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SICAKLIK SENSÖRÜ

X 25 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.

ALICI’NIN MONTAJ ŞEMASI

LED 1 (kırmızı)
LED 2 (yeşil)
RF BAGLANTI
MANUEL

220
AC

KOMBİ

ALICININ TERMOSTATA TANITILMASI:

Oda termostatınız ile alıcınızın RF bağlantısı 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.
Manuel bağlantı;
Oda termostatınız kapalı durumda iken,

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

MENÜ VE KULLANIM FONKSİYONLARI
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 : Menu 3 (D3)de; isi ayar dugmesini cevirerek 515 C arasinda sicaklik degeri secim yapabilirsiniz. Oda sıcaklığı ayarladiginiz
sicaklik degerine geldiginde termostatiniz kapalı durumda olsa dahi Isitma
cihaziniza çalışma komutu gonderilecektir. Modu iptal etmek icin sicaklik
ayar düğmesini cift cizgi-gorunene kadar saga veya sola çevirip bırakınız.
ÇOCUK KİLİDİ: + ve – tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutunuz. Ekranda
kilit işareti çıkacak ve cihazınızın tuşları pasif duruma gelecektir. Tekrar 3
saniye + ve – tuşlarına basılı tutarak tuş kilidini açabilirsiniz.
ÇOCUK KİLİDİ: Ekranın sağ üst köşesindeki gösterge cihazınızın yüzde kaç pil
ömrü kaldığını gösterir. Gösterge bazı etkenlerden dolayı % 10 + - toleransla
çalışmaktadır.

PROGRAMLAMA
YARIM PROGRAMLAMA
Cihazınız ana ekranda iken PRO tuşuna her bastığınızda ekranın alt
bölümündeki ikonlar değişir.
MANUEL MOD ekranda iken cihazınızı program yapmadan, + ve – tuşları ile
özgürce kullanabilirsiniz.
PROGRAM MOD ekranda iken cihazınız tam programlama modundadır.
GÜNDÜZ ve GECE MODU yanarken istenilen sıcaklık değerini değiştirerek,
belirlediğiniz ısı değerlerini GÜNDÜZ ve GECE modlarına ayrı ayrı
bağlayabilirsiniz.

TAM PROGRAMLAMA
Öncelikle cihazınız kapalı durumda iken PRO tuşuna basılı tutunuz. + ve –
tuşlarına kullanarak bulunduğunuz saati ve günü ayarlayınız ve ON/OFF
tuşuna basarak hafızaya alabilirsiniz.
Bu cihazda Pazartesi gününden başlayarak +, – tuşlarını kullanarak
istediğiniz bir saate istediğiniz ısı değerini vererek özgürce programlama
yapabilirsiniz. Ekranda sırayla günler görünecektir ve her gün için ayrı ayrı
program yapmalısınız. Her gün için en fazla 4 program yapabilirsiniz.
( 1 günde içinde ; 4 ayrı saate, 4 ayrı ısı değeri girebilirsiniz)
Örneğin;
Program 1- Sabah saat 06:30 da sıcaklık 24 derece
Program 2- Sabah saat 08:00 da sıcaklık 20 derece
Program 3- Akşam saat 07:30 da sıcaklık 24 derece
Program 4- Gece saat 24:00 da sıcaklık 21 derece

Cihazınız açık durumda iken, PRO tuşuna basılı tutunuz.
Karşınıza Pazartesi günü ekranı çıkar ve sürekli yanıp sönen bir
gösterge belirir. Bu gösterge o gün içinde kaç program
yapacağınız ( kaç adet ısı değeri belirleyeceğiniz) anlamına gelir.
+ ve – tuşları ile program adetini belirleyip tekrar PRO tuşuna
basılı tutunuz. Karşınıza gelen ekranda öncelikle saati giriniz,
sonrasında PRO tuşuna 1 defa basıp çekiniz ve o saat için
istediğiniz ısı değerini giriniz. Ardından tekrar PRO tuşuna basınız
ve 2 nci programınızı aynı şekilde yeni bir saat ve o saate yeni bir
ısı değeri girerek yapınız.
Pazartesi gününü tamamladığınızda son girdiğiniz değerden
sonra cihazınızı kapatıp tekrar açabilirsiniz. Değerler otomatik
olarak hafızaya alınacaktır. Program sırasında herhangi bir
şekilde cihazınızı kapatırsanız bile endişe etmeyin, her girdiğiniz
değer otomatikman hafızaya alınır.
Devam eden günün programını yapmak için baştaki gibi, PRO
tuşuna basılı tutunuz. Karşınıza gene pazartesi ekranı ve sürekli
yanıp sönen gösterge gelecektir. Bu anda PRO tuşuna bir defa
basıp çektiğinizde ekran Salı gününe geçecektir. Bir sonraki
güne geçmek için PRO tuşuna basılı tutmayın, bir defa basıp
çekin. Bir sonraki güne her geçmek istediğinizde, ekranın alt
tarafında sürekli yanıp sönen gösterge olan program sayısı
belirleme ekranında iken, PRO tuşuna 1 defa basıp çekerek
devam edebilirsiniz.

Devamında da bir önceki günde uyguladığınız programlama
aşamalarının aynı şekilde uygulayarak tüm haftayı
programlayabilirsiniz.
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Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat
hatalarına karşı ilk 1 yıl aynı model ürünün yenisi ile değişim, 1 yıl ücretsiz
tamir olmak üzere toplam 2 YIL üretici firmanın garanti kapsamındadır.
Cihazın bakım ve onarımı üretici firmada yapılır. Ürünün tamirat için geliş
gidiş ulaşım masrafları üretici firmaya aittir. Azami tamir süresi 20 iş
günüdür. Yanlış montaj, düşük/yüksek voltaj, kullanıcı hataları ve tamirata
gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır
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