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DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,
KOZLUSAN ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürünlerimizden memnun kalacağınızı umarız.
Bu kılavuz siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Kılavuz içerisindeki bilgiler
kullanıcıların ürünü sağlıklı kullanabilmesi ve gerektiğinde uygun görülen müdahaleleri yapabilmeleri için
hazırlanmıştır.
Bu kılavuzu ürünün kullanım süresi boyunca muhafaza ediniz.
Ürünün ilk çalıştırılmasından itibaren kullanılacak süre zarfında kullanma kılavuzunda verilen talimatların
dikkate alınarak ürünün kullanılması gerekmektedir.
Bu kılavuzun haricinde sormak ve öğrenmek istediğiniz hususlarla ilgili KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSLERİNE veya
FABRİKADAKİ yetkili kişilere başvurabilirsiniz.
Ürünün ilk çalıştırması KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSİ tarafından yapılmalıdır.
Ürün ilk devreye alındıktan sonra yetkili servis ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini size detaylı şekilde
anlatacaktır. Anlaşılmayan hususları sormanız menfaatinizedir.
Yetkili servisler ürünün ilk çalıştırmasını yaptıktan sonra, garanti belgesini ve işletmeye alma formunu size
teslim etmek zorundadır.
Yetkili servis telefonuna 0 (236) 427 2313 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimiz ve firmamız hakkında detaylı bilgi için www.kozlusan.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
E-posta yoluyla bize ulaşmak için, servis@kozlusan.com adresini kullanabilirsiniz.
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1. GENEL UYARILAR
BELGELER
Kullanma ve bakım talimatları, kaloriferin kullanılması ve bakımından sorumlu olan kişilere mutlaka

iletilmelidir ve kullanıcı (operatör) tarafından MUTLAKA okunmalıdır. Bu belgenin
okunmamasından kaynaklanan arızalar; kullanıcılar, bina sakinleri ve üçüncü kişilerin zarar

görmesine sebep olabilir. Yanlış kullanım kazanınızın garanti dışı kalmasına sebep olur.

TESLİMAT
Kalorifer kazanı size ulaştığında, ilk olarak gözle kontrol ediniz. Ürünü teslim almanız esnasında nakliye
esnasında meydana gelen hasar tespit ederseniz, zararın giderilmesi için mutlaka nakliye firmasına hasar
bildiriminde bulununuz ve hasar için tutanak tutunuz ya da ürünü teslim almayınız. Ürünü hasarlı
durumda iken teslim alırsanız o ürünü o hali ile kabul etmiş sayılırsınız.

KULLANICI KAZALARINA KARŞI KORUMA
Elektrik kabloları KESİNLİKLE sıvı temasından korunmalıdır. Sıvı ile temas eden kablolar elektrik çarpması ve

yangına sebebiyet verebilir. Kalorifer kazanın bağlanacağı priz MUTLAKA topraklı olmalıdır.
Topraklaması olan tesisat sizi elektrik çarpma riskinden koruyacaktır. Kalorifer kazanı çalışır durumda
iken KESİNLİKLE kapakları açılmamalıdır. Kazan yanma odasında bulunan duman , alev ve gazlar canlılara
ve binaya zarar verebilir. Ürün KESİNLİKLE yaşam alanları içerisine monte edilmemelidir. Herhangi bir
acil durumda etrafa zarar verme potansiyeli bulunmaktadır. Ürün bakımları kullanım kılavuzundaki
talimatlara uygun şekilde ve düzenli olarak yapılmalıdır.

BAKIM VE TEMİZLİK
Bakım ve temizlik işlemlerini kullanma kılavuzu/talimatlarda belirtilen şekilde kullanıcı veya yetkili

servis tarafından yapılmalıdır. Bakımların zamanında yapılmaması durumunda, ürünün verimi
düşer, ömrü kısalır, yakıt sarfiyatı artar ve kazanın garanti dışına çıkarabilecek birçok arızaya
sebebiyet verir.

GARANTİ VE SERVİS
Ürünün kullanma kılavuzunun okunmaması, firmamız dışında temin edilen yedek parçaların

kullanılması ve bu yüzden doğacak arıza durumları, yapılması gereken bakımların gerektiği gibi
ve zamanında yapılmaması, bilgisiz personeller tarafından kalorifer kazanına müdahale edilmesi
durumda ürün garanti kapsamı dışında kalır ve oluşabilecek hasar ve kazalardan KOZLUSAN
sorumlu tutulamaz. Kaloriferinize yetkili servis dışında müdahale etmeyiniz ve ettirtmeyiniz.
Mutlaka yetkili servisinizden kazan kullanımı hakkında detaylı bilgi isteyiniz.

SİSTEM, KYK VE OTOMATİK KAZANLARIMIZ HARİÇ, AÇIK İMBİSAT OLMALIDIR.

KAZAN VE TESİSATIN İLK ÇALIŞTIRILMASI VE VANALARIN SU GİRİŞ-ÇIKIŞ AYARI YAPILDIKTAN
SONRA, HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN VANALARA BİLİNÇSİZCE YAPILAN MÜDAHALELERDEN

KAYNAKLANAN ARIZALARIN MEYDANA GELMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN VANA KOLLARININ TESİSAT
ÜZERİNDE BIRAKILMAMASINI ÖNERİRİZ.

ÜRÜN, EĞİTİM ALMIŞ (SERTİFİKALI) PERSONEL YA DA PERSONELİN KULLANIMI HAKKINDA
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BİLGİ VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.
ÜRÜN ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE KAPAKLARI AÇILMAMALIDIR. KAZAN İÇERİSİNDEKİ ALEVİ
İZLEMEK İÇİN KAPAK ÜZERİNDEKİ GÖZETLEME CAMINI KULLANINIZ.

MANUEL KALORİFER KAZANLARINDA, YAKIT TUTUŞTUKTAN SONRA ALT KAPAĞI AÇIK
UNUTMAYINIZ VE TAM OLARAK KAPANDIĞINDAN KESİN OLARAK EMİN OLUNUZ.

HER DEFASINDA KAPAKLARIN TAM KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR.

MANUEL(ELLE) YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANLARINDA ELEKTRİK KESİLMESİ VEYA SİRKÜLASYON
POMPASI ARIZASI GİBİ DURUMLARDA ISI AKTARIMI DURDUĞU ZAMAN KISA SÜREDE KAZAN

SUYU SICAKLIĞI YÜKESELİR VE KAZAN BUHARA KALKABİLİR.

KESİNLİKLE NEMLİ VEYA ISLAK KÖMÜR KULLANILMAMALIDIR. KÖMÜR İÇERİSİNDEKİ KÜKÜRT
VE NEM YANMA ÜRÜNÜ OLARAK SÜLFÜRİK ASİT OLUŞTURABİLİR VE KAZANIN DELİNMESİNE

SEBİYET VEREBİLİR.

KESİNLİKLE OTOMATİK KAZANLARDA ÖN KAPAKTAN YÜKLEME YAPILMAMALIDIR. ÖNDEN
YÜKLEME YAPILMASI ESNASINDA ÇIKAN DUMAN VE ALEVDEN ZARAR GÖRMENİZE SEBİYET

VEREBİLİR.

ÜRÜNE MÜDAHALE EDERKEN MUTLAKA CİHAZIN FİŞİ ÇEKİLMELİDİR. ÜRÜNE MÜDAHELE İŞLEMİ
BİTTİĞİNDE TEKRAR FİŞİ GERİ TAKILMALI, ELEKTRONİK KUMANDA PANELİNDEN KAPALI YADA

AÇIK KONUMDA OLDUĞUNUN KONTROLÜ YAPILMALIDIR.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VEYA VOLTAJ DÜZENSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ELEKTRONİK KART
ARIZALARI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR. BU TİP ARIZALARI ÖNLEMEK İÇİN ELEKTRİK

TESİSATINIZDA DÜZENLEYİCİ ÖNLEMLER ALMANIZI ÖNERİRİZ.

YAKITINIZIN İÇİNDE KESİNLİKLE YABANCI CİSİM BULUNDURULMAMALIDIR.YABANCI CİSİMLER
YAKIT BESLEME ÜNİTESİNİN SIKIŞMASINA SEBİYET VEREBİLİR. YAKITIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK
OLAN TAŞ, ÇİVİ, DEMİR PARÇASI GİBİ YABANCI CİSİMLERDEN KAYNAKLANAN ARIZALAR
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

KAZAN KURULUMUNDAKİ POMPALARIN ENERJİ BESLEMELERİ KESİNLİKLE KONTROL
PANELİNDEN BAĞIMSIZ YAPILMAMALIDIR.

KALORİFER KAZANINIZ VE TESİSATINIZ SUSUZ KALMASI DURUMUNDA KAZANINIZI KAPATINIZ
VE SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ . YANAN YADA SICAK DURUMDAKİ KAZANA KESİNLİKLE SU
BASMAYINIZ. SICAK KAZAN GÖVDESİNE SU BASILMASI ; ANİ BUHARLAŞMA VE BASINÇ
YÜKSELMESİNE SEBEP OLABİLİR.
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2. GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

KOZLUSAN ürünleri fatura veya işletmeye alma tarihinden başlayarak imalattan kaynaklanan
hatalara karşı 2 (İKİ) YIL GARANTİLİDİR.
Servislerimiz, yapılan servislik sonucunda garanti belgesi ve işletmeye alma formunu, kendisi ve
ürünü sağlıklı teslim alan müşteri tarafından imzalatıp, bir nüshasını kesinlikle müşteriye teslim
etmek zorundadır. Servis işlemi sonunda servis personelinden belgelerinizi teslim alınız.
Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına 1 (BİR) YIL malzeme ve işçilik garantisi
verilmiştir.
Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde teslim
almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.
Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak teslim edilmez.
Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar tarafınıza iade edilir.
Servis formunu imzaladığınızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Ürünümüzün yasal ömrü 10 (ON) yıldır. Bu süre içerisinde KOZLUSAN yedek parça bulunduracak
ve servis verme işlemini tarafınıza sağlayacaktır.
Cihazınız mutlaka KOZLUSAN yetkili servisleri tarafından devreye alınmak zorundadır. Devreye
alma sonrasında yetkili servisler GARANTİ BELGESİ ve İŞLETMEYE ALMA FORMU onaylayarak,
sizlere teslim etmek zorundadır. Ürünün ilk kullanımı esnasında bu hususa dikkat ediniz.
GARANTİ BELGESİ DOLDURULMAYAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ GARANTİ HAKKINIZI
KULLANAMAZSINIZ.
İLK ÇALIŞTIRMA İŞLEMİ YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILACAK OLUR İSE ÜRÜN GARANTİ
KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR. KOZLUSAN BU DURUMDA HİÇ BİR MESULİYET KABUL
ETMEYECEKTİR.

Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri / uyarıları mutlaka dikkate alınız.
Ürününüzün seri numarasını her ihtimale karşı bu kitapçığın uygun bir yerine not ediniz.
Şikâyetlerinizde bu seri numarası sizden istenecektir.

3. ÖN HAZIRLIKLAR

Montaj Yeri ve Yerleştirme: Kazanları, güvenlik açısından insanların yaşadığı mahallere monte
etmeyiniz. Servis çalışmalarının kolay ve tesisat bağlantılarının düzgün yapabilmesi için kazan ve
duvarlar arasında boşluk (yanlarda en az 50 cm, ön ve arkada en az 1 metre) bırakılması
gerekmektedir. Kazanın yerleştirileceği zemine betonarme bir platform yapılarak kazanın
zeminden yüksekte olması sağlanmalıdır. Kazanın kurulduğu yere temiz hava girmesi ve aynı
zamanda kurulduğu kısmın havalanması için uygun bir havalandırma penceresi (menfez)
sağlanmalıdır. Havalandırma penceresi kazanın kurulu olduğu kısmın temiz hava almasını
sağlayarak size yakıt tasarrufu sağlayacaktır.



8

Şekil 1: Kalorifer Kazanı Yerleşimi Temsili Çizimi

Baca Bağlantısı: Baca bağlantısı yetkili bilirkişi tarafından yapılmalıdır. Yakıtın yanması sırasında
tehlikeli gazlar açığa çıkabilir. Bu sebeple baca bağlantısı sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır.
Baca bağlantıları yatak ve çocuk odalarından kesinlikle geçirilmemelidir. Baca çapı cihaz baca
çıkışı ile aynı ölçüde yapılmalıdır. Baca kesiti kesinlikle daraltılmamalıdır. Baca bağlantılarında
keskin köşelerden kaçınılmalı ve en az boru ile dirsek kullanılmalıdır. Baca borusu korozyona
uğrayacak malzemeden yapılmış olmamalıdır. Baca bağlantı borusu 3-4° yükselen eğimle bacaya
bağlanmalıdır. Cihazın bacaya yatay uzaklığı maksimum 100 cm olmalıdır. Baca bağlantıları
yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerden geçirilmemelidir. Baca bağlantı borusu
ısıdan deforme olacak eşyalardan uzakta tutulmalıdır. Baca bağlantısı insan ve evcil hayvanların
ulaşıp ısıdan zarar görebilecek şekilde monte edilme zorunluluğu varsa mutlaka ısı yalıtım
yapılmalıdır. Baca çatı üst noktasından iki metre yukarıya çıkartılmalıdır. Ayrıca, baca yakın
komşu binalardan en az 1 metre yukarıya çıkartılmalıdır. Bacanın alt kısmında kurum temizleme
kapağı olmalı , bu kapağın kapandığında alt kısımdan hava almayacak şekilde olması ve yine aynı
şekilde içeride oluşan dumanında dışarı çıkmamasını sağlamalıdır.
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Şekil 2

Tesisat Bağlantıları, İmbisat(Genleşme Tankı), Borular ve Vanalar: Dış ortamlardan geçen
tesisat, sıcak su, baca bağlantıları mutlaka izole edilmelidir. Tesisat, cihazın çıkış ölçülerinden
başlayıp küçülerek çekilmeli, ancak tesisat ölçüsü son radyatör grubuna kadar ¾’’ ten aşağıya
düşürülmemelidir. Radyatörlerin su giriş-çıkış bağlantıları çapraz olarak yapılmalıdır. Her
radyatör grubuna hava purjörü takılmalıdır. Şap altından geçen borular antipas boya ile
boyanmalıdır. Sıva altı tesisatlar da sıva yapmadan önce su kaçak testi yapılmalıdır. Isıtma
sistemine minimum 2 bar su basılarak kaçak kontrolü yapılmalıdır. Plastik borularda uygun
mesafelerde yeterli miktarda kelepçe kullanılmalıdır. Sirkülasyon pompası KYK serisi kazanlarda
dönüş hattına, KOZ serisi kazanlarda da gidiş hattına bağlanmalıdır. KYK ve KOZ serisi otomatik
kazanlarda kullanılacak genleşme tankı atmosfere KAPALI olmalıdır. Açık genleşme tankı
kullanılan KOZ-X serisi kazanlarımızda genleşme tankı, en yüksekteki petekten daha yukarıya
monte edilmelidir. Cihazın gidiş ve dönüş hatlarına küresel vana bypass monte edilmelidir. Bu
vanaların üzerinde emniyet açısından kol bırakmamanızı öneririz. Vanaların sistem çalışır iken
kapatılması durumunda kazan zarar görür, kazan sıcaklığı aşırı yükselir ve kazanın hararet
yapmasına sebep olur, bu durumdan KOZLUSAN firması sorumlu değildir ve herhangi bir
mesuliyet kabul etmez. Boru bağlantılarında sızıntı olmamalıdır. Sızıntı olması durumunda
hemen tesisatı yapan kişi veya firmanızı çağırınız. Tesisat bağlantısı yetkili(sertifikalı) tesisat
ustası tarafından yapılmalıdır. Tesisat içerisinde akışkan olarak su kullanılmalıdır. Tesisat
içerisinde dolaşan akışkana donamaya karşı antifriz ilave edilmelidir.
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Şekil 3: MANUEL MODEL KAZAN TESİSAT BAĞLANTI ŞEMASI
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UYARI : EMNİYET VENTİLİ STANDARTLARA UYGUN , CE SERTİFİKALI OLMALIDIR.

Şekil 4: OTOMATİK YÜKLEMELİ KAZAN TESİSAT BAĞLANTI ŞEMASI



12

Kullanım Amacı: Kalorifer kazanımız tesisatına sıcak su basmak üzere dizayn edilmiştir. Başka
amaçlar dışında kullanmanız ürüne ve sisteme zarar verebilir ve ürününüz garanti kapsamı
dışında kalabilir. Bu tür durumlarda kişiler yaralanabilir ve zarar görebilir. Bu durumlarda
KOZLUSAN herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
Yakıtlar: Otomatik yüklemeli kazanlarımız tane büyüklüğü 20 mm den küçük kömür ve prina
yakabilecek şekilde imal edilmiştir. Kömür, prina yakıtları firmamızın size önerdiği katı yakıt
çeşitleridir. Bu yakıtlar haricinde kullanılan katı yakıtlardan kaynaklanan verimsizlik veya
herhangi bir arızadan firmamız sorumlu değildir. Yakıtın içinde çıkan yabancı cisimlerden
kaynaklan arızalardan da firmamız sorumluluk kabul etmez.

Kalorifer kazanınızda kullandığınız yakıt ıslak ve yüksek oranda kükürt içermemelidir. Kükürt ve
nem yanma ürünü olarak Sülfürik asit oluşturarak , kazanınızın gövdesinin delinmesine
sebebiyet verebilir.

Elektrik Bağlantıları: Kazan elektrik bağlantıları kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Elektrik bağlantılarında hattın topraklı olması ve elektrik kablolarının sıvı temasına karşı
korunmalı olması gerekmektedir. Uygun olmayan elektrik bağlantılarına yetkili servisler montaj
yapmayacaktır. Bu konuda yetkili servislerin uyarılarına göre hatlarınızı kesinlikle düzeltmeniz
gerekmektedir. Elektrik ana bağlantılarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Elektrik
bağlantılarında kullanım kılavuzu içerisinde bulunan şemanın yetkili servislerce uygulaması
şarttır, montaj esnasında buna dikkat ediniz. Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır.
Bu durumu ortadan kaldırma için elektrik sisteminize düzenleyici bağlatmanızı öneririz. Aksi
takdirde voltaj dengesizliğinden kaynaklan arızalarda ürününüz garanti kapsamı dışında
kalacaktır.
Hareketli Aksamlar: Hareketli aksamların montajı sonrasında uygun olarak çalışması servis
tarafından sağlanacaktır. Hareketli aksamlar kapalı muhafazalar içerisinde çalışmaktadır.
Kapakların veya muhafazaların açılarak çalışma esnasında hareketli aksamlara uzuvların
kesinlikle yaklaştırılmaması gerekmektedir. Aksi durumda zarar görebilirsiniz. Hareket eden
aksamların çalışma esnasında uygunsuz müdahalelere kişinin zarar görmesi halinde KOZLUSAN
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KOZ SERİSİ (OTOMATİK) KAZAN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
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Paramerteler KOZ-20 KOZ-25 KOZ-40 KOZ-60 KOZ-80 KOZ-100 KOZ-130

NOMİNAL GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

20.000
23

25.000
29

40.000
46.5

60.000
69

80.000
93

100.000
116

130.000
151

MİNİMUM GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

5.000
6

5.000
6

8.000
9

12.000
14

15.000
17,5

20.000
23

25.000
29

YAKIT TÜRÜ Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

SU KAPASİTESİ (lt) 95 115 135 150 175 215 275

GENİŞLİK (cm) 80 85 85 85 85 85 180

DERİNLİK (cm) 160 160 170 190 190 195 185

YÜKSEKLİK (cm) 120 130 140 140 145 150 185

BACA ÇIKIŞ ÇAPI (cm) 14 14 14 20 20 20 20

MAX.ÇALIŞMA BASINCI
(bar)

3 3 3 3 3 3 3

TEST BASINCI
(bar)

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

90 90 90 90 90 90 90

MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

50 50 50 50 50 50 50

BACA ÇEKİŞ BASINCI (pa) 5 5 6 6 7 7 7

SU AKIŞ DİRENCİ (mbar)
ΔT=10 K
ΔT=20 K

8
2

9
2

9
3

9
3

10
3

10
3

10
4

SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI (inch) 1 1 1 1 ½’’ 2 2 2 ½’’

HAZNE KAPASİTESİ (kg)
(Kömür)

100 130 140 140 175 205 230
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KOZ SERİSİ (OTOMATİK) KAZAN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
Paramerteler KOZ-

150
KOZ -
180

KOZ -
200

KOZ -
250

KOZ -
300

KOZ -
400

KOZ -
500

NOMİNAL GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

150.000
174

180.000
209

200.000
232

250.000
290

300.000
348

400.000
465

500.000
581

MİNİMUM GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

30.000
35

36.000
42

40.000
46

50.000
58

60.000
69

80.000
93

100.000
116

YAKIT TÜRÜ Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

Kömür
Prina

SU KAPASİTESİ (lt) 460 520 830 900 1830 2200 3000

GENİŞLİK (cm) 190 190 220 220 215 215 240

DERİNLİK (cm) 200 205 230 220 250 290 320

YÜKSEKLİK (cm) 190 190 200 205 235 235 260

BACA ÇIKIŞ ÇAPI (cm) 30 30 30 30 50 50 50

MAX.ÇALIŞMA BASINCI
(bar)

3 3 3 3 5 5 5

TEST BASINCI
(bar)

4.3 4.3 4.3 4.3 7,15 7,15 7,15

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

90 90 90 90 90 90 90

MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

50 50 50 50 50 50 50

BACA ÇEKİŞ BASINCI (pa) 5 5 6 6 7 7 7

SU AKIŞ DİRENCİ (mbar)
ΔT=10 K
ΔT=20 K

8
2

9
2

9
3

9
3

10
3

10
3

10
4

SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI (inch) 2 ½’’ 2 ½’’ 2 ½’’ 2 ½’’ 3 3 3

HAZNE KAPASİTESİ (kg)
(Kömür)

400 400 400 400 400 550 550
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KOZ-X SERİSİ (MANUEL) KAZAN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
Paramerteler KOZ-X-

20
KOZ-X-

25
KOZ-X-

40
KOZ-X-

60
KOZ-X-

80
KOZ-X-

100
KOZ-X-

130

NOMİNAL GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

20.000
23

25.000
29

40.000
46.5

60.000
69

80.000
93

100.000
116

130.000
151

MİNİMUM GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

5.000
6

5.000
6

8.000
9

12.000
14

15.000
17,5

20.000
23

25.000
29

YAKIT TÜRÜ Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

SU KAPASİTESİ (lt) 75 90 130 160 175 210 275

GENİŞLİK (cm) 60 60 70 70 70 75 95

DERİNLİK (cm) 90 95 95 105 115 145 185

YÜKSEKLİK (cm) 140 155 160 160 165 165 185

BACA ÇIKIŞ ÇAPI (cm) 18 18 18 18 20 25 25

MAX.ÇALIŞMA BASINCI
(bar)

3 3 3 3 3 3 3

TEST BASINCI
(bar)

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

90 90 90 90 90 90 90

MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

50 50 50 50 50 50 50

BACA ÇEKİŞ BASINCI (pa) 5 5 6 6 7 7 7

SU AKIŞ DİRENCİ (mbar)
ΔT=10 K
ΔT=20 K

8
2

9
2

9
3

9
3

10
3

10
3

10
4

SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI (inch) 1 1 1 1 ½’’ 2 2 2 ½’’
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KOZ-X SERİSİ (MANUEL) KAZAN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
Paramerteler KOZ-X

150
KOZ-X
180

KOZ-X
200

KOZ-X
250

KOZ-X
300

KOZ-X
400

KOZ-X
500

NOMİNAL GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

150.000
174

180.000
209

200.000
232

250.000
290

300.000
348

400.000
465

500.000
581

MİNİMUM GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

30.000
35

36.000
42

40.000
46

50.000
58

60.000
69

80.000
93

100.000
116

YAKIT TÜRÜ Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

Kömür
Odun

SU KAPASİTESİ (lt) 460 520 830 900 1830 2200 3000

GENİŞLİK (cm) 110 110 120 150 205 205 215

DERİNLİK (cm) 160 160 190 210 270 330 320

YÜKSEKLİK (cm) 185 200 200 220 205 205 215

BACA ÇIKIŞ ÇAPI (cm) 25 25 30 30 40 40 50

MAX.ÇALIŞMA BASINCI
(bar)

3 3 3 3 5 5 5

TEST BASINCI
(bar)

4.3 4.3 4.3 4.3 7.15 7.15 7.15

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

90 90 90 90 90 90 90

MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

50 50 50 50 50 50 50

BACA ÇEKİŞ BASINCI (pa) 5 5 6 6 7 7 7

SU AKIŞ DİRENCİ (mbar)
ΔT=10 K
ΔT=20 K

8
2

9
2

9
3

9
3

10
3

10
3

10
4

SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI (inch) 2 ½’’ 2 ½’’ 2 ½’’ 3 3 3 4
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KYK SERİSİ (OTOMATİK) KAZAN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
Paramerteler KYK

30
KYK
45

NOMİNAL GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

30.000
35

45.000
52

MİNİMUM GÜÇ(kcal/sa.)
( kW )

6.000
7

9.000
10

YAKIT TÜRÜ Kömür
Prina

Kömür
Prina

SU KAPASİTESİ (lt) 110 130

GENİŞLİK (cm) 80 80

DERİNLİK (cm) 175 175

YÜKSEKLİK (cm) 170 180

BACA ÇIKIŞ ÇAPI (cm) 14 14

MAX.ÇALIŞMA BASINCI
(bar)

3 3

TEST BASINCI
(bar)

4.3 4.3

MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

90 90

MİN ÇALIŞMA SICAKLIĞI
(°C)

50 50

BACA ÇEKİŞ BASINCI (pa) 7 6

SU AKIŞ DİRENCİ (mbar)
ΔT=10 K
ΔT=20 K

7
2

8
3

SU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI (inch) 1 1

HAZNE KAPASİTESİ (kg)
(Kömür)

200 225
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4. PERİYODİK BAKIMLAR

Kazan bakımı , kazanın soğuk olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Bakım esnasında olası elektrik
çarpmasına sebebiyet vermemek için kazanın fişi çekilmiş olması can güvenliği açısından
önemlidir. Bakım bittikten sonra kazanın fişi tekrar takılmalıdır.
Duman Boruları Bakımı
a-) Otomatik Duman Borusu Temizlemeli Kazanlar: Kazan ile yakıt haznesi arasında bulunan
duman boruları temizleme kolu, iki günde bir aşağı yukarı hareket ettirilmelidir.
b-) Otomatik Temizleme Olmayan Kazanlar: Haftada bir kez duman boruları, tel fırça yardımıyla
mutlaka temizlenmelidir.

Duman borularının düzenliği temizliği alev ve dumandan suya iletilecek ısının daha verimli
aktarılmasını sağlar.

Ocak Temizliği: Ocak içi temizliği, yakıtın katılaşıp ocak içinde tutunmasını önlemek için iki ayda
bir yapılmak zorundadır. Ocak içindeki kömür boşaltılıp dip kısımda katılaşan yakıt
temizlenmelidir. Ayrıca ocak içi hava kanalının ideal şekilde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi
için, ocak önündeki saç kapak ya da kapaklar açılarak iki ayda bir küllerin temizlenmesi
gerekmektedir. Ocak üzerindeki hava kanalları herhangi bir çivi veya tel yardımı ile iki haftada
bir temizlenmelidir.

Davlumbaz-Baca Bakımı: Kazan veriminin düşmemesi ve kazanının diğer aksamlarının zarar
görmemesi için davlumbaz temizliği iki haftada bir düzenli olarak yapılmalıdır. İç cidarı darılmış
olan baca ve katı partikül ile dolu olan baca davlumbazı dumanın kazan içerisinden dışarı
atılmasını gerçekleştiremeyeceği için kazanın kurulu olduğu mekanda zararlı gazların oluşmasına
sebebiyet verebilir. İyi çekmeyen baca yanma olayının da verimsiz olmasına neden olarak yakıt
sarfiyatı ve ısınamama problemi yaratır.
Sirkülasyon Pompası Bakımı: Ürününüzü kullanmaya başladıktan sonraki ilk üç gün muhakkak
tesisatınızın havalarını alınız ve mutlaka tesisatınızın üzerinde hava alma mekanizması
bulundurunuz. Alınmayan havalar pompa arızasına ve daha büyük kazan arızalarına neden olur.
Uzun süre çalışmayan pompalar sıkışarak ilk anda çalışmayabilir. Bu durumda pompa ön
yüzünde bulunan sarı renkteki vidayı(içindeki contayı düşürmeden) sökünüz ve içeride görülen
tornavida ağızlı motor milini düz tornavida ile çeviriniz. Daha sonra sarı vidayı contası ile birlikte
yerine sabitlemeyi unutmayınız.

Yakıt Verme Redüktörlü Motoru Bakımı: 30 günde bir redüktör üzerindeki vidayı çıkarıp yağını
kontrol ediniz. Eksilme var ise 150 Numara Mineral Esaslı Kapalı Sistem Dişli Yağı ilave ediniz.
Fan Motoru Bakımı: 30 günde bir fan pervanesinde biriken tozlar temizlenmelidir. Aksi takdirde
fan işlevini görmez verimsiz yanma gerçekleşir. Yakıt sarfiyatınız artar. Ayrıca zamanla fanınızın
arızalanmasına sebep olabilir.
Tesisat Bakımı: Tesisata su yeni basıldıysa en az üç gün boyunca radyatörlerin(peteklerin)
havasını alınız. Ayda bir tesisat içerisindeki antifrizi kontrol ediniz. Tesisat üzerindeki emniyet
gereçlerini üç yılda bir değiştiriniz. Tesisat üzerinde gerekli bütün emniyet gereçlerinin
bulunması için tesisatçınıza ısrarcı davranınız. Tesisatınız içerisindeki suyun kalitesini kontrol
için kazan doldur boşalt musluğundan ayda birkez numune su alımanızı öneririz. Doldur boşalt
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musluğundan iki ayda bir kez 10 lt su deşarjI kazan içerisindeki katı partiküllerin dışarı
atılmasına yardımcı olacaktır. Deşarj edilen su kadar tesisatınıza temiz su basmayı kesinlikle
unutmayınız. Tesisat suyu çok fazla kirlediğinde , tüm su temizlenmeli bu işlem uzman bir
tesisatçı tarafından yapılmalıdır. Kazan ve tesisat içerisindeki su hiçbir zaman boşaltılmamalı
tesisat susuz bırakılmamalıdır. Tesisatın suyunun boşaltılması tesisat içerinde korozyona
sebebiyet vermektedir. Bu durum tesisatınızın delinmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayrıca
korozyon sonucu oluşan parçalar sirkülasyon pompasının arızalanmasına sebep olur.
Tesisat Suyunun Hidrometre Yardımıyla Kontrolü: Açık genleşme tanklı sistemlerde, su
seviyesini gösteren hidrometre mekanizmasını tesisatçınızdan mutlaka istemeyi unutmayınız.
Hidrometre yardımı ile su seviyesini görebilir, su seviyesi düştüğünde tesisata su basmanız
gerektiğini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hidrometre üzerinde tesisat içerisindeki suyun yüksekliği
kırmızı çizgi ile işaretlenmesi kullanıcının daha rahat ve sağlıklı kontrol etmesine yardımcı
olacaktır. Hidrometre ile su seviye kontrolü günde bir defa yapılmalıdır.

Kazan kapakları bakımı: Kazanın ön kısmında bulunan kapaklar iki haftada bir kontrol edilmeli,
kapağın iç kısmındaki duman sızdırmazlığını sağlayan yanmaz salmastranın deforme olup
olmadığı dikkatle incelenmelidir. Yanmaz salmastra deforme olması durumunda kazan
içerisindeki dumanın dışarı çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu durum kullanıcıların , bina
sakinlerinin , üçüncü kişilerin ve binanın zarar görmesine sebep olabilir. Kazan yanması
esnasında kapakların açık kalması veya kapağın sıkıca yerine kapanmaması salmastranın
alevden zarar görmesine sebep olacaktır. Kazanın her yakma işleminden sonra kapakların
sıkılığı kontrol edilmelidir. Aşınan salmastralar tespit edildiğinde KOZLUSAN dan yenisini talep
ediniz.

Kazan yanma odasını izlemek için kapak üzerinde gözetleme camı bulunmaktadır. Gözetleme
camı duman sebebiyle siyahlaşıp kazan içerisini göremeyecek duruma gelebilir. Gözetleme camı
kazanın yanmadığı sürelerde temizlenmelidir.

KOZLUSAN marka kazanınızda güvenlik tedbiri olarak kazan sıcaklığını ölçen elektronik sensör ,
sıcaklığın seviyesine göre işlem yapabilen kumanda kartı ve kazan gövde sıcaklığının aşırı
yükselmesinde kazanın emniyetini sağlayacak mekanik termostat mevcuttur. Güvenliği sağlayan
bu ekipmanların sağlam ve çalışabilir durumda olduğundan emin olunmalı , olası anormal
durumlarda KOZLUSAN ile temasa geçilmelidir.

Manuel model kazanlarda sisteminizi mutlaka atmosfere açık olarak dizayn edilen açık imbisatlı
olarak kullanmalısınız. İmbisat hattı üzerine akışı engelleyecek herhangi bir armatür takmamalı,
kazan imbisat çıkış çapını hiçbir şekilde daralan hat şeklinde devam ettirmemelisiniz.
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OTOMATİK KALORİFER KAZANLARININ KULLANIMI
İlk Yakma İşleminden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1- Tesisat ve kazana su basıldığından ve havalarının alındığından emin olunmalıdır.
2- Baca klapesinin açık olduğundan emin olunmalıdır.
3- Genleşme tankının bağlı olduğundan emin olunmalıdır.
4- Kazanın bacasının bina bacasına bağlandığından emin olunmalıdır.
5- Kazanın besleneceği prizin topraklı olduğundan emin olunmalıdır.
6- Kazan haznesine yakıt doldurulduğundan emin olunmalıdır.
7- Kazanın ve tesisatın şemadaki Şekil 4 e uygun olarak bağlandığından emin olunuz.

Bu işlemler, ilk yakma işlemini gerçekleştirmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer
herhangi bir madde uygun değilse kazan çalıştırılmamalıdır.

İlk Yakma İşlemi: Aşağıdaki elektronik panelinizin ekran görüntüsünü ve üzerindeki tuşların
yerleşimini görmektesiniz. İlk olarak kazan yakımını gerçekleştirebilmeniz için, 5 numaralı
‘YUKARI OK’ tuşuna basılı tutarak manuel olarak yakıt alıp, cehennemlik içerisindeki ocağın üst
seviyesine kadar kömürün gelmesini sağlayınız.

SMT3 Logic Controller Ekran Görüntüsü

Kömür doldurma işlemi gerçekleştikten sonra, 2 numaralı ‘AÇMA/KAPAMA’ tuşu ile ekranınızı
‘AÇIK’ konuma getiriniz ve ardından 4 numaralı ‘AŞAĞI OK’ tuşuna 5 saniye ekranda ‘ATEŞLEME’
yazısını görene kadar parmağınızı basılı tutunuz.
Bu işlemlerden sonra kazanınız 15 dakika içerisinde yanma işlemini otomatik olarak
gerçekleştirecektir.( Ateşleme işlemi için KESİNLİKLE odun parçaları veya farklı yanıcı maddeler
kullanmayınız.)

Yakıt Ayarlarının Yapılması
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İlk olarak yakıt ayarlarının yapılabilmesi için 3 numaralı ‘MENÜ’ tuşu ile menüye girmemiz
gerekmektedir. Menüye girdikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza belirecektir.

Ana Menü Ekranı Görüntüsü

Bu menüdeyken 4 numaralı ‘AŞAĞI OK’ tuşu ile ‘GELİŞMİŞ’ seçeneğinin üzerine geliniz ve
gelişmiş menüsüne girmek için 3 numaralı ‘MENÜ’ tuşuna basınız. Daha sonra aşağıdaki ekran
görüntüsü karışınıza gelecektir.

Bu menüde 4 numaralı ‘AŞAĞI OK’ tuşu ile ‘YAKIT AYARI’ seçeneğine geliniz ve 3 numaralı
‘MENÜ’ tuşu ile yakıt ayarı menüsüne giriniz. Bu menüye girdiğinizde aşağıdaki yakıt ayarı
menüsü karşınıza gelecektir.
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Yakıt Ayarı Menü Ekran Görüntüsü

Bu menüye girdiğinizde yakıt verme, yakıt bekleme ve fan hızınızı aşağıdaki tablolardaki
referans ayarları uyguladıktan sonra yakıtınıza göre ideal yanma ayarlarını yapabilirsiniz.
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İDEAL YAKMA AYARI
Yakıt ayarı yapılırken ilk önce tablodaki referans yakıt ayarındaki değerler kartın ayar
bölümünde ilgili yerlere girilir. Kazan ilk yakımı, kılavuzda anlatıldığı gibi gerçekleştirilir.
İlk yakma işlemi gerçekleştikten 1 saat sonra kazanın kapağı yetkili servis veya eğitimini almış
kazan kullanıcısı tarafından tehlike oluşturmayacak şekilde açılır. Kapak açıldıktan sonra, kazan
içerisindeki görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Bu yanma şekline etki eden en büyük faktör yakıtınızın cinsi ve kalorisidir. Eğer siz, yaktığınız
yakıttan bu şekilde görüntü alamıyor veya kazanınızı ayarladığınız dereceye ulaştıramıyor iseniz,
ilk olarak elektronik kartınızın yakıt ayarı menüsüne geliniz. (Menü->Gelişmiş->Yakıt Ayarı)
Eğer yakıtınız ocağın üst seviyesinden üç parmak kadar yukarı çıkmıyorsa yakıt verme süresini
yükseltin. Eğer yakıtınız üç parmağın çok çok yukarısına çıkıyorsa ve çiğ kömür atıyor ise yakıt
verme süresini düşürün.
Bu durumlar göz önünde bulundurarak yapılan ayarlarda, kazanınız yine de verimli yanmıyor ve
ısınma problemi yaşıyor iseniz, yakıtınızı aldığınız yer ile bu durumu görüşünüz.
Diğer bir husus ise, eğer kazanınız verimli bir şekilde yanıyor ve istediğiniz dereceye ulaşıyor
ama ısıtmak istediğiniz alan yeteri kadar ısınmıyor ise tesisatınızda bir problem vardır ve
tesisatçınız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

ÜRÜNÜN GARANTİ DIŞI KALMASINA SEBEP OLAN ETKENLER
Nakliye ve montaj esnasında oluşan hasarlar,

20 mm den büyük ebatlardaki yakıtların kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

( Elek olmadan hazneye doldurulan yakıtlardan kaynaklanır.)
Yakıtın içerisinden çıkan taş, çivi, tahta parçası vs. den kaynaklanan arızalar,
Elektrik voltajının düşük olması ve ani voltaj düşüklüğünden kaynaklanan elektronik pano

ve motor arızaları,
Yakıt ayarlarının düzgün yapılmamasından dolayı;

a) Aşırı yakıt yüklenmesinden dolayı çiğ kömür atma problemi ve buna bağlı olarak helezon,
rulman, zincir ve dişli arızaları,
b) Düşük yakıt yüklenmesinden dolayı alevin ocak içine düşmesi ve buna bağlı olarak helezon,
redüktör ve motor arızları,
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Islak veya nemli olarak kullanılan yakıttan dolayı kaynaklanan redüktör arızaları,
Petek ve pompa havalarının alınmamasından kaynaklanan arızalar,
Kazan temizliğinin zamanında yapılmamasından kaynaklanan motor, dişli, rulman ve zincir

arızaları,
Tesisat suyunun kontrol edilmemesinden kaynaklanan pompa arızaları,
Kazan üzerinde bulunması gereken emniyet ekipmanlarının eksikliğinden kaynaklanan

arızalar,

Kazanınızın, firmamızın size sunduğu garanti şartları dışında kalmasına neden olur.
Not: Kazan temizliği ve bakımı, servislerimiz tarafından ücretli olarak yapılmaktadır.
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MANUEL YÜKLEMELİ KALORİFER KAZANLARININ KULLANIMI
ÖN HAZIRLIKLAR

Sistemin suyunu kontrol ediniz.

Kazan duman borularının kirlilik derecesini kontrol ediniz.

Yanma haznesi ve kül haznesindeki külleri boşaltınız.

Vana pozisyonlarını kontrol ediniz.

Tesisatınızın kılavuzda verilen Şekil 3 e uygun olduğundan emin olunuz.

Bu işlemler, ilk yakma işlemi yapılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi olan durumda
kazan devreye alınmamalıdır.

İLK YAKMA İŞLEMİ
1- ELLE TUTUŞTURMA

Kazan termostatını istenilen sıcaklığa ayarlayınız. Yakıtı, kazanın önündeki yükleme kapağından,
günlük ihtiyacınız kadar veya en fazla doldurma kapağı alt seviyesine kadar ızgara üzerine
doldurunuz. Çıra ve odun parçalarını yakıtın üzerine koyarak yakıtı üstten tutuşturarak yakınız.
Fan üzerindeki kılepeyi tamamen kapatınız ve kalorifer kazan kartının üzerindeki ‘ I ’ açma
tuşuna basınız.

Kalorifer kazanı tutuştuktan sonra, fan üzerindeki klepeyi yanma odasının ihtiyacı olan hava
miktarına göre ayarlayınız.
Kalorifer kazanınız ayarladığınız sirkülasyon sıcaklığına ulaştığı zaman, sirkülasyon pompası
otomatik olarak devreye girecektir.

Kalorifer kazanınız istenilen ısıya ulaştığı zaman sirkülasyon pompasının işlevini yerine
getirdiğinden emin olunuz. Fazla yakıt tüketmemek için baca üzerindeki klepeyi, baca çekişini
olumsuz etkilemeyecek şekilde ayarlayınız. Kalorifer kazanı yanarken üstüne kömür atmanızı
önermemekteyiz. Yanan kömürün üzerine tekrar kömür ilavesi, iyi çekmeyen baca sistemlerinde
yanmamış gazların kazan içerisinde sıkışmasına, terleme olayının ve tehlikeli durumların
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meydana gelmesine yol açabilir. Bu olaya eksik yanma denmektedir. Eksik yanma ürünü olarak
CO (karbonmonoksit) ve su açığa çıkar. Karbonmonoksit patlayıcı ve zehirli gazdır.

2- OTOMATİK TUTUŞTURMA

Kazanın içerisindeki ateşleme ucuna temas edecek şekilde yakıtı doldurunuz. Bu bölgede yakıtın
hava almayacak şekilde sıkıştırılması sağlanmalıdır. Gerekirse o bölgeye tahta parçacıkları ilave
edilmelidir. Menüden ateşleme süresi ortalama 15 dakika olarak ayarlandıktan sonra ekranı ‘ O
‘ tuşuna 5 saniye parmağınızı basılı tutunuz. Elektronik kartın ekranında ateşleme ışığının
yandığını gördükten sonra parmağınızı tuştan ayırınız. Kazanınız 15 dakika içerisinde kendini

tutuşturacaktır.
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Kazan Elektrik Bağlantı Şemaları
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 Müşterinin özel isteklerine göre elektrik tesisatı farklılık gösterebilir.
 KOZ-250 üzeri modellerin elektrik tesisatı KOZ- 250 ile aynıdır.
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GARANTİ BELGESİ
Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı:SALİH KOZLU- KOZLUSAN
Adresi: Kayalıoğlu Mah. İstiklal (Cumhuriyet)
Cad. No:148/1 AKHİSAR/ MANİSA
Telefonu: 02364272313
Faks: 02364272427
e-posta: kozlusan@kozlusan.com
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın
Cinsi: KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI
Markası: KOZLUSAN
Modeli:

Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI
GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
2-Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3- Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-
üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi
halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4- Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5-Malın ideal kullanım ömrü 10 yıldır.
6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
(1) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin
mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması
halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,
satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek
zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya
ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz
iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
(5) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
(6) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
(7) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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FABRİKA
NÜSHASI



42

SERVİS NÜSHASI
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MÜŞTERİ NÜSHASI
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