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KULLANIM KLAVUZU



X 20 oda termostatı, yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle sıcaklığı

tespit eder, ayar değeriyle karşılaştırır, konforlu ve ekonomik bir ısıtma

sağlamak için ısıtma cihazını otomatik olarak açar / kapatır.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

RF  BAGLANTI

MANUEL

220 AC

KOMBİ

ALICININ   MONTAJ   ŞEMASI  

LED 1 (kırmızı)

LED 2 (yeşil)



GELİŞMİŞ  AYARLAR

ALICININ TERMOSTATA TANITILMASI: Oda termostatınız ile alıcının birbirine
tanımlı olarak kutudan çıkmaktadır. Alıcınızın elektrik bağlantısını yapıp oda
termostatınızı açtıktan sonra otomatik olarak birbirine RF bağlantısı sağlanacaktır.
Bağlanmadığı taktirde manuel bağlantı yöntemini deneyiniz.

- LED 2 yeşil ışık hızla yanıp sönene kadar RF BAĞLANTI tuşuna basılı tutunuz.
- Menü ekranı görününceye kadar termostatın ON/OFF düğmesine basılı tutunuz.
- 5 inci ekrana gelene kadar ON/OFF düğmesine tekrar tekrar bazınız.
- 5 inci ekranda (menüde) ısı ayar düğmesini sağa doğru çeviriniz.
- Termostatınızın ekranı kapanacak ve alıcınızdaki yeşil ışık tamamen sönecektir ve
alıcının termostata RF BAĞLANTISI sağlanmış olacaktır

MANUEL MOD : Oda termostatınızın herhangi bir arıza durumunda mağdur
olmamanız için, servis müdahale edinceye kadar yaşam alanınızdaki ısınmanızı
kısıtlamamak için bu modu kullanabilirsiniz. Alıcı üzerindeki MANUEL tuşuna 3 sn
basılı tutunuz. Bu şekilde kırmızı LED ışık yanar ve kombiniz termostat kontrolü
olmadan kazan suyu sıcaklığına göre çalışmaya devam eder. Tekrar manuel tuşuna
3 sn basarsanız termostat kontrolüne geri dönebilirsiniz.

ÇALIŞMA HASSASİYETİ: Ürününüz tercihinize göre 0.4 ve 0.2 derece çalışma
aralığı hassasiyeti ile çalışır. Ürününüz kutusundan 0.4 derece seçilmiş olarak
kutudan çıkar. ON/OFF tuşuna basılı tutarak karşınıza gelen ilk menüden (D1)
çalışma hassasiyetini değiştirebilirsiniz.

ISI KALİBRASYONU : ON/OFF tuşuna menü ekranı gelinceye kadar basılı tutunuz.
Tekrar ON/OFF tuşuna basıp 2 ncı menüye (D2) geçerek sıcaklık farkınızı
ayarlayabilirsiniz. Önerilen kalibrasyon değeri 0 dır.

DONMA KORUMA MODU : Menü 3 (D3) de; ısı ayar düğmesini çevirerek 5-15 C
arasında sıcaklık değeri seçim yapabilirsiniz. Oda sıcaklığı ayarladığınız sıcaklık
değerine geldiğinde termostatınız kapalı durumda olsa dahi ısıtma cihazınıza
çalışma komutu gönderilecektir. Modu iptal etmek için sıcaklık ayar düğmesini çift
çizgi-görünene kadar sağa veya sola çevirip bırakınız.

ÇOCUK KİLİDİ : Isı ayar düğmesine 10 sn basılı tutup bırakarak tuş kilidini devreye
sokabiliriniz. Tekrar 10 sn basılı tutup bırakarak devreden çıkarabilirsiniz. Tuş
kilidinin termostatınızın çalışmasına bir müdahalesi bulunmamaktadır. Sadece ısı
ayar düğmesini kitler.
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ÜRÜNÜN MARKASI :  GALAXY ENERGY

ÜRÜNÜN MODELİ   :  X 20

MALIN CİNSİ             : DİGİTAL ODA TERMOSTATI

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat

hatalarına karşı ithalatçı firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. Cihazın

bakım ve onarımı firmamızda yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş

ulaşım masrafları firmamıza aittir. Azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bir

ürün garanti süresi içinde en az 3 defa arızalandığı takdirde aynı model

sıfır ürünle değiştirilir yada para iadesi yapılır. Yanlış montaj, müşteri

kullanım hatası, düşük/yüksek voltaj, ve tamirata gelirken nakliye

esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME  
TEKNOLOJİLERİ İTH.İHR.SAN.TİC.
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