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Baymak Günefl Kollektörlerini tercih etmekle, pratik kullan›ml› ve estetik görünümlü bedava
enerjinin maksimum kullan›m›na, Baymak kalitesi çerçevesinde sahip oldunuz. Baymak Günefl
Kollektör Sistemini, verimli, uzun süreli ve güvenli kullanabilmeniz için sistem montaj›n›n do¤ru
yap›lmas› çok önemlidir. Bu nedenle Kullanma K›lavuzunu dikkatlice okuyarak montaj ve
emniyet kurallar›na uyunuz.

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›ld›r. ‹lgili
yasa gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay›
taahhüt eder.

Baymak Yetkili Servis harici, yetkisiz 3.flah›slar ve özel servis firmalar› ile kesinlikle iletiflime
geçmeyiniz. Firmam›z taraf›ndan dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde, çal›flma / hizmet
statülerinde ve faaliyet alanlar›nda de¤ifliklikler yap›labilmektedir. Bu sebeple, güncel Yetkili
Servis bilgilerine firmam›z›n web sayfas›nda yer alan "Yetkili Servisler" bölümünden ulaflabilirsiniz.
Bilgi için lütfen www.baymak.com.tr web sayfam›z› ziyaret ediniz ve/veya afla¤›da bilginize
sunulan telefon numaras›ndan Baymak A.fi. Sat›fl. Sonras› Hizmetler Müdürlü¤ü ile iletiflime
geçiniz.
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Baymak günefl kollektörlerinde tafl›y›v› bak›r borular›n , so¤urucu yüzeyle birlefltirme yönteminde lazer kaynak
tekni¤i uygulan›r.
Selektif kollektörlerde so¤urucu yuzey; seçici bir yuzeyle kaplanm›fl tek parça bak›r veya alüminyum
plakad›r.Selektif yüzey olarak tan›mlanan bu yüzey, güneflin sadece direkt ›fl›nlar› de¤il difüz ›fl›nlar›n› da
seçerek ›s› tafl›y›c› ak›flkana aktar›lmas›n› sa¤lar ve so¤urucu yüzey performans› en yüksek kollektör modelidir.

1. Kollektör montaj›n›n yap›laca¤› yer çat› veya teras oldu¤unda kaza riski yüksek olaca¤›ndan 
kazaya karfl› tedbir al›nmal›d›r.

2. Montaj iflleminden önce sistemin kurulaca¤› yeri tespit ediniz.
3. Montaj s›ras›nda inflaat flartlar›na, teknik durumlara ve bölgesel talimatlara riayet edilmelidir.
4. Kolektör çat›ya monte edilecek ise güneye gelen tarafa tak›lmal›d›r. E¤er mümkünse bacan›n 

bat› taraf›na monte edilmelidir. Çünkü bacadan ç›kan duman kollektör cam›n› kirletebilir.
5. A¤açlar, yüksek binalar, bacalar vs. gibi etkenler gün içinde kolektör yüzeyine gölge etmemelidir.
6. Kollektörler Baymak flase grubu içerisinde yer alan flase-kollektör ba¤lant› parças› ve flaseye 

tak›lan civatalar tam olarak sökülüp düzgün flekilde monte edilmeli ve kontrol edilmelidir.
7. Sistemin kurulaca¤› binada görüntü kirlili¤i ve mimari yap›y› bozmayacak uygun yer seçilmelidir.
8. Cihaz›n›z›n montaj›n› yetkili tesisatç›n›za yapt›r›n›z.
9. Kollektörler negatif ve pozifit bas›nç testlerinden (azami 120 kg/m2) baflar› ile geçmifl olup 

rüzgar,kar vb. yüklere karfl› maksimum dayan›m kuvveti kolektör bafl›na 300 kg olarak belirlenmifltir.

2. MONTAJ
2.1 Montaj Öncesi Haz›rl›k
Kolektör Montaj Yerinde Dikkat Edilecek Hususlar :
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1- Kollektör Özellikleri

KOLLEKTÖR
MODEL‹

BOY
(mm)

EN
(mm)

MAKS‹MUM
ÇALIfiMA

BASINCI (bar)

BA⁄LANTI
ÇAPI (mm)

ABSORBER
ALANI (m2)

SU HACM‹
(Lt)

A⁄IRLIK
(Kg)

2180
1750
2180
1750
2180
1750
2180
1750
2180
1750

1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18
Ø 18

2.34
1.87
2.34
1.87
2.34
1.87
2.34
1.87
2.34
1.87

2.1
1.8
2.1
1.8
2.1
1.8
2.0
1.6
2.0
1.6

49
40
50
41
50
41
48
41
49
39

Advanced XL
Advanced X
Essential XL-Black
Essential X-Black
Essential XL
Essential X
Concorde XL
Concorde X
Apollo XL
Apollo X

KASA
RENG‹

S‹YAH
S‹YAH
S‹YAH
S‹YAH

GR‹
GR‹
GR‹
GR‹
GR‹
GR‹
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Sistem montaj›na afla¤›da belirtilen montaj s›ralamas›na uyarak bafllay›n›z. Somun ve civata birlefltirmelerinin
s›k›l›¤›n› kontrol ediniz. Profillerin montaj›ndan sonra ayaklar› zemine veya çat› dilmelerine sabitleyiniz. Montaj
aç›s› 25° - 45° aras› seçilebilir.

Ürünlerin tafl›nmas› ve kurulumun haz›rl›k esnas›nda
dikkat edilecek hususlar:
- Nakliye esnas›nda kesinlikle malzemeler orjinal ambalajlar›ndan 

ç›kart›lmamal›d›r.
- Kollektörler araç içinde kesinlikle bir yere dayat›larak dik veya çapraz

flekilde tafl›nmamal›d›r.
- Kollektörler yan ba¤lant› borular›n›n zarar görmemesi sa¤lanacak 

flekilde, yere paralel olacak flekilde yerlefltirilmeli ve üst üste en fazla
10 adet konulacak flekilde yerlefltirilmelidir.

- Kollektörlerin üzerine herhangi bir yük konulmamal›d›r ve sevkiyat 
esnas›nda araç içerisinde sallanmayacak flekilde sabitlenmelidir.

- Kollektörler zemin üzerinde sürüklenerek tafl›nmamal›d›r.
- Kollektörler çat›ya bir halat yard›m›yla çekiliyorsa birer birer çekilmelidir.

Kesinlikle manifold borular› kullan›larak ba¤lanmamal› yada 
tafl›nmamal›d›r.
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2.2 Montaj

Baymak Günefl Kollektörleri her noktadan montaj imkan› veren özel
tasar›ma sahiptir. Kollektör E¤imli yada düz çat›lara göre tüm montaj kitler
ile uyumludur. Her kollektör kullan›lacak 2 adet Alüminyum profil üzerine
yine Alüminyum sabitleme parçalar› ile montaj edilir.
Bu alüminyum sabitleme parçalar› kollektörün alt›na koyulan Aluminyum
profil in üzerine afla¤›daki resimde belirti ldi¤i gibi ba¤lan›r.
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- Kollektörler çat›ya tafl›n›rken zarar görmeyecek flekilde sabitlenerek tafl›nmal›d›r.
- Kollektörü veya flase ayaklar›n› çat›ya çeken iflçiler en az iki güvenli noktadan kendini EMN‹YET KEMER‹

ile ba¤lamal› ve kendini güvene almal›d›r.
- KEND‹ GÜVENL‹⁄‹N‹ SA⁄LAMAYAN H‹Ç K‹MSE ÇATIDA KOLLEKTÖR MONTAJINDA 

BULUNMAMALIDIR.
- KAR YA⁄IfiLI, YA⁄MUR YA⁄IfiLI VE SERT RÜZGARLI HAVALARDA KES‹NL‹KLE ÇATIDA MONTAJ

YAPILMAMALIDIR.
- Çat›da montaj yapacak iflçi mutlaka lastik tabanl› ayakkab› giymelidir. Bu ayakab›lar›n tabanlar› t›rt›kl› 

olmal›d›r.

Ürünlerin Montaj›nda dikkat edilecek hususlar:
- Kollektör güneye bakacak flekilde monte edilmelidir. Do¤ru yöne montaj yapabilmek için pusula kullan›n›z.
- Kollektor e¤im aç›s› tüm y›l için kullan›mlarda flehrin bulundu¤u enlem derecesinde olmal›d›r. E¤er sadece
yaz aylar› için kullan›m varsa flehrin bulundu¤u enlem derecesinden 15° eksik, sadece k›fl aylar› için
kullan›m varsa flehrin bulundu¤u enlem derecesinden 15° fazla monte edilmelidir. Pratikte kollektör e¤im
aç›lar›n›n 30° ile 40° aras›nda olumlu sonuçlar verdi¤i gözlemlenmifltir. Kollektörlerin montaj e¤im aç›lar›
mutlaka aç›l› terazi veya buna benzer bir aletle kontrol edilmelidir.
- Monte edilecek kollektörlerin alt tabanlar› zeminle s›f›r olmamal›d›r. E¤er kollektör alt taban› zemine yap›fl›k
biçimde çat›ya monte edilirse rüzgar karfl›s›nda kollektörler büyük bir direnç kayna¤› olacakt›r. Arkadan
esen rüzgar›n ak›fl›n› sürdürebilmesi icin kollektörlerin tabanlar› zeminden mininimum 10 cm yüksekte
olmal›d›r.
- E¤er kollektörlerin monte edilece¤i çat›da baca varsa, kollektörlerin cam yönü yine güneye bakacak fakat
bacan›n bat› k›sm›na monte edileceklerdir.
- Kollektörlerin monte edilece¤i yerde çevre binalar›n, a¤aclar veya buna benzer yükseltiler kollektörler
üzerine gölge yapmamal›d›r. Kollektörlerin monte edilece¤i yerde saat 09:30 ile 16:00 aras›nda gölgelenme
olmamal›d›r.
- Y›ld›r›mdan korunmak icin Kollektörlerin binan›n paratoner sitemine ba¤lanmas›na gerek yoktur. Ancak
di¤er metal flaselerin ve borular›n ise paratoner devresine yada ana topraklama hatt›na ba¤lan›lmas› tavsiye
edilir. Sadece en az 16 m2 kollektör alan›na sahip sistemlerde bu ba¤lant› mecburidir. Bu ifllem sadece
ehil ve yetkili kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Çat› Tipine Göre Montaj fiekilleri:

- Dört köfle kiremit çat›ya montaj

‹zolasyon malzemesi olarak alüminyum kaplamal› büton malzeme kullan›lmas›n› öneririz. Kollektör ayaklar›n›n
denk geldi¤i kiremitler al›nd›ktan sonra çat›da mevcut olan ç›taya dayan›m sa¤lamas› aç›s›ndan ilave olarak
befl’e on tahta alttan ve üstten ayr› ayr› çak›l›r. Çak›lan befle on parça üzerinde at›lacak olan trifon çap›ndan
daha küçük çapl› bir matkapla flase ayaklar›n›n delik eksenlerinin geldi¤i yerlerde delikler delinir.
Daha sonra alüminyum kaplamal› büton malzeme afla¤›daki kiremitin üzerini örtecek, üstteki kiremitin alt›na
gelecek flekilde yerlefltirilir. Ayaklarda daha önce haz›rlanan eksenlere denk gelecek flekilde yerlefltirilir
ve trifonla vidalan›r. ‹zolasyon malzemesi olarak çinko malzeme de kullan›labilir.

- Çat›da iç içe geçen kiremit tipine montaj

Kollektörlerin kaplad›¤› alan büyüklü¤ü kadar kiremit kald›r›l›r. fiase ayaklar›n›n denk geldi¤i k›s›mlar befle
on tahta ile desteklenir. Çak›lan befle on parça üzerinde at›lacak olan trifon çap›ndan daha küçük çapl› bir
matkapla flase ayaklar›n›n delik eksenlerinin geldi¤i yerlerde delikler delinir. Bu sefer kiremitlerin kald›r›ld›¤›
alan komple alüminyum kaplamal› büton malzeme ile kaplan›r. Büton malzeme afla¤›da ve yanda kalan
kiremitlerin üzerine, yukar›da kalan kiremitlerin alt›na girecek flekilde yay›l›r. Daha sonra flasenin denk
gelen k›s›mlar›ndan flase trifonlarla ba¤lan›r. ‹zolasyon malzemesi olarak çinko malzeme de kullan›labilir.
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- Shingle çat› montaj
Kaplamay› kald›rmadan, flase ayaklar›n›n denk gelece¤i yerlere destek olunmas› amaçl›, befle on tahta
altl› üstlü ba¤land›ktan sonra, direkt olarak, silikonlanm›fl trifonlarla flase ayakl›ar› çat›ya ba¤lanabilir.

2.3 Boru Ba¤lant›lar›
Baymak kollektörlerin boru ba¤lant›lar› ermeto tip ba¤lant› kitleri kullan›larak yap›l›r. Paket sistem ve
otomasyon kontrollu seri sistemlerde farkl› tipte kollektör ve boru ba¤lant›lar› bu kitler kullan›larak s›zd›rmaz
flekilde yap›l›r. Baymak kollektörleri boru ç›k›fllar› Ø18mm çap›nda boru bulunmaktad›r.

Kollektör girifl ve ç›k›fllar›nda kullan›lan nipeller/dirsekler/hava ventilleri Ermeto/ kompresyon yöntemi ile
çal›fl›r. Boruya geçen yüksük mekanik olarak bak›ra kilitlenir ve s›zd›rmazl›¤› sa¤lar.

Boru Ba¤lant› Montaj›:

KOLLEKTÖR ÇIKIfiLARINDA Ø 18 MM ÇAPINDA BORU BULUNMAKTADIR.

Ø
 1

8

Resim 2
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Seri Sistemlerde Kollektör Ba¤lant›lar›:
Seri ba¤lant› yap›lan kollektör sistemlerinde montaj dörtlü ba¤lant› olarak yap›lmal›d›r. Bu tip montajlarda
kullan›lacak ba¤lant› elemanlar› afla¤›daki tabloda belirtilmifltir .Sistemde kullan›lan borular kesinlikle uygun
malzemelerden (bak›r,pirinç yada paslanmaz çelik) seçilmelidir. Galvaniz ve plastik borular ve donan›mlar
kullan›lmamal›d›r. Sistemde kullan›lan tüm ekipmanlar 150°C çal›flma s›cakl›¤›na ve %50 gylcol kar›fl›m›na
dayan›kl› olmal›d›r.
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Çift Serpantinli Boyler/Günefl Kolektörü Kazan Ba¤lant› fiemas› Sistem Elemanlar›

1- Pislik Tutucu
2-Bas›nç Regülatörü
3- Çekvalf
4- Emniyet ventili
    (Açma Bas›nc› 8 Bar olmal›d›r.)
5- Boyler boflaltma hatt›
6- Kapal› devre bas›nçland›rma hatt›
7- Pompa ba¤lant› rekoru
8- Servis sirkülasyon hatt› pompas›
9- Otomatik hava tahliye cihaz›

10- Kapal› devre boflaltma hatt›
11- Debi ayar vanas›
12- Sirkülasyon pompas›
13- Kapal› genleflme tank›
14- Emniyet ventili
     (Statik  yüksekli¤ine göre de¤iflir.)
15- Manometre
16- Termometre
17- Kazan-boyler hatt› sirkülasyon pompas›
18- Otomasyon panosu - Sor M Plus
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20m_ Kollektör Ba¤lant›s› Örnek fiemas›:

Tavsiye edilen ba¤lant› tipi ve boru çaplar› afla¤›da belirtilmifltir.

63 9810.0412  -  Rev.00 - 07/07/2011

Not:
- Maksimum 4 kolektör pefl pefle seri olarak ba¤lanmal›d›r.
- Sistemin hacmine uygun olarak hesaplanm›fl kapal› genleflme tank› sisteme eklenmelidir.
- S›cak su tank› seçimi yap›l›rken yaklafl›k olarak 1m_ kollektör için 60 lt olarak hesaplanmal›d›r.
- Kollektörlerin havas›n› almak için hava tahliye vanas› kullan›lmal›. Bu sistemin en üst noktas›na 

koyulmal›d›r. E¤er ayr› ayr› kollektör gruplar› varsa her grupa 1 hava tahliye vanas› koyulmas› tavsiye 
edilir.

- Paralel ba¤lanan kollektörlerde 2 kollektörden fazla ba¤lant› varsa mutlaka bir yada daha fazla ara fleks
ba¤lant› kullan›lmal›d›r.

3.BAKIM
Kollektör Suyunun Boflalt›lmas› ve Doldurulmas› :

Kollektörün alt k›sm›nda bulunan körtapa aç›larak yada sistemdeki boflaltma vanas› kullan›larak sistemdeki
›s›t›c› ak›flkan boflalt›labilir. Sisteme solar s›v› yada Antifriz doldurulurken güneflin etkili olmad›¤› saatler
tercih edilmelidir ve kollektörun so¤uk oldu¤undan emin olunmal›d›r. Aksi halde sistemdeki s›cak s›v›
yaralanmalara neden olabilir. Kollektörler 10 Bar çal›flma bas›nc›na uygundur. Ancak sistemde kullan›lan
tüm elemanlar›n çal›flma bas›nçlar› kontrol edilip optimum sistem bas›nc› buna göre seçilmelidir. Kollektörlerinizi
Kesinlikle aç›k devreli sistemlerde kullanmay›n›z. Kollektörler sadece Solar s›v› yada Antifrizli ›s›t›c› ak›flkan
kullan›lan kapal› devre sistemde kullan›ma uygundur. Aksi halde ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
Sistemde emniyet ventili ve genleflme tank› kullan›lmas› tavsiye edilir.
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Kollektörün Temizlenmesi :
Kollektör camlar›n›n temiz olmas›na dikkat ediniz. Tozlu ve kirli cam günefl ›fl›nlar›n›n yans›mas›na sebep olur.
Sisteminizin verimli çal›flmas›n› engeller.

K›fll›k Bak›m ve Kontröller :
Sonbahar aylar›nda sistemdeki s›v›n›n antifriz derecesini ölçtürerek k›fl aylar›nda donmaya engel olacak derecede
antifriz ilave ediniz. Kollektörler donmaya karfl› garanti kapsam› d›fl›ndad›r. Çok so¤uk günlerde özellikle donma
tehlikesinin oldu¤u zamanlarda s›cak su muslu¤unu çok az aç›k b›rak›n›z. Böylelikle tesisat borular›n›n donmas›n›
önleyiniz.

Tüketicinin Bilmesi Tavsiye Edilen Bilgiler:

E¤er günefl alt›nda kollektör üzerine elinizi koydu¤unuz zaman olmas› gerekenden (eliniz yanarsa) bu
kollektör içinde ak›flkan dolafl›m›n›n durdu¤unu gösterir. Bunun sebebi kollektör borular›n›n içine yabanc› bir
cisim birip borular› t›kamas› yada sistemin hava yapmas›d›r.

E¤er sisteminiz paket sistem ise montaj talimat›nda belirtilen tesisat ba¤lant›s›ndaki gibi kollektörünüzün sa¤
alt köflesinde bulunan flebeke hatt›na ba¤lanan bir vana ile manometreden sürekli kontrol ederek kapal› devreye
1 bar seviyesinde su gönderin. Böylece sistem havas› otomatik hava tahliye cihaz›ndan at›l›r ve sistem yeniden
çal›flmaya bafllar.

E¤er sisteminiz otomasyonlu sistem ise montaj talimat›nda belirtilen tesisat ba¤lant›s›ndaki gibi flebekenin en
alt noktas›nda bulunan doldurma boflaltma vanas›nda, flebekeye çekilmifl hattaki vanay›
manometreden sürekli kontrol ederken, yavafl yavafl açarak kapal› devre bas›nc›n› montaj› yapan tesisatç›n›z›n
size verece¤i sistem çal›flma bas›nc›na getirin.

E¤er sistemin herhangi bir yerinde kaçak varsa buradaki suyu kontrol edin. Bu su elinizi sürdü¤ünüz zaman
renkli ve hafif ya¤l› bir his veriyorsa kaçak kapal› devrededir. E¤er suya elinizi sürdü¤ünüzde al›fl›k oldu¤unuz
gibi bir his verirse kullan›m hatt›nda kaçak vard›r. E¤er kollektör cam›n›n üzerinde yo¤uflma d›fl›nda belirgin
bir su birikmesi varsa kollektörünüz su alm›fl yada kollektör panelinde çatlak oluflmufl olabilir.

Kollektörlerinizi hangi sistemle kullan›rsan›z kullan›n sistem için bir emniyet ventili kullanmal›s›n›z. Seçice¤iniz
emniyet ventili sistem içinde bulunan tüm ekipmanlar›n (Kollektör, Boyler, Genleflme tank›,vb.) hangisinin çal›flma
bas›nc› en düflük ise ona göre seçilmelidir. Kollektörlerinizin maksimum çal›flma bas›nc› 10 bard›r. Emniyet
ventili kullan›lmad›¤› için ar›zalanm›fl cihazlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
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ARIZA

Su yeterince ›s›nm›yor

S›cak su akm›yor

Emniyet ventili su kaç›r›yor

Depodan su s›z›yor

SEBEP
Kollektör cam› kirli

Kollektördeki bas›nç yetersiz

S›cak su vanas› kapal›

So¤uk su vanas› kapal›

fiebeke bas›nc› yetersiz

Emniyet ventili kireçlenmifl

Sebeke bas›nc› yüksek

Depo ar›zal›

YAPILMASI GEREKENLER
Cam› temizleyiniz

Is›t›c› ak›flkan› tamamlay›n›z

S›cak su vanas›n› aç›n›z

So¤uk su vanas›n› aç›n›z

Hidrofor tak›n›z

Temizleyiniz

Bas›nç düflürücü kullan›n›z

Servis ça¤›r›n›z

Not : Cihaz›n›zla ilgili bir problemle karfl›laflt›¤›n›zda yetkisiz kiflilerin cihaza müdahale
etmesine izin vermeyiniz ve yetkili servisimize baflvurunuz. (Bkz. Servis Teflkilat› Kitapç›¤›)
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Ürün Garanti fiartlar› ‹le ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :

Ürün Garanti fiyartlar› ile ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :
Baymak A.fi. taraf›ndan verilen ürün garantisi, cihaz›n normal kullan›m flartlar›nda kullan›lmamas›ndan do¤acak
ar›za ve hasarlar› kapsamaz.
Buna ba¤l› olarak afla¤›daki maddeler dikkatinize sunulmufltur.
Ürününüzü Kullanmadan önce Montaj ve Kullan›m K›lavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün Montaj ve Kullan›m
K›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›, kullan›m hatalar› ve cihaz›n standart
kullan›m flartlar›/amaçlar› hariçinde kullan›lmas› halinde ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
1) Ürünün ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmamas› (*), Yetkili Servis Teknisyenleri harici
yetkisiz 3.flah›slar (özel servis) taraf›ndan cihaza müdahale edilmesi veya tüketici taraf›ndan cihaz›n servis
ayarlar›na müdahale edilmesi nedeniyle oluflan ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. (*)
Termosifon,Pompa,Ani Su Is›t›c›s›, Radyator ve Aspirator ürün gruplar›nda ilk çal›flt›rma ifllemi yap›lmamaktad›r.
2) Ürüne ait garanti belgesinin, faturan›n, ek garanti belgesinin ve/veya ilk çal›flt›rma/montaj ifllemine ait Yetkili
Servis Fiflinin Yetkili Servis'e ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde yap›lacak ifllem garanti kapsam› d›fl›nda
kalacakt›r.
3) Sat›nal›nan ürüne iliflkin olarak düzenlenen sat›fl faturas› garanti belgesi yerine geçmeyece¤inden, ürüne
ait garanti belgesinin sat›c› firma/yetkili servis taraf›ndan eksiksiz olarak doldurularak kaflelenip, imzalanmas›
gerekmektedir. Aksi halde yap›lacak ifllem garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
4) Garanti Belgesi, Ek Garanti Belgesi ve Yetkili Servis Fifli üzerinde tüketici taraf›ndan tahribat/de¤ifliklik
yap›lmas› ve/veya ürün üzerinde bulunan orijinal seri numaras›n›n silinmesi /tahrip edilmesi durumunda ürün
garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
5) Ürünün müfllteriye tesliminden sonra, nakliye/tafl›ma s›ras›nda oluflabilecek hasarlar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
6) Ürünün montaj/tesis edildi¤i mahalden sökülmesi ve yeni bir adrese monte edilmesi ile ilgili olarak yap›lacak
olan ifllemler (nakliye, demontaj, montaj, kurulum, tesisat, kullan›m izah›.v.b.) garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7) Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›fl depolama ve ortam koflullar› nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar
ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
8) Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki d›fll etkenler, mevsimsel hava flartlar› ve çevresel etkenler
(deprem, yang›n, sel, su basmas›, fliddetli ruzgar, y›ld›r›m düflmesi, kireç, tesisat›n afl›r› kireçli/çamurlu/pis
olmas›, nem, rutubet, toz, nakliye, tafl›ma, ürünün dona maruz kalmas›, baca ba¤lant›lar›n›n donmas›, bacadan
ya¤mur suyu girmesi, susuz çal›flmas› v.b. ) nedeniyle oluflan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
9) Yo¤uflma suyu drenaj hatt› ve/veya ba¤lant›lar›n›n donmas›, t›kanmas›, kirlenmesi, ba¤lant›lar›n›n
ç›kmas›/kopmas› ve harici/fiziki d›fl etkenler nedeni ile hasar görmesi sonucu oluflacak ar›zalar ve problemler
garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
10) Ürünün standart ve sorunsuz çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas› için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullan›m
K›lavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su bas›nc›, voltaj de¤eri, gaz besleme bas›nc›, sigorta de¤eri, topraklama,
yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b.) uygun olmamas›, sabit olmamas› ve/veya de¤iflken olmas› halinde, cihazda
meydana gelebilecek ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
11) Tüketicinin periyodik olarak yapmas› ve/veya yapt›rmas› gerekli olan/tavsiye edilen bak›m ve kontrolleri
zaman›nda yapmamas›/yapt›rmamas› nedeni ile ürün üzerinde meydana gelebilecek ar›zalar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
12) Ürünün ticari amacl› olarak kullan›m›ndan kaynakl› ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
13) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
14) Elektrik-Gaz-Su tesisat› ve/veya tesisat ekipmanlar›, tesisat kaçaklar›, tesisat ba¤lant›lar›, baca ba¤lant›lar›
nedeniyle meydana gelebilecek ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
15) K›fl sezonunda antifiriz miktar›n›n yada solar s›v›n›n yeterli konulmamas›ndan do¤an ar›zalar (Don vb.)
garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
16) Sisteme ba¤l› emniyet elemanlar›n›n (Emniyet ventillerinin) yüksek flebeke bas›nc› nedeniyle fazla suyu
tahliye etmesinden kaynaklanan zarar ve ziyan nedeniyle oluflan hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
17) Ba¤lant› borular›n›n d›fl etkenden ve sa¤l›kl› ve düzgün monte edilmemesinden kaynaklanan
hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
18) Kollektör ve deponun sa¤l›kl› ve montaj ve kullanma k›lavuzunda belirtildi¤i flekilde monte
edilmemesinden kaynaklanan ar›zalar (Ornek : Kuvvetli rüzgar sebebiyle kollektör veya deponun zarar görmesi)
garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
19) Garanti Belgesinin tüketiciye tesliminden ürünün al›nd›¤› yetkili sat›c›, bayii, acenta veya temsilcilik sorumludur.


