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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size 
en iyi verimi sunmasını istiyoruz. 
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı 
ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...
Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
• Ürünü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
• Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz 
bir yerde saklayın.
• Ayrıca ürünle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma 
kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller 
arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

0051
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1 Güvenlik Uyarıları
- Cihazınızın montajını Beko Yetkili Servi-
sine yaptırınız.
- Doğalgaza bağlantı yaptırmadan önce
Doğalgaz dağıtım şirketlerinin (İGDAŞ, 
EGO, BOTAŞ vb.) istekleri doğrultusunda
Doğalgaz Tesisat Projesi hazırlatılmalı ve 
onaylatılmalıdır.
- Kombinizin, kullanacağınız gaza (doğal-
gaz veya tüp gaza) ayarlı olmasına dikkat
ediniz. Gerekiyorsa Yetkili Servisinize uy-
gun gaza dönüşüm işlemleri yaptırınız.
- Kombinizin, LPG (tüpgaz, sanayi tüpü
ve LPG tankı) ile kullanımı, birtakım şartla-
ra bağlıdır. Uygun şartlar yoksa LPG kul-
lanılamaz. Beko Hizmet Merkezine danı-
şınız.
- Kombinizi fırın, ocak, radyatör, soba 
gibi ısıtıcıların yanına ve donma tehlikesi 
bulunan yerlere monte etmeyiniz. Kulla-
nılan radyatöre göre tesisatın su hacmi-
nin,150 litreyi geçmemesine dikkat ediniz 
(Teknik özellikler tablosuna bakınız.)
- Kombinizin, döküm radyatör veya kul-
lanılmış eski tesisatta kullanılması halinde 
tesisat iyice yıkanmalı ve temizlenmelidir.
- Kombi için gerekli elektrik tesisatını ha-
zırlatınız ancak hiçbir şekilde elektrik bağ-
latmayınız. Cihazın elektrik bağlantısını 
sadece Beko Yetkili Servisi yapmaya yet-
kilidir.
- Montaj eksiksiz olarak tamamlanıp, ci-
haz devreye almaya hazır hale getirildik-
ten sonra, cihazı devreye alma işlemini 
mutlaka Beko Yetkili Servisine yaptırınız. 
Servisimiz bu işlem için ücret talep etme-
yecektir.

- LPG kullanımı halinde ısı ihtiyacı 
12.000 kcal/h değerinin altında olmak 
şartıyla,12kg veya 24 kg tüp kullanabi-
lirsiniz. 8.000 kcal/h’nin altındaki ısı ka-
yıpları için 2 adet, 8.000 kcal / h’nin üs-
tündeki ısı kayıpları için 3 adet tüp paralel 
bağlanacaktır.
- LPG kullanımında gaz projesi ve gaz te-
sisatı uygulaması, uzman fırmaların (Ay-
gaz vb.) Yetkili Servislerince yapılacaktır. 
Konu ile ilgili olarak Bayi Servis veya Ser-
vis Yöneticiliğine danışınız.
- LPG kullanımında mutlaka 300 mmSS 
basınçlı dedantör kullanınız. 500 mmSS 
dedantör kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Hortum bağlantı uçlarını kelepçe ile sıkı-
nız. Tel vb. gibi hortumu zedeleyebilecek 
malzemeler kullanmayınız.
- Tüpü asla yatırarak ya da ters çevirerek 
kullanmayınız.
- Darbeli, çökmüş, şişmiş, korsan tüp 
kullanmayınız. Tüpünüz gaz kaçırırsa, ağ-
zına ıslak bez koyunuz ve ateşten her şe-
kilde uzak tutunuz. TSE Belgeli tüp kulla-
nınız.
- Tüpü direkt alevden koruyunuz. Gaz 
kaçağı kontrolünü alevle yapmayınız. 
Hortumu sıcaktan ve alevden koruyunuz. 
Kontrolü sabun köpüğü veya özel sıvı ile 
yapınız.
- Gerek cihazın performansı ve gerekse 
güvenliği açısından senede en az bir kere 
Beko Yetkili Servislerine bakım yaptırınız.
Cihazlar açık balkon ve atmosfere açık 
şartlarda kullanılmaz. Kesinlikle kapalı ve 
don tehlikesi olmayan bir mekâna monte 
edilmelidir.
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- Don vb. kış şartlarında cihazların don 
koruma fonksiyonunun çalışması için ci-
hazların devamlı açık konumda bulundu-
rulması elektrik ve gazbağlantılarının açık 
olması gerekmektedir.
- Tüpünüzün hortum uzunluğu 125 
cm’den uzun olmamalıdır.
- Kombinizde gaz kaçağı hissederseniz, 
öncelikle gaz vanasını veya tüp dedantö-
rün kapatınız. Elektrik düğmelerini (am-
pül, elektrikli cihaz vb.) açıp kapamayı-
nız. Alev veya kıvılcım çıkarabilecek (kib-
rit, çakmak vb.) hiçbir işlem yapmayınız. 
Pencereleri açarak ortamı havalandırınız. 
Gaz şirketinin yetkilisini veya Beko Yetkili 
Servisini arayınız.
- Bu kılavuzu montajdan sonra da mu-
hafaza ediniz. Bu kılavuzda belirtilenlerin 
dışında cihazınızın hiçbir parçasına veya 
ayarına kesinlikle dokunmayınız.
- Cihazınız normal bacaya bağlanmaz. 
Cihazla birlikte verilen özel atık gaz do-
nanımını, bu kılavuzda belirtilen özelliklere 
sahip olan bir dış duvara monte ediniz.
- Kombiniz ortamın havasını kullanmaz. 
Bu yüzden, takıldığı mahalde hacim sınır-
laması ve havalandırma şartı aranmaz (il-
gili gaz açma kurumlarının onayı dahilin-
de).
- Cihazla birlikte 75cm uzunluğunda atık 
gaz boru sistemi verilmektedir. Gerekirse, 
uzatma parçaları Beko Yetkili Servislerin-
den satın alınacaktır. Yabancı parça kulla-
nılamaz.
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1- Presostat
2- Eşanjör
3- Elektrod
4- Brulor
5- Genleşme Tankı
6- Pompa
7- Gaz Valfi
8- Kullanım Suyu
9- Merkezi Isıtma
10- Limit Termostat
11- Fan

Genişlik
Derinlik
Yükseklik
Net ağırlık (kg)
Enerji tüketimi (W)
Koruma sınıfı
Frekans (Hz)
Voltaj (V)

: 400 mm
: 300 mm
: 725 mm
: 38
: 135
: IP X4D
: 50
: 230

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, 
ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre 
değişebilir. 

2 Ürününüzün Teknik Özellikleri

1
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MODEL BK 20 HK LCD

Gaz Kategorisi II2H3B/P

Max. ısı yükü (Pn)  (kW) 26,5

Min. ısı yükü (Pn) (kW) 11,0

Max. ısı gücü (Qn) (kW) - (kcal/h) 24,8 - 21,300

Min. ısı yükü (Qn) (kW) - (kcal/h) 9,6 - 8,250 

Verim ***

Merkezi ısıtma sistemi max. basıncı (PMS) (bar) 3

Genleşme tankı kapasitesi (l) 6

Merkezi ısıtma sistemi sıcaklık aralığı (°C) 30 - 85°C

Genleşme tankı basıncı (bar) 0.5

Sıcak kullanım suyu devresi max. basıncı (PMW) (bar)  8

Sıcak kullanım suyu devresi min. Dinamik basıncı (bar) 0.15

Sıcak kullanım suyu sıcaklık aralığı (°C) 35 - 60°C

Minimum sıcak kullanım suyu üretimi (l/min) 2.5

Spesifik sıcak kullanım suyu üretimi (*) (D) (l/min) 10.7

Baca tipi C12-C32-C52- B22

Atık gaz baca çapı (mm) 60±1

Max. atık gaz akışı (kg/sn) 0,014

Temiz hava baca çapı (mm) 100±1

İkiz baca atık gaz boru çapı (mm) 80±1

İkiz baca temiz hava boru çapı (mm) 80±1

Max. atık gaz sıcaklığı (°C) 140

Nox sınıfı 3

Gaz tipi G20 - G30/G31

Doğalgaz besleme basıncı (mbar) 20

LPG besleme basıncı (mbar) 30

EN 483
EN 625 
EN 297

Beko BK 20 HK LCD kombi aşağıda belirtilen direktifler doğrultusunda CE işare-
tini taşımaktadır:
- Gaz Direktifi     2009/142 /AT
- Verimlilik Direktifi    92/42/AT
- Elektromanyetik Uygunluk Direktifi  89/336/ AT
- Alçak gerilim direktifi    2006/95/AT 0051
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3 Ürününüzün Montajı

Montaj öncesi talimatlar
Bu cihaz, atmosferik basınçta kaynama 
sıcaklığının altında su ısıtmak üzere tasar-
lanmıştır. Performansına ve çıkış gücüne 
uygun bir merkezi ısıtma tesisatı ve kulla-
nım suyu sistemine bağlanmalıdır.
Kombinin montajı mutlaka kalifiye bir 
montaj elemanı tarafından yapılmalıdır. 
Montaj öncesi aşağıdaki kontroller mut-
laka gerçekleştirilmelidir;
- Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan 
mevcut gaz ile kullanılacak şekilde ayar-
landığından emin olunuz. Kutu üzerindeki 
işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketle-
ri kontrol ediniz.
- Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, 
birden fazla cihazdan gelen egzost gaz-
ları toplamak için özellikle dizayn edilmiş 
bacalar dışında, diğer cihazların egzost 
gazlarının aynı baca kanalının içinden ge-
çerek çıkmadığını, baca başlığının uygun-
luğunu ve başlığın tıkalı olmadığını kontrol 
ediniz.
- Mevcut bacalara bağlantı yapılması du-
rumunda, bunların çok temiz olduğundan 
emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen 
kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişleri-
ni tıkar ve tehlikeli durumlara neden ola-
bilir. 
- Tüm tesisat boruları, içinde yabancı 
madde kalmaması için tamamıyla temiz-
lenmelidir.
Kombinin verimli bir şekilde çalışması ve 
garanti kapsamı dışında kalmaması için 
aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız:
1. Cihaz, bağlantı elemanları cihazın 
ağırlığını kaldıracak şekilde kuvvetli ve 
sağlam durumda duvara bağlanmalıdır.
2. Sirkulasyon pompasının sıkışık olup 
olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

3. Cihazınızı 220 - 230 V monofaze - 
topraklamalı güç beslemesine bağlayınız.
Cihazınız standartlara uygun olarak min. 
195 V ve max. 255 V arasında normal 
olarak fonksiyonlarını yerine getirebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Eğer bulunduğu-
nuz yerdeki elektrik şebekesinde bu ara-
lık (195 V – 255 V) sağlanamıyorsa; voltaj 
regulatörü kullanmanız tavsiye edilir.
4. Cihaz TSE standartlarına uygun ola-
rak topraklanmalıdır. Elektrik bağlantısı 
için TSE’li 3x1.5 mm2 kesitli NYAF kab-
lo kullanınız (Tesisatçınıza mutlaka 2 Am-
perlik sigorta taktırınız).
5. Soğuk su girişi cihazın teknik etike-
ti üzerinde belirtilen kullanım suyu işlet-
me basıncını (8 bar) geçmemelidir. Şebe-
ke basıncı 6,5 bar’dan daha yüksek ise 
mutlaka basınç düşürücü monte edilme-
lidir.
6. Cihazın üzerinde bulunan soğuk su 
girişinde filtre bulunmasına rağmen, şe-
beke hattına da mutlaka filtre monte edil-
melidir.
7. Tüketici tarafından opsiyonel olarak 
oda termostatı ya da program saati ta-
kılması isteniyorsa, kontrol panelinde yer 
alan ilgili terminaldeki köprülenmiş olan 
kablo kaldırılarak yerine bağlanmalıdır.
8. 3 bar emniyet ventiline bağlanacak 
olan tahliye hortumu uygun bir gidere 
bağlanmalıdır.
9. Isıtma tesisatı çekilmemiş olan hatlar 
üzerine montaj yapılan kombiler sadece 
kullanım suyu amacı ile kullanılacak ise, 
ısıtma devresine en az bir adet uygun öl-
çülerde radyatör bağlanmalıdır.
10. Cihazla beraber verilen montaj şab-
lonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı 
delikleri hassas olarak markalanmalıdır. 
Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol 
edilmelidir.
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11. Tesisat bağlantılarını yaparken, tesi-
sat dönüşü ve soğuk su girişine mutlaka 
conta ve filtre konmalıdır.
12. Tesisat basıncını 1.5 atü’den fazla 
yapmayınız.
13. Cihazı harici, fiziki veya kimyevi et-
kenlerden koruyunuz.
14. Taşıma ve nakliye işlemini cihazın 
ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikka-
te alarak, cihazın orjinal ambalajı ile yapı-
nız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek 
(Nem, su, darbe v.b.) etkenlere karşı ci-
hazınızı koruyunuz.
15. Cihazın parçaları yalnızca servis tara-
fından sökülmelidir. Cihaz üzerinde mü-
hürlü bulunan parça ve elemanlara kesin-
likle müdahele edilmemelidir.
16. Cihaz, yağmur, kar gibi dış etkenler-
den etkilenebilecek ortamlara monte edil-
memelidir.
17. Cihazın tesisatı için mutlaka doğalgaz 
tesisat projesi hazırlatıp onaylatınız.
18. Cihazın ilk çalıştırma işlemi mutlaka 
Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

Tesisatla ilgili olarak;
Kullanım suyu devresi: 
1. Su sertliği 20°F’den (1°F = 1 lt. suda 
10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; 
mevcut sisteme polifosfat karıştırılmalı 
veya mutlaka su arıtması yapılmalıdır.
2. Cihazın montajının ardından, kulla-
nımdan önce, kullanım suyunu bir süre 
akıtarak cihazdan geçen ilk suyun atılma-
sını sağlayınız.

Isıtma devresi
Yeni tesisat 
Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesi-
sat (sistem), uygun - tescilli ürünler kul-
lanılarak mutlaka temizlenmelidir. Tesisa-
tın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve 
kauçuk parçaların zarar görmemesi için; 
nötr bazlı, asidik  ve alkalik olmayan te-
mizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici 
ürünler kullanırken, üreticinin kullanım ta-
limatlarına mutlaka uyunuz.
Eski tesisat: 
Kombinin montaj işlemi öncesinde, te-
sisatı (sistemi) boşaltarak, uygun, tescil-
li ürünler kullanılarak mutlaka temizleyi-
niz. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, 
plastik ve kauçuk parçaların zarar görme-
mesi için; nötr bazlı asidik olmayan ve al-
kalik olmayan temizleyiciler kullanınız. Bu 
tip temizleyici ürünler kullanırken, üreti-
cinin kullanım talimatlarına mutlaka uyu-
nuz.
Isıtma devresi tesisatında pislik, tıkanık-
lık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. par-
tiküllerin bulunması kombinin çalışmasını 
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip du-
rumlar; kombinin randımansız çalışması-
na, aşırı ısınmasına, sesli çalışmasına, vb. 
problemlere neden olabilecektir. Tesisat 
nedeniyle kombide meydana gelecek arı-
za ve problemler garanti kapsamı dışın-
dadır.
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Kombinin Montajı
Duvara Montaj
Kombinin monte edileceği yeri belirledik-
ten sonra, delik açılacak yerleri işaretle-
mek üzere montaj şablonunu duvara ya-
pıştırın. Şablonun alt kısmındaki işaretle-
re göre sistemin gaz ve su bağlantılarını 
yapın. Isıtma devresinin giriş ve çıkış tesi-
sat bağlantılarında 2 adet ¾ küresel vana 
kullanılmalıdır. 

Böylelikle gerekli durumlarda, ısıtma dev-
resi tesisat suyunu tamamen boşaltılma-
dan kombiye müdahele edilebilir. Kom-
bi eski bir tesisata montaj edilecekse, te-
sisatı mutlaka temizlettiriniz. Kombinin 
şablona uygun olarak montajı yapıldıktan 
sonra, ilerdeki bölümlerde verilen açık-
lamalar doğrultusunda baca bağlantısını 
yapınız. 

BACA BAĞLANTISI
Yatay Baca Bağlantısı
Baca bağlantısı için gerekli parçalar ci-
hazla birlikte sunulmuştur. Cihaz yatay 
eksenli (içiçe geçmiş iki boru ile) baca çı-
kışına bağlanabilecek şekilde dizayn edil-
miştir.
90° lik eşeksenli dirsek, 45°’lik aralıklarla 
360° döndürülebilir ve bağlantısının farklı 
yönlerde yapılmasına olanak sağlar. Aynı 
zamanda uzatma boruları ve 45° lik dir-
sek ile birlikte uzatma aksesuarı olarak 
kullanılabilir. Atık gaz bina dışına çıkarıldı-
ğında, baca duvarda en az 18mm dışarı 
çıkarılmalı ve su sızmasının engellenmesi 
için etrafı sızdırmaz şekilde kapatılmalıdır. 
Bacanın bina dışına çıkarıldığı tahliye de-
liği, kapı,pencere ve/veya havalandırma 
menfezlerinden en az 0,7 metre uzağın-
da olmalıdır.

Cihazdan dışarıya doğru, her bir metrelik 
boru uzunluğu için, 1 cm. lik aşağı eğim 
verildiğinden emin olunuz. Baca uzunlu-
ğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda veril-
miştir. Maksimum baca uzunluğunu her 
90°lik dirsek için 1m, her 45°lik dirsek 
için 0,5m kısaltmaktadır. Cihazın üzerine 
bağlanan ilk 90°lik dirsek hesaba katıl-
mamaktadır. Maksimum düz baca (dirsek 
kullanılmadan) uzunluğu 5 metre’dir. Ek-
lenen her dirsek için baca uzunluğu yu-
karıda açıklanan oran kadar kısaltılmalıdır.
Cihaz ile birlikte verilen standart her-
metik borulara ek olarak ilave boru 
kullanılacaksa mutlaka fan kısma pulu 
çıkarılmalıdır. Standart baca kiti ile mon-
taj yapılırken cihazın fan çıkışında mut-
laka cihazla birlikte verilen fan kısma pulu 
kullanılmalıdır. Kısma pulu kullanımı ile il-
gili tablo bir sonraki sayfadadır. 
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Baca uzunluğu (m) Kısma pulu

0 - 1 Evet

1 - 5 Hayır
   

            Kısma pulu                Dirsek
 

Cihazla birlikte kullanılan standart yatay 
baca kitine alternatif olarak aşağıdaki 
baca uygulamaları yapılabilir.

Dikey Baca Bağlantısı

L max = 5m

L max = 4m

L max = 4m
L

L max = 5m

L max = 5m
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L max = 3m

İkiz Baca Bağlantısı

(L1+L2) max=9 m
Boru uzunluğu 0-9 m
Dikkat:
C5 tip baca uygulamalarında; 
Atıkgaz ve temiz hava bağlantıları kesin-
likle karşıt duvarlara yapılmamalıdır.
Atıkgaz çıkış boru sıcaklıkları yüksek ola-
bileceğinden duvar / çatı çıkış deliklerin-
de mutlaka izole edilmelidir.

L max = 4m

L 1 L 2
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B22 tip baca uygulamalarında;
Baca adaptörü ile birlikte verilen uyarı eti-
keti mutlaka Yetkili Servis tarafından ci-
haz üzerine yapıştırılmalıdır.
Atıkgaz çıkış boru sıcaklıkları yüksek ola-
bileceğinden duvar / çatı çıkış deliklerin-
de mutlaka izole edilmelidir.
Baca uygulamasında yoğuşma oluşma 
ihtimali varsa, yoğuşma suyunun tahliyesi 
ile ilgili tedbirler mutlaka alınmalıdır.
Elektrik Bağlantısı
Cihazın sağlıklı çalışabilmesi ve elektrik-
sel güvenliğin tam olabilmesi için, cihazın 
bağlı olduğu enerji hattında mutlaka top-
raklama olmalıdır. 
Cihazı 220 ~ 230V monofaze toprak-
lamalı elektrik hattına, üçlü kablo ile, 2 
Amp. koruyucu sigorta (V-otomat) kulla-
narak ve faz/nötr kutuplarına dikkat ede-
rek bağlayınız. Cihazın minimum çalış-
ma gerilimi 195 V ; maksimum çalışma 
gerilimi ise 253 V’dur. Bu aralık dışındaki 
besleme değerleri ve/veya elektrik şebe-
kesindeki gerilim dalgalanmalarının cihaz 
üzerindeki etkilerini en aza indirmek için 
regulatör kullanılması tavsiye edilir.
Her iki kutup arasında min. 3 mm mesa-
fe olacak şekilde, çift kutuplu bir anahtar 
kullanınız.
Besleme kablosunu değiştirirken, mutla-
ka max. çapı 8mm olan, HAR H05 VV-F’ 
3x0,75 kablo kullanınız.
Cihaz üzerinde bir işlem yapılmadan önce 
elektrik bağlantısı mutlaka kesilmelidir.
Lpg Kullanımı İle İlgili Uyarılar
LPG tüpler kesinlikle yan yatırılarak ya da 
ters çevirilerek kullanılmamalıdır. Tüp de-
ğişimlerinde tüpler dinlendirildikten sonra 
sisteme bağlanmalıdır. Yakıtta likid yürü-
mesi sonucu meydana gelen gaz valfi arı-
zaları garanti kapsamı dışındadır.

Cihaz LPG ile çalıştırılacaksa, su tesisat 
bağlantıları daha önce anlatıldığı şekilde 
yapılmalı, gaz girişine LPG setinin hortu-
mu bağlanmalıdır. LPG ile kullanımda iki 
tüplü bir kollektör sistemi kullanılmalıdır. 
Tüpler eş basınçlı seçilmelidir. Her iki tüp-
ten çıkan boru boyları eşit olmalıdır. Tüp 
hortum boyu 125 cm’den uzun olmama-
lıdır. 
Bağlantı hortumları kauçuk esaslı olmalı-
dır. Regülatörlerde TSE belgesi aranmalı-
dır. Bağlantı elemanları sızdırmaz olmalı-
dır. LPG kullanılması durumunda mutla-
ka 300mmSS basınçlı dedantör kullanıl-
malıdır. Kesinlikle basıncı ayarlanabilen ya 
da 500 mmSS basınçlı dedantör kullanıl-
mamalıdır. Dedantör debisi min. 2 kg/h 
olmalıdır. Cihaz gaz girişine pislik tutucu 
yerleştirilmelidir. Sistem şeması aşağıda 
gösterilmiştir.

Kombi 
katkaloriferi

Tüp vanasıTüp vanası

Regülatör

LPG hortumu
(kauçuk esaslı)

Tüp Tüp



4 Ürününüzün Çalıștırılması
Ürününüzü çalıștırmadan önce; 
Kombinin ilk çalıștırma ișlemi mutlaka 

-
lıștırma öncesinde așağıdaki talimatları 
yerine getirilmelidir:
- Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve 
gaz besleme sistemlerinin uygunluğu, 
- Montajın kanun ve yönetmeliklere uy-
gunluğu,
- Cihazın enerji beslemesi ve topraklama 
bağlantılarının uygunluğu. 
Yukarıdaki șartların sağlanmaması duru-
munda kombi garanti kapsamı dıșında 
kalacaktır.

kaplamayı cihaz üzerinden sökünüz. Bo-
yalı yüzeylerin zarar görmemesi için her-
hangi bir alet ya da așındırıcı deterjan kul-
lanmayınız.
Kombinin Çalıștırılması
Cihazın doğru olarak çalıștırılması için 
așağıdaki adımları uygulayınız: 
1. Enerji beslemesini sağlayınız
2. Gaz vanasını açınız
Uyarı: İlk ateșleme sırasında, gaz boru-
larındaki havanın tümü atılıncaya kadar, 
brölör yanmayarak kombinin arızaya geç-
mesine neden olabilir. Bu durumda, gaz 
brülöre ulașıncaya kadar ateșleme prose-

çıkmak için, merkezi ısıtma ayar düğme-
-

ki reset yazısının sönmesini bekleyiniz.
Merkezi Isıtma
1. Merkezi ısıtma ayar düğmesini 
” ” konumuna çevirin. LCD ekranda su 
çıkıș sıcaklığı görülecektir.
2. Merkezi ısıtma ayar düğmesini çevire-
rek sıcaklık ayarını istenilen sıcaklığa ge-
tirin. Düğmeyi çevirirken ekranda set edi-
len sıcaklık değeri görüntülenecektir.

mevcut su çıkıș sıcaklığı görüntülenecek-
tir.

26 C

OFF / RESET

ON MIN

MAX

 Kullanım suyu ayar düğmesi          Merkezi ısıtma ayar düğmesi

Kullanım Suyu
- Kullanım suyu ayar düğmesini ” ” ko-
numuna getirin. LCD ekranda su çıkıș sı-
caklığı görülecektir.
- Kullanım suyu sıcaklık ayarını istenilen 
sıcaklığa getirin. Düğmeyi çevirirken ek-
randa set edilen sıcaklık değeri görün-

-
randa yeniden mevcut su çıkıș sıcaklığı 
görüntülenecektir.
Yaz Konumu
Merkezi ısıtma ayar düğmesini  
konum a  
yalnızca 
çalıșacaktır.
Sadece Isıtma (Kullanım Suyu İptal)

dece merkezi ısıtma modunda çalıșa-
caktır.
Servis Modu
Kullanım suyu ayar düğmesini en sola 

servis moduna gire
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Sisteme Su Doldurulması
Uyarı
kombinin elektrik bağlantısını kesiniz.
Kombi soğuk iken manometreden oku-
nan basınç değerinin 0,7 – 1,5 bar ara-
lığında olduğunu düzenli olarak kontrol 
ediniz. Yüksek basınç durumunda, bo-
șaltma musluğunu açarak basıncın iste-
nilen basınç aralığı değerine getirilmesi-
ni sağlayınız. Düșük basınç durumunda, 
doldurma musluğunu açarak basıncın 
yükselmesini sağlayınız. Doldurma mus-
luğunu daha rahat çevirmek için tutamağı 
tutup hafifçe așağı çekerek așağıya gel-
mesini sağlayabilirsiniz. Hava yapmama-
sı için, doldurma musluğunu çok yavaș 
açınız. Basınç değeri 1,5 bar’a geldiğinde 
doldurma musluğunu mutlaka kapatınız. 
tutamağı yukarı doru iterek yerine oturtu-
nuz. Basınç düșmesi sık tekrarlanıyorsa 
çağrı merkezini arayınız.
Kombinin Kapatılması
Merkezi ısıtma ayar düğmesini 
konumuna çevirerek cihazı kapatınız.  
konumda iken cihazın elektrik devresin-
de akım vardır ve donma koruması ak-
tif durumdadır. Cihazın tamamen kapa-
tılması için elektrik beslemesinin kapatıl-
ması gerekmektedir. Bu durumda donma 
koruması da devre dıșı kalacaktır.

Gaz Dönüșümü
Kombi doğalgaz veya LPG ile çalıșabilir. 
Tüm gaz dönüșümleri yetkili servis tara-
fından yapılmalıdır.
Uzun Süreli Kapama; Donma   
Koruması
Bütün sistem suyunu değiștirmek, kombi 
içerisinde ve ısıtma elemanlarında zarar-
lı kireç tortularının olușmasına yol açaca-
ğından, su boșaltmalarından kaçınılmalı-
dır. 
Kıș sezonu boyunca çalıștırılmayan ve bu 
nedenle donma tehlikesine maruz kalmıș 
veya kalabilecek kombilere, özel amaç-
lı uygun miktarda antifriz eklenmelidir (ör-
neğin; korozyon ve kireç önleyiciler ile 

-
letim sistemindeki donma koruması fonk-
siyonu, kombi çıkıș suyu sıcaklığı 5°C’nin 
altına düșmesi durumunda devreye gire-
rek su sıcaklığı 30°C’ye ulașıncaya kadar 
brülörün çalıșmasını sağlar.
Donma koruması fonksiyonunun çalıșa-
bilmesi için așağıdaki șartlar sağlanmalı-
dır:
- Kombi elektrik beslemesi açık olmalıdır. 
- Gaz vanası açık olmalıdır. 

olmalıdır. 
- Kombi bloke durumda olmamalıdır.
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5 Sorunlar ve Çözümleri

Arıza durumunda, LCD ekranda hata 
kodu görüntülenmektedir. Resetlenebi-
lir arızalarda, LCD ekranın sol alt köse-
sinde “RESET” yazısı görüntülünecektir. 
Merkezi ısıtma ayar düğmesini sola çe-
virerek üzerindeki çizgiyi sol üst çapraz 
konumuna çevirerek reset tusu sönene 
kadar bekleyiniz. Arızanın devam etme-
si durumunda mutlaka çağrı merkezimi-
zi arayınız.
LCD ekranda görüntülenebilecek arıza 
kodları asağıda belirtilmistir;

Arıza Kodu Arıza Tanımı Çözüm

A01 Başarısız ateşleme Cihazı resetleyin. Arıza devam ederse çağrı 
merkezimizi arayınız

A03 Emn. termostatı arızası Cihazı resetleyin. Arıza devam ederse çağrı 
merkezimizi arayınız

E03 Hava basınç anahtarı arızası Arıza devam ederse çağrı merkezimizi 
arayınız

E05 Çıkış suyu sensor arızası Arıza devam ederse çağrı merkezimizi 
arayınız

E06 Kullanım suyu sensor arızası Arıza devam ederse çağrı merkezimizi 
arayınız

E10 Düşük su basıncı arızası Sisteme su basınız (bkz sayfa 6). Arıza devam 
ederse çağrı merkezimizi arayınız

E26 Aşırı ısınma arızası Arıza devam ederse çağrı merkezimizi 
arayınız
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Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle 
siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00  saatleri arasında hizmet verme-
ye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon 
numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiği-
niz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 404

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya 
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz:  Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 
Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 
Çağrı Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ“ istemeyi unutmayınız. 
Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 
size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 15 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi.)

6 Tüketici Hizmetleri





BEKO tarafından verilen bu garanti, Kombi’nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arı-
zaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar 
ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza-
lar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı sa-
tın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldı-
ğı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti ge-
çersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. (Baymak A.Ş. Tepeören 
Tesisleri,Tepeören, Akdeniz Caddesi, No:8 Orhanlı-Tuzla 34959 İSTANBUL, Tel.: +90 (216) 581 
65 00, Fax: +90 (216) 304 25 89 - 304 20 13) tarafından ürettirilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu IMQ S.p.A. Head Office (Via Quintiliano 43 - 20138 Milan - Italy,
Tel: +39 02 50 73 1, Fax: +39 02 50 99 15 00, E-mail: info@imq.it www.imq.it) tarafından 
onaylanmıştır.

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul         Tel.:(0-216) 585 85 85        Fax: (0-216) 585 85 80   Menşei: Türkiye

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi 
gereken hususlar



BEKO Kombi’nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanla-
rı dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün 
parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan 
işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Ga-
ranti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günü-
dür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satı-
cılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kul-
lanımına tahsis edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması ta-
mamen fırmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. 
Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren,garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa 
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı 
sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması, ,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması , 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acente-
si temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp 
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garan-
ti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak 
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:
Tip: BK 20 HK LCD 
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 81793 no’lu ve 15.04.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

Garanti Belgesi

Kombi


