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MODE RESET

+ +

2.2. KOMBİ MONTAJ KURALLARI

2.2.1. Kombinin Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar
Hermetik (C tipi) kombilerin monte edildiği mekânlar için bir sınırlama yoktur 
(cihazlar odanın hacmi ve havalandırma biçimine bağlı olmaksızın monte 
edilebilir). Ayrıca balkon, teras gibi kısmi korumalı alanlara da koruyucu kabin 
içerisinde olmak şartıyla ve tesisat suyundaki donmaya karşı gerekli tedbirler 
alınması şartıyla monte edilebilirler.

Kombinin, montajı bina duvarına bağlantısı sağlam olarak yapılmalıdır. Kombi 
ile gaz hattı arasında esnek bağlantı elemanı kullanılmalıdır.

A, B ve C tipi cihazlarda kullanılacak fleks boyları yerel gaz kuruluşlarının 
müsaade ettiği ölçüleri aşmamalıdır. Hermetik kombilere ait baca çıkışları 
mutlaka doğrudan dış ortama açık, hava sirkülasyonu olan yerlere 
bağlanmalıdır. Bu cihazların atık gaz tesisatı gaz çıkış yeri şartları (boru 
çıkış ağzının çeşitli formlara göre konumları, düşey, yatay asgari mesafeleri, 
kanallara veriliyorsa kanalların kesit alanları vb) TS 12514 standardında 
belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. 

2.2.2. Hermetik Kombilerin Montajının Yapılamayacağı Yerler
• Binaların merdiven boşluklarına,
• Genel kullanımına açık koridorlarına, havalandırma boşluklarına ve 

aydınlıklarına, tavan arasına, çatı altına, acil çıkış kapılarına, kiler, hol, gibi 
ortak kullanım alanlarını oluşturan benzeri mekânlara,

• Binalar arası avlulara,
• Dar saçak aralıklarına
• Baca duvarları üzerine,
• Kapalı balkonlara,
• Açık balkonlara (kabin içinde olması ve cihaz firmasının müsaade etmesi 

hariç),
• Atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına,
• Doğrudan rüzgâr direncine maruz kalabilecek yerlere,
• Başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara (C tipi) Hermetik kombilerin 

monte edilmesi yasaktır!

2.2.3. Kombinin Duvara Montajı ve Montaj Yeri Seçimi
•  Kombinin duvara montajının, sağlam ve güvenli olduğu kontrol edilmeli ve 

garantilenmelidir.
•  Kombi ile birlikte standart olarak verilen askı sacı, bağlantı vidaları ve  

montaj şablonuna göre dolu veya yarı dolu tuğlalı bir duvara tekniğine 
uygun şekilde monte edilmelidir ve başka amaçla kullanılmamalıdır. 

•  Montaj için farklı malzemelerin kullanılması durumunda kombi garanti 
kapsamından çıkar. 

•  Eğer monte edilecek duvar tuğlalı bir duvar değilse öncelikle destek 
sisteminin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

•  Kombi ateşe dayanıklı bir duvara monte edilmelidir.
•  Kombi askı sacının yerden yüksekliği 1,8 -2,2 m arasında monte edilmesi 

önerilir. 
•  Montaj yerinin kısıtlı olduğu yerlerde servis teknisyeninin de kolay 

müdahale edebilmesi için kombinin yerden minimum 30 cm yukarıda ve 
yanlardan da en az 5 cm boşluk bırakılacak şekilde monte edilmesi gerekir.

•  Patlayıcı, yanıcı madde ve asit buharı bulunan ortamlara kombi montajı  
yapılmaz.

•  Ocak, fırın, radyatör veya ısıtıcı cihazların yanlarına veya üstlerine gelecek 
şekilde montaj yapılmaz. 

•  Hermetik kombiler mobilya içene de monte edilebilir ancak yan taraflarında 
en az 5’er cm boşluk bırakılmalıdır.

•  Mutfak tezgâhı veya set üzerine monte edilecekse kombi altından 
minimum 30 cm boşluk bırakılmalıdır.

•  Montaj sonrasında kombinin Emniyet Ventilinden su gelme olasılığına 
karşı çıkışının şeffaf bir hortum ile gider hattına bağlanılması önerilir. Eğer 
bu mümkün değilse; kombinin altına elektronik cihazlar, bozulabilecek, 
paslanabilecek aletler, parçalar ve gereçler koymayınız. 

•  Yukarıdaki nedenlerden dolayı kombi altına herhangi bir mobilya 
koymayın/bulundurmayın.


Kombinin hemen yakınında sıvı veya yanıcı madde bulunmadığından 
emin olun. Cihazın nominal ısı kapasitesinde izin verilen maksimum 
85°C sıcaklık değeri aşılmadığında bile ısıtma cihazı ile yanıcı madde 

içeren yapı malzemesi arasında 1,0 mt mesafe bırakılması gerekir

Şekil 6 Kombinin bir kabin veya dolap içerisine konulması durumunda servis 
hizmeti verilebilmesi için minimum mesafeler.
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2.2.9. Kısmen Korunan Dış Mekânlara Montaj
Kurulum talimatları: Bu kombi, kısmen korunaklı dış mekânlara monte 
edilebilir. Kısmen korunaklı yer, kombinin doğrudan atmosferik etkenlere 
ve yağışlara (yağmur, kar, dolu, vs..) maruz kalmadığı yerlerde bulunması 
anlamına gelir.

Donmaya Karşı Koruma: Kombi cihazı, içerisindeki suyun 5°C derecenin 
altına inmesi halinde otomatik olarak pompa ve brülörü devreye sokarak 
donmayı önleyen bir sistem ile donatılmıştır. 
Donmaya karşı koruma işlevi ancak aşağıdaki koşullara bağlıdır:
- Kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik kaynaklarına bağlı ise;
- Kombi gaz ve elektrik kaynaklarından (ana şalteri açık ise) sabit bir şekilde 
beslenirse;
- Kombi ateşleme eksikliği nedeni ile arıza durumuna geçmediyse;
- Tesisat suyunun sirkülasyonun sağlanabilmesi için kombi altında bulunan 
tesisat vanalarının ve radyatör vanalarının açık konumda olması gerekir.
Bu koşullarda Kombi -5°C ortam sıcaklığına kadar donmaya karşı koruma 
altındadır.

En düşük sıcaklık -5°C. Kombi cihazının sıcaklığının -5°C’nin altına düştüğü 
bir ortamda monte edilmiş olması halinde ve de gaz girişinin kesilmesi veya 
ateşleme yapılamadığı için arızaya geçmesi durumunda Donmayı Önleyici 
Sistem devreye giremez ve cihazda donma/buzlanma oluşur. Donma riskini 
önlemek için izleyen talimatlara uyulmalıdır:

- Isıtma devresini, içine donmayı önleyici (ısıtma tertibatları için özel) iyi marka 
bir antifriz üreticinin ısıtıcının saklanmak istendiği minimum sıcaklık için gerekli 
gördüğü yüzde oranında ve talimatların özenle takip edilerek konması ile donmaya 
karşı koruma.
Kombilerin yapıldıkları malzemeler etilen glikol ve propilen bazlı buzlanma karşı 
sıvılara dayanıklıdırlar. Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konusunda tedarikçi 
firma uyarılarına riayet ediniz.

Kombiyi donmaya/buzlanmaya karşı koruma yalnızca bu şartlarda 
garanti edilir:
Garantinin etkinliğinde yukarıda sözü edilenlere uymamaktan ve elektrik 
enerjisinin kesintiye uğramasından kaynaklanan hasarlar hariç tutulur.

Kombi cihazının sıcaklığının 0°C altına düştüğü mekânlara (gerek kullanım 
suyu ve gerekse kalorifer amaçlı) montajı halinde hem kalorifer tesisatının ve 
hem de kullanım suyunun borularının izolasyonlu olması gerekmektedir.

2.2.10. Elektriksel Bağlantılar
Kombinin elektrik güvenliği yalnızca yürürlükteki güvenlik talimatlarının 
ön gördüğünce izlenen, etkili bir topraklama tesisatına tamamen bağlı ise 
gerçekleşir. Topraklama olmayan yerlerde priz üzerinde nötr hattından 
topraklama yapılmayacaktır! Gaz ve su bağlantı borularının topraklama için 
kullanılması tehlikelidir ve kabul edilmez.

WARMHAUS A.Ş. kombinin toprak bağlantısının yapılmamış olması ve yetkin 
bir elektrikçi tarafından yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun 
olarak yapılmamasından dolayı kişi veya eşyalara gelebilecek her türlü zarar 
ve hasar durumunda hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, elektrik tesisatının, kombi üzerinde bulunan teknik özellikler etiketinde 
belirtilen çekilebilecek maksimum güce uygun olduğunu kontrol edin. Kombiler, 
“X” tipi prizsiz özel güç kaynağı kabloları ile verilmektedir. “Warmhaus kombiler 
IPX5D bir koruma seviyesine sahiptir. Güç kaynağı kablosu 230 V +%10; -%15 
50Hz bir şebekeye L-N kutuplaşması ve toprak bağlantısına sadık kalınarak 
bağlanmalıdır, aynı şebeke üzerinde yüksek gerilim kategorili III. sınıf çoklu kutup 
bir irtibat kesici ön görülmüş olmalıdır. Kablonun değiştirilmesi gerektiğinde 
mutlaka Yetkili Warmhaus Servisimize müracaat ediniz.


Güç besleme kablosunun belirtilmiş güzergâhı takip etmesi 
gerekmektedir. Ayarlama kartı üzerindeki sigortaların değiştirilmesi 
durumunda 2A veya 3,15A hızlı tip sigorta kullanınız. Cihazın genel 

elektrik şebekesinden beslenmesi için adaptör, çoklu prizler ve uzatma 
kablolarının kullanılmasına izin verilmez.

2.2.11. Opsiyonel Kumandalar: Oda Termostatı, Dış Hava Sıcaklık Sensörü 
Ve Diğerleri
Warmhaus kombilere oda termostatı, Dış Hava Sıcaklık Sensörü vb., kumanda 
cihazları mutlaka yetkili servis personeli tarafından bağlanmalıdır, bağlantıların 
yetkisiz kişiler tarafından yapılması durumunda kombi garanti kapsamı dışına 
çıkacaktır.


Warmhaus kombilere oda termostatı, Dış Hava Sıcaklık Sensörü 
vb. kumanda cihazları isteğe bağlı (Opsiyonel) aksesuarlar olarak 
sunulur ve mutlaka Warmhaus onaylı olmalıdır.

Dış Hava Sıcaklık Sensörünün yerleştirilmesi ile ilgili olarak kullanım 
talimatlarına bakınız.

Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak bağlanabilen bu sensör, kalorifer 
tesisatına gönderilen sıcaklığı dış hava sıcaklık değişikliklerine uyumlu 
çalışması için dış hava sıcaklığı arttığında tesisattaki maksimum gidiş suyu 
sıcaklığını otomatik olarak azaltır. Dış Hava Sıcaklık Sensörü, kullanılan oda 
termostatının tipolojisinden bağımsız olarak bağlandığında harekete geçer ve 
oda termostatları ile ortaklaşa çalışır. Tesisat giriş sıcaklığı ile dış hava sıcaklık 
arasındaki ilişki, kombinin paneli üzerinde (veya kombiye bağlı ise kumanda 
paneli üzerinde) bulunan düğmenin pozisyonundan diyagramdaki eğrilere 
göre belirlenir (Şekil 37).

Dış Hava Sıcaklık Sensörünün ikili elektrik bağlantı kablosu kombi elektronik 
kartından klemenslere gelen iki beyaz kablonun karşısına yapılmalıdır (Şekil 
26). 

Şekil 9 Kombi oda termostatı ve dış hava sıcaklık sensörünü bağlantıları
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DİKKAT : ON-OFF VE OPENTHERM ODA TERMOSTATI BAĞLANTILARINDA  B   KÖPRÜ KABLOSU ÇIKARTILMALIDIR!

B


DİKKAT: ON-OFF 
ve OPENTHERM 
oda termostatı 

bağlantılarında  B  köprü 
kablosu çıkartılmalıdır!
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3.2. AÇMA / KAPAMA / BEKLEME VE YAZ / KIŞ MODLARININ SEÇİMİ
Kombinin elektrik bağlantısını kesmek için V otomat şalteri kullanınız. Cihaza elektrik geldiğinde sıcaklık değeri tesisattaki suyun sıcaklık değeridir. 
 
3.2.1. Açma/Kapama/Bekleme Konumları


Kombinin elektrik bağlantısını Açmak/Kapamak için V otomat 
(sigorta) şalterini kullanınız.    
 

3.2.2. Kış Konumunda Çalıştırma
Kombi bu konumdayken, hem ortamı ısıtmak hem de sıcak kullanma suyu 
elde etmek için çalışır.

3.2.3. Yaz Konumunda Çalıştırma
Kombi bu konumdayken sadece sıcak kullanma suyu ısıtması için çalışır. 
Kullanım suyu konumuna geçmek için;

Kombi ilk defa açıldığında ekranda nG yazısı 
ve ardından cihazın kW gücünü belirten bir 
sayı (örneğin 24) görünür.

ekran ışığı kapanır. Kombi artık BEKLEME 
konumundadır. Cihaza elektrik geldiğinde 
sıcaklık değeri tesisattaki suyun sıcaklık 
değeridir.

Daha sonra OFF yazısı görünerek, OFF

OFF

Kalorifer sıcaklık ayarı düğme (3) ile Sıcak 
Kullanım Suyu sıcaklık ayarı ise her zaman için 
düğme (4) ile ayarlanır ve bu sıcaklık ekran 
üzerinde gösterge (7) tarafından belirtilir.

Kombiyi açmak için MODE butonuna basılı 
tutun bu esnada ekranda bir döngü oluşmaya 
başlar,  döngü tamamlandığında butona 
basmayı bırakın. 

Bu durumda kombi önce Kalorifer konumuna 
geçer, ekranın sol üst köşesinde sembolü 
yanıp söner ve ekranda mevcut kalorifer 
tesisat sıcaklığı görünür ardından ekran ışığı 
söner. Bu konumda Kalorifer sıcaklık ayar 
düğmesi (3) le sıcaklığı 35 – 80 °C arasında 
ayarlayabilirsiniz.

Düğmeyi saat yönünde  çevirdiğinizde 
sıcaklık değeri artar veya saat yönünün 
tersine  çevirdiğinizde azalacaktır. Düğme 
bırakıldığında ayarlanan bu değer 4-5 san. 
yanıp söndükten sonra ayarlanan değer 
onaylanmış olur ve tesisattaki sıcaklık değerini 
göstermeye devam eder.

{Eğer bir yerden ısıtma sistemine sahipseniz bu durumda Yetkili 
Servisimiz kombinizi “Düşük Sıcaklık İşletimi” için ayarlamış 
olacağından Kalorifer sıcaklık ayar düğmesi (3) ile maksimum 
sıcaklık sınırlandırılmış olacaktır (örneğin en fazla 47 °C)}.

Bu konumda sembolü bulunan sıcak kullanım 
suyu sıcaklık ayar düğmesi (4) ile sıcaklığı 
35 – 60 °C arasında ayarlayabilirsiniz. SKS 
düğmesini çevirdiğinizde ekran ışığı yanarken 
saat yönünde (sağa doğru)  çevirdiğinizde 
sıcaklığı artırabilirsiniz, saat yönünün tersine 
(sola doğru)  çevirdiğinizde sıcaklığı 
azaltabilirsiniz. 

Eğer kombiyi ilk defa çalıştırıyor iseniz MODE 
butonuna basılı tutup ekranda döngünün 
tamamlanması ardından butona basmayı 
bırakın, kombi önce Kalorifer konumuna 
geçecek, ekranın sol üst köşesinde  
sembolü yanıp sönecek ve ekranda mevcut 
kalorifer tesisat sıcaklığı görünerek ekran 
ışığı sönecektir. 

Kullanım suyu konumuna geçmek için 
tekrar MODE butonuna basılı tutup ekranda 
döngünün tamamlanması ardından butona 
basmayı bırakın. Bu konumda ekranın sağ 
üst köşesinde  sembolü yanıp sönecek 
ve ekranda mevcut kullanım suyu sıcaklığı 
görünerek ekran ışığı sönecektir. 

Bu konumda  sembolü bulunan sıcak 
kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi (4) ile 
sıcaklığı 35 – 60 °C arasında ayarlayabilirsiniz. 
Ayarlama esnasında ekran ışığı açılacak, 

 musluk sembolü ve sıcak kullanım 
suyu sıcaklık değeri yanıp sönecektir. SKS 
düğmesini çevirdiğinizde ekran ışığı yanarken 
saat yönünde (sağa doğru)  çevirdiğinizde 
sıcaklığı artırabilirsiniz, saat yönünün tersine 
(sola doğru)  çevirdiğinizde ise sıcaklığı 
azaltabilirsiniz. Ayarlanan sıcaklık gösterge (7) 
aracılığı ile ekran üzerinde gösterilir. Düğme 
bırakıldığında ayarlanan değer 4-5 san. yanıp 
söndükten sonra onaylanmış olur. 
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3.3.1. Arıza Kodları Tablosu

3.4. KOMBİYİ TASARRUFLU KULLANIM ÖNERİLERİ
Kombiniz ekonomik kullanım için ECO moduna ayarlamıştır, değiştirilmemesini 
öneririz.

Doğru Kapasite Seçimi
Kombinin kullanılacak mekanın ısı kaybı hesabının doğru yapılıp kombi 
kapasitesinin buna uygun olması gerekir. Yeterli kapasiteye sahip olmayan 
cihazlar ısınma taleplerine daha geç cevap verecek, fazla kapasiteli cihazlar 
ise daha sık devreye girip çıkacağı için konforsuzluğa ve daha fazla yakıt 
sarfiyatına neden olabilirler. Bu nedenle kombi kapasitelerinin kullanılan 
mekana uygun seçilmesi gerekir. 

İzolasyon
Binanızın yalıtım durumu ısı kaybını engelleyen ve gaz tüketimini azaltan 
en önemli unsurdur. bununla birlikte kombiniz sınıfının en yüksek kalınlıkta 
izolasyonuna sahip olduğundan ısı kaybı minimum düzeye indirilmiştir.

Radyatörler
Radyatör vanalarından kısma ayarlarını yaparak ev içindeki kalorifer 
tesisatınızın basınç dağılımının dengelenmesini sağlayın. Radyatörlerin 
önüne mobilya yerleştirilmesi hava dolaşımını engelleyerek konforsuzluğa 
ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Uzun süre kullanılmayan odaların 
radyatör vanalarının kısılması yada termostatik radyatör vanası kullanılıyor 
ise en düşük konuma getirilmesi ile birlikte oda kapılarının kapatılması 
tasarruf sağlar. 

Sıcak Kullanım Suyu
Sıcak kullanım suyu sıcaklığını daima olabildiğince (38~42 °C) olarak 
ayarlayın. Sıcaklık ayarlayıcısının düşük olarak ayarlanması büyük oranda 
bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yüksek sıcak kullanım 
suyu sıcaklıkları güçlü kireçlenmeye neden olmakta ve bu durumda cihazın 
çalışmasına olumsuz olarak etki etmektedir (örneğin; daha uzun ısıtma 
süreleri, daha düşük akış miktarı).

Termostatik Radyatör Vanaları 
Termostatik Radyatör Vanaları kullanımı ile ev içindeki mekanlarda ısı 
dağılımının dengelenmesini sağlayarak hem tasarruf hem de konfor elde 
edebilirsiniz.

Oda Termostatları 
Oda termostatları ile istenilen ortam sıcaklığını konfor ve ekonomi zamanlarına 
göre ayarlama imkanlarınız olacağı için kombiniz daha ekonomik çalışacaktır. 
Böylece hem odanızın sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabilir hem de her bir 
derece sıcaklık düşüşü ile yaklaşık %6 enerji tasarrufu elde edersiniz.

Havalandırma
Odayı / odaları havalandırmak için pencereleri hafif acık konumda bırakmayın. 
Bu durumda, oda havasında belirgin bir iyileşme olmadığı halde odadan 
sürekli ısı kaybı olacaktır. Pencereleri kısa sureli olarak tam bir şekilde açmak 
daha iyi sonuç vermektedir.

Odaları havalandırırken termostatik radyatör vanalarını en düşük konuma 
çevirin.

3.5. GARANTİ ŞARTLARI İÇİN KULLANICILARIN DİKKAT 
ETMESİ GEREKEN KONULAR
WARMHAUS tarafından verilen bu garanti, mamulün normalin dışında 
kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, 
aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1.  İlk çalıştırması Warmhaus Yetkili Servisleri tarafından yapılmamış   
 cihazlarda oluşan hasar ve arızalar,

2. Mamulün Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı 
kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar,

3. Hatalı tip seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar,

4. Yetkili Servislerimiz dışında kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlar 
nedeni ile oluşan hasar ve arızalar,

5. Mamulün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama, harici 
fiziki (Çarpma, çizme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar 
ve arızalar,

6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen hasar ve arızalar,

7. Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar,

8. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması; hatalı elektrik 
tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar,

9. Yetkili Servislerimize yaptırılacak yıllık bakım ve temizlikler,

10. Tarif edilen periyodik bakım işlemlerinin zamanında 
yapılmamasından   kaynaklanan hasar ve arızalar,

11. Garanti konusu cihazla birlikte bir sistem içinde kullanılan başkaca ürün 
ve aksesuarlardan dolayı cihazda veya kullanım alanında meydana 
gelebilecek hasar ve arızalar.

12. Donma/buzlanma sonucu veya atmosfere açık (açık balkon vb. 
mekanlarda kullanım nedeniyle meydana gelen arızalar ve hasarlar. 

13. Sicil Etiketi ve Garanti Belgesinin tahrif edilmesi,

14.Cihaz kullanım kılavuzunda tanımlanmış olan su değerlerinin dışında, su ile 
kullanılmasından doğan hasar ve arızalar,

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi, ücret karşılığında yapılır. 

Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca mamulde 
meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Değerli Müşterimiz, 
sizlere iyi ürünler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. 
Bu nedenle ürünlerimizle ilgili her türlü hizmet ihtiyacınızda;
•  Müşteri İletişim Merkezimizin +850 225 15 15 numaralı telefonunu   
 arayarak,
•  Gerekli ise yetkili servislerimize başvurarak,
•  www.warmhaus.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek, bilgi alabilirsiniz  
 ve şirketimize ulaşabilirsiniz.

Uyulması Gereken Öneri ve Bilgiler:
1. Kombinizin ilk çalıştırma işlemi yapıldığı zaman Yetkili Servis tarafından 

verilen teknik servis belgesini ve cihazın faturasının bir kopyası ile Yetkili 
Satıcınıza onaylattırdığınız Garanti Belgesini saklayınız.

2. Ürününüzü montaj ve kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

3. Servise ihtiyacınız olduğunda Müşteri İletişim Merkezimiz için  
+850 225 15 15 numaralı telefonu arayınız.

4. Hizmet için gelen görevli kişiye WARMHAUS tarafından verilmiş Warmhaus 
kimlik kartını sorunuz.

5. Alınan hizmet sonrasında servis teknisyeninden aldığınız "HiZMET 
BELGESiNi" saklayınız. Alacağınız Hizmet Belgesi, ileride cihazınızda 
meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

6. Sanayi Bakanlığınca belirtilen, ürün kullanım ömrü 15 yıldır.
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Ürün Bilgi Formu & ErP Bilgi Föyü
Enerwa - Enerwa Plus










