu ünitelerin montajı ile ilgili 
kılavuzlara ba!vurunuz.

H03V2V2-F

120

140

Devreye alma
lk çal trma 
(ARISTON Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr):
1. &u i!lemleri yapınız/kontrol ediniz:
- Gaz vanası kapalı olmalıdır;
- Elektrik ba"lantısı do"ru yapılmalıdır. Her durumda ye#il/sarı 

renkteki toprak kablosu uygun bir toprak hattına ba"lanmalıdır.
- Otomatik hava tahliye prüjörün kapa"ını kaldırmak için bir 

tornavida kullanın;
- Kazanı çalı#tırın (ON/OFF dü"mesine basarak) ve MODE dü"mesi 

yardımıyla herhangi bir ısıtma veya sıcak su talebinin yapılmadı"ı 
bekleme durumuna alın. 

01/01/2000 00:00

40°C 70°C

- ESC dü"mesine 5 sn basarak cihazı hava atma konumuna alın. 
Kazan hava atma çevrimine ba#layacaktır bu yakla#ık 7 dk. sürer. 

E"er önceden durdurmak isterseniz ESC dü"mesine basınız.
Otomatik hava tahliye aktif

- Bu i#lem tamamlanınca, sistemin havasının tamamen atılmı# 
oldu"unu kontrol edin. Hava tam olarak atılmamı#sa çevrimi 
tekrarlayın.

- Radyatörlerin havasını alın.
- Sistemin tesisat basıncını ölçün (ekrandan) ve 1,2 barın üzerinde 

oldu"unu görün; e"er de"ilse, ekranda yetersiz basınç i#areti 
çıkar. Bu durumda kombi yeniden doldurulmalıdır.

- Atık gazın atıldı"ı egzoz donanımı uygun olmalı herhangi bir 
tıkanıklık engelleme olmamalıdır.

- Odada gerekli hava havalandırma giri#leri açık olmalıdır (B tip 
tesisat için).

- Yo"u#uk sifonu dolu olmalıdır. E"er de"ilse doldurulmalıdır.
 NOT: e"er kazan uzun süre kullanılmayacaksa, sifon kazan 

tekrar çalı#tırılana kadar doldurulmamalıdır. Ortama atık gaz 
yayılabilece"i için sifon bo#ken kazan çalı#tırılmamalıdır. 

2. Gaz vanası açın ve kazan ba"lantı contası dâhil, ba"lantıların 
sızmazlıklarını kontrol edin. Gaz sayacından bu arada gaz 
geçmedi"ini görün. Herhangi bir kaçak varsa ortadan kaldırın.

3. Kazanı MODE dü"mesiyle ısıtma veya sıcak su konumlarından 
birini seçerek çalı#tırın

Hava atma çevrimi
Doldurma i#lemi sırasında sisteme fazla hava giri#i olmu#sa, hava 
alma çevrimi ESC dü"mesine 5 sn basılarak devreye alınabilir. 
Kazan yakla#ık 7 dakika sürecek bir çevrime ba#lar. Bu çevrim 
tamamlandı"ında ekran tekrar eski haline döner. Bu çevrim, 
e"er gerekiyorsa, tekrarlanabilir veya ESC dü"mesine tekrar 
basılarak durdurulabilir. Ekran normal duruma geçene kadar ESC 
dü"mesine basınız.

Fonksiyonun tari% 
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Baca temizleme fonksiyonu ve yanma analizi
Kazanda yanma gazı sıcaklı"ını, yanma havasını ve atık gaz çıkı# 
kolektörü dı#ındaki O2 ve CO2 yüzdelerini ölçmek için iki adet ölçme 
tapası bulunur. 
Bu tapalara üzerlerindeki kapaklar tornavida ile çıkartılarak eri#ilebilir.

Gaz ayar kontrolü
Yanma analizi için, baca temizleme fonksiyonu aktif edilmelidir.

Maksimum gaz akı!ında yanma analizi
(sadece ARISTON Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr)
Baca temizleme fonksiyonunu maksimum ısıtma veya ısıtma talebine 
kar#ılık gelen maksimum sıcak su üretimi için çalı#tırın.

Reset butonuna 5 sn basarak Baca Temizleme Fonksiyonunu aktif 
edin.
Dikkat! Baca Temizleme Fonksiyonu aktif iken kazandan çıkan su 
sıcaklı!ı 65 °C den daha 
fazla olabilir.
Ekranda Baca Temizleme
Fonksiyonunun maks.
ısıtma gücünde aktif
oldu"u görünür

Dü"meyi çevirerek maks. 
Kullanım suyu gücünü 
seçin

Yanma analizi yapmadan 
önce kazanın kararlı hale gelmesini bekleyin. A#a"ıdaki tabloya göre 
CO2 de"erini kontrol edin.

Önemli not: Susturucuyu çıkartmayın (E"er varsa)
Kazan kapa"ı açıkken CO2 de"eri %0,3 dü#er.

CO2
MAKS#MUM M#N#MUM

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Dikkat! 
Maks ile min ayarlar arasında %CO2 min farkı 0,6 dır

Baca aktif

Min Güç

Baca aktif

E"er kaydedilen de"erler tablodakilerle uyu#muyorsa a#a"ıda 
belirtildi"i gibi ayarlama yapınız.
-  Gaz val%  basınç regülatörünü uygun kanallı bir tornavida ile 

çevirerek ayarlayın: kaydedilen CO2 de"erini dü#ürmek için saat 
yönüne artırmak için saatin tersi yönüne çevirin. Vida çok hassas 
oldu"undan çok az çeviriniz.

-  Birkaç saniye CO2 de"erinin kararlı hale gelmesini bekleyin daha 
sonra de"eri kontrol edin ve gerekiyorsa prosedürü tekrarlayın

- Kalibrasyon i#lemi tamamlandı"ında CO2 de"erini minimum 
güçte de kontrol edin. 

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65/85/100

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

1

1

1
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Baca aktif

Minimum gaz akı!ında yanma analizi
(sadece ARISTON Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr)
Temizleme fonksiyonunu 
ısıtma veya sıcak su için 
minimum güçte çalı#tırın. 
Dü"meyi çevirerek min
gücü seçin.

Yanma analizi yapmadan önce kazanın kararlı hale gelmesini bekleyin. 
A#a"ıdaki tabloya göre CO2 de"erini kontrol edin.
Önemli not: Susturucuyu çıkartmayın. Kazan kapa"ı açıkken CO2 
de"eri %0,3 dü#er. 
E"er kaydedilen de"erler tablodakilerle uyu#muyorsa a#a"ıda 
belirtildi"i gibi ayarlama yapınız
-   Gaz val%  basınç regülatörünü kapa"ını çıkartarak uygun bir 

yıldız  tornavida ile çevirerek ayarlayın: kaydedilen CO2 de"erini 
dü#ürmek için saat yönüne artırmak için saatin tersi yönüne çevi-
rin. Vida çok hassas oldu"undan çok az çeviriniz.

- Birka ç saniye CO2 de"erinin kararlı hale gelmesini bekleyin daha 
sonra de"eri kontrol edin ve gerekiyorsa prosedürü tekrarlayın.

- Kalibrasyon i#lemi tamamlandı"ında CO2 de"erini maksimum 
güçte de kontrol edin. 

- E"er ölçme sonunda de"erler sınırın içindeyse ilave ayar yapmaya 
gerek yoktur.

Baca aktif

Baca aktif

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65/85/100

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

2

2

2

Baca temizleme fonksiyonu
Cihazın ana kartı kazanı maksimum veya minimum güçte zorlu 
olarak çalı#tırabilir:
Baca temizleme fonksiyonunu devreye sokmak için RESET  
dü"mesine 5 sn basılır. Kazan maksimum ısıtma gücüne geçer ve 
ekranda soldaki yazı görülür;

Maksimum sıcak su gücünde çalı#ması için, dü"meyi çevirin, 
ekranda sol taraftaki #ekil görülür; 

Minimum sıcak su üretme kapasitesi fonksiyonunu seçmek için 
dü"meyi çevirin, ekranda sol taraftaki #ekil görülür; 

Bu fonksiyon otomatik olarak 30 dk. sonra veya tekrar    RESET 
dü"mesine basılarak durdurulabilir.
Not:  Cihaz minimum veya maksimum güçte çalı#maya menü 7 ile 
zorlu olarak geçirilebilir (bakınız ekran-ayarlar- diyagnostik menü).
UYARI: Maksimum kapasitede çalı#tırmada tesisata su 88°C dan 
fazla sıcaklıkta yollanmaz. Bu nedenle yerden ısıtma gibi dü#ük 
sıcaklık gerektiren çalı#tırmalardan kaçınınız.

Min Güç

Baca aktif
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Gaz türünün de"i!mesi
Kazanlarımız Do"algaz (metan) veya LPG ile çalı#mak üzere 
tasarlanmı#tır. E"er birinden di"erine geçmek istiyorsanız, 
ARISTON Yetkili Servislerinden biriyle temas kurmalısınız

Bakım
ARISTON  mizle kazan için yıllık bakım ve kontrol anla#ması 
yapmanız tavsiye edilir.
Do"ru bakım her zaman sistemin i#letim giderlerinde tasarruf 
sa"lar

GARANT# SÜRES# :
Cihazınızın tüm parçaları için 2 sene garanti süresi vardır.
Cihaz Garanti kartında yazılan ko#ullara uyulması gereklidir.
NOT: Cihazlarımızın Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı’nca 
belirtilmi! kullanım ömrü 10  yıldır.

KAZANLARIN ENERJ! TÜKET!M! AÇISINDAN VER!ML! KULLANIMINA !L!$K!N 
B!LG!LER
Konutlarda enerjinin verimli kullanılması konusunda yapılması gereken 
önlemler a#a"ıda yer almaktadır.
- Bina duvarlarından % 25- 40 ısı kaybı olmaktadır. Öncelikle alınacak 

önlem, bina yalıtımlarının iyile#tirilmesidir. Bu amaçla bina dı# duvarlarına 
dı#arıdan veya içerden yalıtım yapılması gerekmektedir.

- Çatılardan  % 20- 25 ısı kaybı olmaktadır. So"uk çatılarda çatı arasına “TS 
825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardında tanımlanan birinci bölge 
için 8 cm, ikinci bölge için 10 cm, üçüncü bölge için 14 cm ve dördüncü 
bölge için 18 cm kalınlı"ında olmak üzere, ısıl geçirgenlik katsayısı en 
fazla W/m* ºK olan uygun özellikte yalıtım malzemesi kullanılmak suretiyle 
yalıtılmalıdır. 

- Evlerde kapı ve pencerelerin hava ve nem sızdırmazlı"ı yalıtım süngeri, 
plastik bant, pencere contası vb. malzemelerle sa"lanmalıdır. Kırık pencere 
camları de"i#tirilmeli veya sızdırmaz #ekilde bantlanmalıdır. Pencerelerin 
eskiyen macunları yenilenmeli, gev#eyen camların sızdırmazlı"ı macun vb. 
maddelerle giderilmelidir.

- Pencerelere çift cam yaptırılması, panjur ve kepenkle kapatılması ısı 
kayıplarını önemli ölçüde azaltacaktır. Bunların yapılamaması halinde 
pencerelerin #e+ af naylon ile içten veya dı#tan koruyucu bir örtü ile 
kaplanması sa"lanmalıdır.

- Kapı ve pencere kasalarının duvar ile ba"lantı yerlerinde hava ve 
nem sızıntısı varsa alçı, sıva, macun, silikon vb. dolgu malzemeleri ile 
kapatılmalıdır.

- Evlerin dı#a açılan kapıları ile ısıtılmayan bölümlere (banyo, hol, tuvalet vb.) 
ait kapılar mümkün oldu"unca açık bırakılmamalıdır. 

- So"uk hava giri#inin büyük bölümü kapının alt tarafından olur. Kapının 
altına esnek bir malzemeyi takınız, yapı#tırınız. 

- Apartman kapıları açık bırakılmamalı, çift kapı veya otomatik kapatma 
sistemleri uygulanmalıdır.

- Kı# aylarında camların daha iyi ı#ık alacak #ekilde temizlenmesi, geceleri 
perdelerin kapalı tutulması; gündüzleri ise güne# ı#ı"ını direkt alan; güney, 
batı, güneydo"u ve güneybatıya bakan perdelerin açık tutulması, kuzeye 
bakan perde, panjur veya kepenklerin kapalı tutulması yerinde olacaktır. 

- Kı#ın evlerle ortam sıcaklı"ı gere"inden fazla yükseltilmemelidir.
- Evlerdeki sıcaklı"ın çok fazla oldu"u durumlarda; pencereleri açmak yerine 

ısıtıcıların ayarı dü#ürülmelidir.
- Nemli hava ısıyı iyi tutar. Kı#ın odaların sıcaklı"ını yükseltmek için 

radyatörlerin üzerine veya dilimlerin arasına ya da ısıtıcıların üzerine su 
dolu kaplar koyarak ortam nemlendirilmelidir. Havanın % 50-55 oranında 
nemlendirilmesi, buharla#manın azalması ve daha az ısı kaybından dolayı 
ortam sıcaklı"ının 2-3 ºC daha fazla hissedilmesini sa"lar. 

- Evlerde radyatörlerden yayılan ısı akı#ını engellememek için üzeri ve önleri 
kapatılmamalıdır. Radyatör üzerine mermer vb. malzemeler konulmamalı, 
örtü örtülmemeli, radyatör üzerinde çama#ır kurutulmamalıdır. 

- Radyatör arkalarına, radyatörle duvar arasına, bir tarafı alüminyum folyo 
kaplı ısı yalıtım  levhaları yerle#tirilmelidir. 

- Evlerde kullanılmayan bölümlerin radyatörleri en dü#ük seviyede ısınacak 
#ekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca ısıtılmayan bölümlerden geçen sıcak su 
borularının yalıtımı yapılmalıdır. 

- Binalarda ısıtmada kullanılan kalorifer, kombi vb. ısıtma tesisatları 
ile havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarının enerji verimlerinin 
yüksek olması ve bu cihazların tasarım ve i#letmesinden kaynaklanan 
verimsizliklerin önlenmesi gerekmektedir. 

- Kı# aylarında iç hacimlerdeki havanın temizlenmesi amacıyla, pencerelerin 
günde bir saatten fazla açık kalmamasına özen gösterilmelidir.

- Zorunlu haller dı#ında elektrik ile ısınma ve/veya sıcak su temini 
yapılmamalıdır.

- Her ısıtma sezonu öncesinde, ısıtma sistemlerinin bakım ve kontrolü, baca 
gazı ölçümlerine dayalı brülör ayarlarını da kapsayacak #ekilde yapılmalı 
veya yaptırılmalıdır.

- Do"algaz kullanımı halinde yüksek verim sa"layan yo"u#malı kazan ve 
kombiler tercih edilmelidir.

- Kazan ve kombilerin ısıtma ihtiyacı olmayan bir yerde bulunması halinde 
bu alandaki boru ve tanklara ısı yalıtımı yaptırılmalıdır.

- Binalarda kombi sıcaklı"ını dı# hava sıcaklı"ına göre ayarlayan kontrol 
sistemleri kullanılmalıdır.

- “TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları” standardındaki iç 
hacim konfor sıcaklıklarının a#ılmaması için normal radyatör vanaları 
yerine radyatörün sıcaklı"ını oda sıcaklı"ına göre ayarlayan, termostatik 
vanalar kullanılmalıdır. Bu durumda termostatik vananın otomatik olarak 
kapatılması veya kısılması suretiyle, radyatörün gereksiz yere ısı yayması 
önlenerek enerji tasarrufu sa"lamak mümkündür.

-  Kı#ın kalın ve koyu renkli giyinerek ısınma cihazlarının asgari düzeyde 
kullanılması sa"lanmalıdır.

- Mümkünse sıcak su elde etmek için, ekstra satılan aksesuarlarımızla kolayca 
cihazlarımıza ba"lanabilen güne# panellerini kullanınız.

-  Enerjiyi etkin, verimli kullanan projeleri, teknolaojileri kullanınız; yeni 
yapılan konutlarınızda ısı yalıtımı kuralları standardı olan; TS 825’i 
uygulatınız.
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