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UZAKTAN KUMANDANIN GÖRÜNÜMÜ
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TUŞLAR
1. Mod seçim tuşu; OFF
(KAPALI), yaz / kış seçimi
ve arıza resetleme
2. Otomatik / manuel ısıtma
programlama tuşu
3. Isıtma - Sıcak Kullanım
Suyu programlama tuşu
4. Saat ve gün ayarlama tuşu
5. Isıtma (kalorifer) sıcaklığı
ayarlama tuşu
6. Sıcak kullanım suyu 		
sıcaklığı ayarlama tuşu
7. Kullanıcı bilgileri / ayarları
tuşu
8. Tatil fonksiyonu tuşu
/ Isıtma (kalorifer) - Sıcak
Kullanım Suyu program
gününü kopyalama tuşu
9. Ortam / oda sıcaklığı
manuel azaltma tuşu
10. Ortam / oda sıcaklığı
manuel artırma tuşu

EKRAN
11. Isıtma programları
12. Haftanın günü
13. Saat ve dakika
14. Programlar: KAPALI /
MANUEL ISITMA /		
OTOMATİK ISITMA / TATİL
15. Kış Modu
16. Isıtma talebi
17. Yaz Modu
18. Sıcak Kullanım Suyu talebi
19. Alev göstergesi ve seviyesi
20.Oda / ortam sıcaklığı
21. Dış hava sıcaklığı 		
(yalnızca kombiye 		
(opsiyonel) Dış Hava
Sıcaklık Sensörü bağlı
olduğunda)
22. Donmaya karşı koruma
23. Arıza / hata
24. Piller bitiyor
25. Yanıp - sönme: 		
Senkronizasyonu bulma.
Belirlenmiş: RF bağlantısı
sağlandı.

RF VERİCİ’NİN GÖRÜNÜMÜ
1. TEST modu tuşu
2. Tuş arka LED ışığı
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KONFİGÜRASYON VE AKTİVASYON
1- Montaj kontrolü (RF VERİCİ)
RF Verici’nin, kombinin elektronik kartından elektriksel olarak
bağlantısı üzerinden beslendiğinden emin olun. Sol LED her 2
saniyede 3 hızlı yanıp - sönme ile etkinleştirilmesi gerekir.
2- Pillerin takılması (RF UZAKTAN KONTROL)
Not: RF Uzaktan Kumanda’yı yalnızca ilk kez kuruyorsanız veya
RF Uzaktan Kumanda aktif görünüyorsa
sembolü veya
ekran kapalı görünüyorsa (sembol veya numaralar yok) ise
yönergeleri izleyin.
a) Pillere erişmek için, üst resimde görüldüğü gibi 		
		 bir tornavida ile yukarıda resimde görüldüğü gibi A ve
		 B noktalarından bastırarak ön kapağı çıkartın.
b) RF Uzaktan Kumanda ile birlikte verilen iki adet 1.5V AA
		 LR6 alkalin pilleri (ön parça içinde gösterilen) direktiflere
		 uygun olarak doğru yönde takıldıklarından emin olun.
c) RF Uzaktan Kumanda’nın ön kapağını yerine takın. (Ön
		 kapağın merkezinin arka kapak üzerinde kontakların doğru
		 takıldığından emin olun).
d) Bekleyin: RF Uzaktan Kumanda ile RF Verici arasında 		
		 senkronizasyon sağlanıyor. İşlem, RF Uzaktan 		
		 Kumanda ekranında (
) sembolünün yanıp - sönmesi
		 durduğunda sona erer. Aksi taktirde RF Uzaktan 		
		 Kumanda’dan pilleri çıkarın ve Adım 1 ve 2’yi tekrar edin:
		 Eğer gerekiyorsa, RF Uzaktan Kumanda’yı RF Verici yanına
		 getirerek daha güvenli RF.
3- Saatin ve günün ayarlanması
a)
tuşuna basın. Gün yanıp - sönmeye başlar: GÜN 1
		 Pazartesi ve GÜN 7 Pazar olduğundan,
tuşlarını 		
		 kullanarak haftanın doğru gününü ayarlayın.
b)
tuşuna basın. Saat yanıp-sönmeye başlar:
tuşlarını
		 kullanarak doğru saati 00’dan 23’e ayarlayın.
c)
tuşuna basın. Dakika yanıp-sönmeye başlar:
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		 tuşlarını kullanarak doğru dakikayı 00’dan 59’a ayarlayın.
d)
tuşuna basın.
MOD SEÇİMİ
KONUMLAR
KAPALI (OFF) - Eğer uzun bir süre uzaklaşacaksanız (evde
olmayacaksanız Tatil fonksiyonuna da bakın) veya kalorifer
ısıtmasını kolayca kapatmak istiyorsanız,
tuşuna basın,
ekranda
sembolü görüntülenir.
Kalorifer ısıtma kapanır ve yalnızca oda sıcaklığı 5°C’nin altına
düştüğünde (Donmaya Karşı Koruma fonksiyonu) tekrar açılır.
Eğer bir boyler varsa, kombi sıcak kullanım suyu vermeyecektir;
ani su ısıtmalı kombi sıcak su verecektir.
YAZ MODU - Isıtmayı kapatmak istediğiniz ancak sıcak su almayı
devam ettirmek istediğiniz takdirde,
sembolü ekranda
görünene kadar
tuşuna basınız. Isıtma kapanır ve
sadece ortam sıcaklığının 5°C’nin altına düşmesi halinde aktive
edilir; evi donmaya karşı koruma amaçlı önlem fonksiyonu.
Kombi hangi tip olursa olsun, sıcak kullanım suyu verir.
KIŞ MODU - Isıtmayı yeniden açmak ve önceden ayarlanmış
işletim moduna dönmek için, gösterge ekranında
sembolü görünene kadar
tuşuna tekrar basınız. Kombi
hangi tip olursa olsun, sıcak kullanım suyu verir.
PROGRAMLAR
Otomatik ısıtma fonksiyonu (Kış modunda) - Ekranda
sembolü görünene kadar
tuşuna basınız. Uzaktan
Kumanda, otomatik haftalık programa göre, 6 programı
görüntüleyerek çalışacaktır, çerçeve içerisinde olan o anda aktif
halde olacaktır. Ekranda çerçeve görüntülenmiyorsa bu, o anki
saatin 00:00 ile 1. programın başlangıç saati arasında olduğu
anlamına gelir.
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Ayarlı sıcaklık seviyesinin devre dışı bırakılması - Otomatik
işletim esnasında, ortam sıcaklığı değeri
tuşlarına
basılmasıyla 0.1°C’lik artışlarla geçici olarak değiştirilebilir. Tuşu
basılı tuttuğunuz takdirde sıcaklık hızlı bir şekilde değişecektir.
Programda yapılan ilk değişiklikle birlikte,
sembolünün
yanıp sönmesi ile belirtilen devre dışı bırakma fonksiyonu iptal
edilecektir.
Manuel ısıtmalı işletim (Kış modunda) - Uzaktan Kumanda’yı
sabit bir ortam sıcaklığı seviyesinde kullanmak için, gösterge
ekranında
sembolüyle görüntülenen
tuşuna basınız
(6 program görüntülenmez). Daha sonra, ortam sıcaklığı
değerini
tuşlarına basarak 0.1°C’lik artışlarla ayarlayınız. Tuşu
basılı tutmanız durumunda sıcaklık hızlı bir şekilde değişecektir.
Manuel işletim modu, başka bir işletim modu seçilene kadar
korunacaktır.
HAFTALIK OTOMATİK PROGRAMIN AYARLANMASI
Saat ve gün ayarı yapıldıktan sonra, uzaktan kumanda ön
-ayarlı otomatik programı uygulayacaktır. Isıtma programı,
1 ile 6 arasında numaralandırılan günlük 6 sıcaklık seviyesi
programına sahiptir. Programları 10 dakikalık artışlarla 00:00
ile 24:00 arasında ayarlamak mümkündür. Sıcaklık seviyeleri
0.1°C’lik artışlarla 7°C ile 32.5°C arasında ayarlanabilir. Yani, gün
boyunca herhangi bir zaman ve sıcaklık kombinasyonunun
programlanması ve bunun haftanın her günü için farklı olması
mümkündür.
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Ön-ayarlı otomatik program aşağıdaki gibidir:
Pazartesiden
Cumaya

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Başlama saati

06:30

08:00

12:00

14:00

18:00

22:30

Sıcaklık seviyesi

21°C

18°C

21°C

18°C

21°C

16°C

Cumartesiden
Pazara

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Başlama saati

08:00

10:00

12:00

14:00

18:00

22:30

Sıcaklık seviyesi

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

16°C

Ön-ayarlı otomatik programı değiştirmek için aşağıdaki
talimatları uygulayınız
1.
tuşuna basınız. Sıcak su programlaması yapıldıysa, 		
tuşlarıyla radyatör sembolünü seçiniz ve
tuşu 		
ile onaylayınız. Günlük 6 program yanıp söner ve Pazartesi
gününün 1. program değişikliği yapılabileceğini belirtmek
üzere DAY 1’in 1 numarası çerçeve içine alınır.
2.
tuşuna basınız. Saat ve dakika işareti yanıp sönmeye başlar.
Programın başlama saatini 10 dakikalık artışlarla değiştirmek
için
tuşlarına basınız. Tuşu basılı tuttuğunuz takdirde saat
ve dakikalar hızlı bir şekilde değişecektir.
3.		 tuşuna basınız. Ev- içi ortam sıcaklığı işareti yanıp sönmeye
başlar: Sıcaklık seviyesini 0.1°C’lik artışlarla değiştirmek için
tuşlarına basınız. Tuşu basılı tuttuğunuz takdirde sıcaklık
hızlı bir şekilde değişecektir.
4.
tuşuna basınız. Günlük 6 program yanıp söner.
5. Daha sonra, Pazartesi gününün 2 numaralı programı 		
çağırmak için tuşuna basınız, 2 - 4 maddelerini tekrarlayarak
değiştirilmesi mümkündür.
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6. Diğer programları,
tuşları yardımıyla 3, 4, 5 veya 6 		
programları seçilerek madde 5’i tekrarlayarak ekrana 		
çağırılabilir.
7. Bu şekilde takip eden günün program ayarını seçmek 		
mümkündür:
a) Daha sonra, DAY 2 gününü ekrana çağırmak için
		 tuşuna basınız. Salı gününün programı 2 - 6 arasındaki
		 maddeleri tekrarlayarak değiştirilebilir.
b) Pazartesi gününün programını Salı gününe kopyalamak
		 için
tuşuna basınız. Aynı programı haftanın takip eden
		 diğer günlerine de kopyalamak için
tuşuna 		
		 tekrarlayarak basınız.
Dikkat! Programlamaya başladığınızda her bir programın farklı
bir başlama saati olmasına dikkat ederek ayarlayınız.
KALORİFER - SICAK KULLANIM SUYU SICAKLIK AYARI
Kalorifer / Isıtma tuşuna basınız: Göstergede, kalorifer
(ısıtma) devresinin geçerli su sıcaklığı ayarı görüntülenir ve bu
değer
tuşları kullanılarak 1°C’lik kademelerle ayarlanabilir.
Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
Sıcak Kullanım Suyu tuşuna basınız. Ekranda güncel sıcak
kullanım suyu sıcaklığı ayarı görüntülenir ve bu değer
tuşları
kullanılarak 1°C’lik artışlarla ayarlanabilir (yalnızca fonksiyon
etkinse). Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
TATİL FONKSİYONU
Isıtmayı 1 saat ile 45 gün arasında belirli bir süreye, 1 saatlik
artışlarla ayarlayarak kapatma fonksiyonu (eğer kombide
boylerli sıcak su üretim özelliği varsa) mevcuttur. Bu, evden uzak
olduğunuzda enerjiden ve ilgili giderlerden tasarruf etmenize
imkan tanır, Tatil fonksiyonu sona erdiğinde önceden ayarlanmış
işletim moduna geri dönülür. Isıtma, sadece ortam sıcaklığının
5°C’nin altına düşmesi halinde aktive edilir; evi donmaya karşı
koruma amaçlı fonksiyonu.
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Tatil fonksiyonunu aktive etmek ve ayarlamak için aşağıdaki
talimatları uygulayınız.
1.		 tuşuna basınız.
sembolü yanıp sönmeye başlar ve
Tatil fonksiyonunun sona ermesi için kalan süreyi belirten saat
ve dakika işareti –00:01 olarak görünür.
2. Tatil fonksiyonunun sona ermesi için kalan süreyi 1 saatlik
artışlarla uzatmak için
tuşlarına basınız (-00:01 değeri 1
saat; -45:00 ise 45 gün anlamına gelir). Tuşu basılı tuttuğunuz
takdirde saat ve gün hızlı bir şekilde değişecektir.
3. Tatil fonksiyonu çalışırken, gösterge ekranı fonksiyonun sona
ermesi için kalan süreyi belirtmeye devam edecektir.
Tatil fonksiyonunu iptal etmek için
tuşuna veya farklı bir
işletim modu ile ilgili herhangi bir tuşa basınız.
TELEFON KONTAĞI GİRİŞİ (GSM)
Telefon kontağı açık olduğu sürece Uzaktan Kumanda normal
şekilde çalışır. Bu kontağın kapatılması (göstergede () sembolleri
ile belirtilir) Uzaktan Kumanda’nın ısıtmayı kapatmasını sağlamak
veya ortam sıcaklığını ön-ayarlı sabit bir değere ayarlamak için
kullanılabilir.
Bu iki işlemi ayarlamak için aşağıdaki talimatları uygulayınız.
1. tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3. tuşuna 9 kez basınız.
4. Gösterge P8 parametresini görüntüler.
Isıtmayı kontağı kapatarak kapatmak için
tuşlarını kullanarak
0’a ayarlayınız. Kontağı kapatarak ortam sıcaklığını ön-ayarlı
sabit bir değere ayarlamak için (müteakip P9 parametresi ile)
tuşlarını kullanarak 1’e ayarlayınız.
5. tuşuna basınız.
6. Gösterge P9 parametresini görüntüler.
9
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tuşlarına basarak Uzaktan Kumanda’nın kontağı
kapatıldığında ayarlayacağı ortam sıcaklığını 0.1°C’lik artışlarla
ayarlayınız (P8 parametresinin 1’e ayarlı olması halinde). Tuşu
basılı tuttuğunuz takdirde sıcaklık hızlı bir şekilde değişecektir.
7. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
Uzaktan Kumandayı telefon kontağını açarak veya kapatarak
çalıştırma modunun değiştirilmesi, maksimum 120 saniyede
gerçekleşir.
KULLANICI PARAMETRELERİNİN DÜZENLENMESİ
DEĞİŞKEN SICAKLIK – DENGELEME EĞRİSİ
Dış Hava Sıcaklık Sensörü’nün (Opsiyonel) kurulması ile ayarlama
sistemi Değişken Sıcaklık ile çalışabilir. Dış Hava Sıcaklık Sensörü
kombi kartına bağlanmış olmalıdır; bunun için ilgili kitapçığa
bakınız. Bu modda, ısıtma sisteminin sıcaklığı dış çevre / iklim
şartlarına göre ayarlanır, böylece yılın her mevsiminde yüksek
bir konfor seviyesi sağlanırken enerjiden de tasarruf edilmiş olur.
Özellikle, dış ortam sıcaklığı arttığı zaman sistem gidiş sıcaklığı
tespit edilen Dengeleme eğrisine göre düşürülür. Değişken
Sıcaklık ayarlandığında, “Isıtma sıcaklığı ayarı” ile ayarlanan
sıcaklık ünitenin maksimum sıcaklığı olur. Ayarlama sisteminin
her zaman etkin ve faydalı bir şekilde çalışmasını sağlamak için
maksimum değerin ayarlanması tavsiye edilir.
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Dış hava sıcaklığı

Dengeleme Eğrisi’ni, grafiğe göre 1 ile 10 arasında ayarlamak
mümkündür.
1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Ekran CU parametresini görüntüler. Dengeleme Eğrisi’nde 1’er
birimlik kademelerle değişiklik yapmak için
tuşlarına
basınız. Tuşu basılı tuttuğunuz takdirde sıcaklık değeri hızlı bir
şekilde değişecektir.
3. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
Eğri 0’a ayarlandığında, sıcaklık akışı ayarlaması devre dışı kalır.
Sistem, kurulum aşamasında kalifiye personelce (Warmhaus
Yetkili Servisi tarafından) ayarlanmalıdır. Bununla birlikte,
rahatlığın daha da arttırılması amacıyla kullanıcı tarafından başka
ayarlar da yapılabilir. Eğer ortam sıcaklığı istenilen değerin altına
düşerse, daha yüksek dereceden bir eğri ayarlanması veya tersi
durumda bunun tersinin uygulanması tavsiye edilir. Bir derece
arttırma veya azaltma yapınız ve ortamdaki değişikliği kontrol
ediniz.
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Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı

DEĞİŞKEN SICAKLIK – PARALEL EĞRİLERİN
BAŞLANGIÇ AYARI
Dengeleme Eğrisi ayarlandıktan sonra, eğrilerin paralel hareketini
aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi 20 ile 40 değeri arasında
ayarlamak mümkündür:

Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı

Dış hava sıcaklığı

Dış hava sıcaklığı
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1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna basınız.
4. Gösterge OF parametresini görüntüler. Eğrilerin paralel
hareketini 1°C’lik artışlar şeklinde değiştirmek için
tuşlarına
basınız. Tuşu basılı tuttuğunuz takdirde sıcaklık değeri hızlı bir
şekilde değişecektir.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
SICAK KULLANIM SUYU PROGRAMLAMASI
Sıcak kullanım suyu programlamasını yapmak için aşağıdaki
talimatları uygulayınız.
1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna 2 kez basınız.
4. Gösterge P1 parametresini görüntüler.
Sıcak kullanım suyu programını devre dışı bırakmak için
tuşlarını kullanarak 0 ayarını giriniz. Sıcak kullanım suyu
programını aktive etmek için
tuşlarını kullanarak 1 ayarını
giriniz.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
Haftalık otomatik programı ayarlamak için “2. Aşama - Haftalık
otomatik programın ayarlanması” paragrafında belirtilen işlemleri
yapınız; “1” noktasını seçerek musluk sembolünü görüntüleyiniz
ve “3” noktasını da bir sıcaklık değerinden ziyade EC (Ekonomi)
veya CO (Konfor) olarak ayarlayınız. Uzaktan kumanda aslında,
iki seviyeye dayanan bir saat programlayıcısına sahiptir:
COMFORT seviyesinde iken kombi, boyleri ayarlanan sıcaklıkta
tutacaktır; Ekonomi (ECO) seviyesinde iken kombi, sıcak
kullanım suyu vermez. Boylerli tip ile ilgili konular için kombi
belgelerine bakılması gerekir.
Dikkat: Uzaktan Kumanda’nın Kış modunda ve otomatik
işletimde olduğundan emin olunuz.
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ÖN-ISITMA FONKSİYONU
Bu fonksiyon, sadece otomatik ısıtmalı işletim modunun seçili
olması halinde aktiftir. Otomatik moda ayarlandığında, bu
fonksiyon ısıtma sistemini çalıştırma saatini, programlamanın
başlangıcında kullanıcının ayarladığı ortam sıcaklığına ulaşılacak
şekilde erkene alır (aynı gün içerisinde saat 00:00’dan önce
olmamak kaydıyla).
Uzaktan Kumanda, ön-çalıştırmanın ilk kuramsal zamanını
hesaplar; programlanmış ortam sıcaklığına hesaplanan
zamandan daha önce ulaşılırsa, ön-ısıtma süresi azaltılır, tersi
durumda işlemin tersi yapılır. Bu şekilde ön-çalıştırma için gerekli
minimum sürenin belirlenmesine uygun otomatik öğrenen bir
işlem yaratılır.
Bu fonksiyonu aktive etmek veya devre dışı bırakmak için
aşağıdaki talimatları uygulayınız.
1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna 3 kez basınız.
4. Gösterge P2 parametresini görüntüler.
Ön-ısıtmayı devre dışı bırakmak için
tuşlarını kullanarak 0’a
ayarlayınız. Otomatik ön-ısıtmayı aktive etmek için
tuşlarını
kullanarak 1’e ayarlayınız. Ön-ısıtmayı saatte 3°C sabit eğimle
aktive etmek için
tuşlarını kullanarak 2’ye ayarlayınız.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
Ön-ısıtma fonksiyonu esnasında ortam sıcaklığı sembolü °C
yanıp-söner durumdadır.
Ön-ısıtma fonksiyonu, programlanan ortam sıcaklığı ile gerçek
sıcaklık arasındaki farkın 0.5°C’den düşük olması halinde sona
erer.
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MAKSİMUM GÜNLÜK PROGRAM SAYISI
Isıtma programı, 1 ile 6 arasında numaralandırılan günlük 6
sıcaklık seviyeli programa (zaman dilimine) sahiptir. Gerektiği
takdirde, bu programları minimum 2 adede indirmek
mümkündür.
1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3. tuşuna 4 kez basınız.
4. Gösterge P3 parametresini görüntüler.
Günlük program sayısını 2 ile 6 arasında değiştirmek
için
tuşuna basınız.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.

		

MİNİMUM ISITMA SICAKLIĞI
Isıtma devresinin su sıcaklığını 1°C’lik kademelerle minimum
değere indirmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız.
1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna 5 kez basınız.
4. Gösterge P4 parametresini görüntüler. Parametreyi 1°C’lik
artışlarla ayarlamak için
tuşlarına basınız. Tuşu basılı
tuttuğunuz takdirde sıcaklık değeri hızlı bir şekilde değişecektir.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
KALORİFER SİSTEMİN (OPSİYONEL AKSESUARLA
OTOMATİK) DOLDURULMASI
Bu fonksiyon, belirli kombi modellerinde, elektrik tertibatının
hidrolik devrenin doldurulması için işletim modunu yönetir.
Bu fonksiyonu aktive etmek veya devre dışı bırakmak için
aşağıdaki talimatları uygulayınız.
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1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna 6 kez basınız.
4. Gösterge P5 parametresini görüntüler. Doldurma 		
devresinin elektrik tertibatını devre dışı bırakmak için
tuşlarını kullanarak 0’a ayarlayınız. Sistemi manuel doldurma
modunu aktive etmek için
tuşlarını kullanarak 1’e 		
ayarlayınız. Sistemi otomatik doldurma modunu aktive etmek
için
tuşlarını kullanarak 2’ye ayarlayınız.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
Dikkat: Kombinin kontrol kartı üzerinde manuel doldurmayı
ayarlayınız. Manuel işletim ve kombi içerisine kurulmuş sensörün
yetersiz basınç tespit etmesi durumunda gösterge üzerinde
çizgi simgesi yanıp söner; RESET tuşuna basıldığında özel
elektro-valf aktif hale gelir. Sisteme yükleme esnasında (manuel
veya otomatik) çizgi simgesi sabit yanar. Nominal basınç
düzeldiğinde, Uzaktan Kumanda normal görüntüleme moduna
geri döner.
SICAKLIK ÖLÇÜ BİRİMİNİN SEÇİLMESİ
Uzaktan Kumandayı °C veya °F birimiyle kullanmak için
aşağıdaki talimatları uygulayınız.
1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna 7 kez basınız.
4. Gösterge P6 parametresini görüntüler. °C birimini seçmek için
tuşlarını kullanarak 0’a ayarlayınız. °F birimini seçmek için
tuşlarını kullanarak 1’e ayarlayınız.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
ORTAM SICAKLIK DEĞERİ OKUMASININ DÜZELTİLMESİ
Ortam sıcaklık değeri okumasını 0.1°C’lik kademelerle –2°C ve
+ 2°C arasında düzeltmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız.
16
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1.
tuşuna 3 saniye basınız.
2. Gösterge CU parametresini görüntüler.
3.
tuşuna 8 kez basınız.
4. Gösterge P7 parametresini görüntüler. Parametreyi 0.1°C’lik
artışlarla ayarlamak için
tuşlarına basınız.
5. Menüden çıkmak için herhangi bir tuşa basınız.
DİĞER FONKSIYONLAR
BİLGİ MENÜSÜ
Uzaktan Kumanda, kombinin durumu ile ilgili bazı bilgileri
kullanıcıya iletebilir.
tuşuna her bastığınızda, aşağıdaki
bilgiler periyodik bir şekilde görüntülenir:
T1 - Kalorifer ısıtma devresi gidiş suyu sıcaklığı
T2 - Sıcak kullanım suyu sıcaklığı
T3 - Kalorifer ısıtma devresi dönüş suyu sıcaklığı (sadece 		
		 sensörle donatılmış olan kombilerde)
T4 - Uzaktan kumanda tarafından hesaplanan gidiş suyu 		
		 sıcaklığı ayar noktası
P5 – Güncel brülör gücü
F6 - Güncel fan hızı (sadece yoğuşmalı kombilerde)
F7 - Güncel sıcak kullanım suyu debisi (sadece akış-ölçerli ani
		 ısıtma tipi kombilerde)
P8 - Güncel sistem basıncı (sadece basınç sensörü ile donatılmış
		 olan kombilerde)
v – Uzaktan Kumanda yazılım versiyonu
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BESLEME GERİLİMİNİN KESİLMESİ
Bu durumda RF Verici kombinin elektronik kartından
beslenmesi nedeniyle çalışmayı durdurur. Uzaktan Kumanda
ekranında gösterilen sembol (
) yanıp sönmeye başlar. Güç 2
dakika içinde geri gelir ise, sembol (
) yeniden sabit hale gelir
ve RF haberleşme hemen devreye girer. Aksi takdirde E94 hatası
ve sembol
görünür: güç bir defa geri kazanıldığında yaklaşık
15 dakika beklemek gereklidir. Bundan sonra (
) sembolü
sabit hale gelir ve RF haberleşme tekrar kullanılabilir.
ARIZA TEŞHİS
Uzaktan Kumanda, kombinin durumunu sürekli olarak kontrol
eder ve arıza durumunda gösterge üzerindeki alarm işaretini
ve belirli bir hata kodunu aktif duruma getirerek sinyal verir;
arıza açıklaması ile ilgili konular için kombi belgelerine bakmanız
gerekmektedir. Cihazın bloke olmasına neden olan sorunlar
vardır (bunlar “A” harfi ile tanımlanır): Kombinin çalışmaya devam
edebilmesi için RESET tuşuna basmak yeterlidir; cihazın geçici
olarak bloke olmasına neden olan diğer anormallikler (“F” harfi
ile tanımlanır), ayar değerleri kombinin normal çalışma değer
aralığına geri geldiğinde otomatik olarak ortadan kalkar.
ORTAM / ODA SICAKLIĞI SENSÖRÜ BOZUK
Uzaktan Kumandanın ortam sıcaklığı sensörünün bozuk
olduğunun tespiti durumunda, gösterge E92 hata mesajını ve
(
) sembolünü aktive eder. Isıtma fonksiyonu kapanır.
DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ BOZUK
Değişken Sıcaklık modunda çalışırken Dış Hava Sıcaklık
Sensörü’nün (opsiyonel) bozuk olduğunun tespiti durumunda,
gösterge E93 hata mesajını ve
sembolünü görüntüler. Ayar
sıcaklığı “Isıtma Sıcaklığı Ayarı”na sabitlenir. Arızayı gidermek
için, Dış Hava Sıcaklık Sensörü’nü resetleyiniz veya Değişken
Sıcaklık ayarını devre dışı bırakınız.
18

özünde sıcaklık var

RF UZAKTAN KUMANDA MONTAJI
RF Uzaktan Kumanda duvara
monte edilebilir veya duvar
montajına alternatif olarak
ikinci bir destek yüzeyi
üzerine yerleştirilmek üzere
sağlanan masa üstü desteği ile
kullanılabilir.
Uzaktan Kumanda, zeminden
yaklaşık olarak 1,5 m
yükseklikte olacak şekilde,
giriş kapısından uzak bir
yerde duvara sabitlenmelidir,
pencereler veya ısı kaynakları
ortam sıcaklığını etkileyebilir. Kurulumu gerçekleştirmeden önce,
kombiye gelen elektrik beslemesini kesiniz. Uzaktan kumandanın
ön kısmını A ve B noktalarından bir tornavida yardımıyla
kaldırınız. Uzaktan kumandanın arka kısmını, ürünle birlikte temin
edilen sabitleme vidası setiyle, 2 iletkeni orta delikten geçirmeye
dikkat ederek duvara sabitleyiniz. Pilleri takmayın: 1. Adım bakın.
Montajı kontrol edin ve 2. Adım: Pillerin montajı. RF Uzaktan
Kumanda ön parçasını yerine takın.
RF VERİCİ MONTAJI
Kurulumu yapmadan önce kombinin elektrik bağlantısını kesin.
RF Verici’nin ön parçasını A ve B noktalarından bir tornavida
yardımıyla bastırarak çıkarın. Sonra RF Verici’nin arka kısmını
ürünle birlikte verilen vidalarla iki teli altta (terminallere yakın)
dikdörtgen delikten geçirmeye dikkat ederek duvara sabitleyin:
elektrik bağlantısı için “Open Term” terminalleri kullanın.
Eğer telefon kontağı (gerilimsiz kontak) bağlanacaksa, “GSM”
terminalleri kullanın. RF Verici’nin ön parçasını yerine takın.
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Kablosuz Oda Termostatı RF VERİCİ Ünitenin
Kombi (PCB) Kartına Bağlantısı

RF VERİCİ
GSM
DIŞ HAVA
SICAKLIK SENSÖRÜ

OPENTHERM 24V AC
BAĞLANTI

BEYAZ

A

PCB

BEYAZ
TURUNCU

PCB

TURUNCU

B

YEŞİL
YEŞİL

PCB

DIŞ HAVA SICAKLIK
SENSÖRÜ
OPENTHERM
PROTOKOL BAĞLANTISI

TERMOSTAT KÖPRÜSÜ

DİKKAT : ON-OFF VE OPENTHERM ODA TERMOSTATI BAĞLANTILARINDA
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A
GSM

Ş HAVA
IK SENSÖRÜ

DIŞ HAVA SICAKLIK
SENSÖRÜ
OPENTHERM
PROTOKOL BAĞLANTISI

B

TERMOSTAT KÖPRÜSÜ

OPENTHERM 24V AC
BAĞLANTI

BEYAZ

BEYAZ

TURUNCU
BEYAZ
TURUNCU

A

TO PCB
PCB

DIŞ HAVA SICAKLIK
TERMİNAL
SENSÖRÜ

PCB

TURUNCU
YEŞİL
YEŞİL

PCB

BEYAZ
TURUNCU

OPENTHERM
PROTOKOL BAĞLANTISI

TERMOSTAT KÖPRÜSÜ

RINDA DİKKAT
B KÖPRÜ
KABLOSU
ÇIKARTILMALIDIR!
: ON-OFF
VE OPENTHERM
ODA TERMOSTATI BAĞLANTILARINDA

B

KÖPRÜ KABLOSU ÇIKARTILMALIDIR!
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Saat ayarı

12:00

Gün ayarı

Day 1 (Gün 1) = Pazartesi

Çalışma modu

Otomatik

Manuel ısıtma sıcaklığı

20°C

Ortam antifrizinin sıcaklığı

5°C

CU Kompenzasyon eğrisi

0 = Devre dışı

OF Eğrilerin paralel hareketi

30°C

P1

Sıcak su programlaması

0 = Devre dışı

P2

Ön - ısıtma fonksiyonu

0 = Devre dışı

P3

Maksimum günlük
program sayısı

6

P4

Minimum ısıtma sıcaklığı

-

P5

Sistemin doldurulması

0 = Devre dışı

P6

Sıcaklık ölçüsü birimi bölümü

0 = °C

P7

Ortam sıcaklık değeri
okumasının düzeltilmesi

0

P8

Telefon kontağı girişi
işletim seçimi

0 = Isıtma fonksiyonunu
kapama

P9

Telefon kontağı girişi
kapatıldığında manuel sıcaklık

20°C
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ÖNEMLİ! Bu dokümanda yer alan bilgiler bu konuda kalifiye
kişiler içindir.
YAPILANDIRMA VE AKTİVASYON
1. Kurulum kontrolü (RF Verici’si)
RF Verici’nin elektrik beslemesinin kombinin kartından
yapıldığından emin olun. Soldaki LED her 2 saniyede 3 kez
yanıp sönerse, Uzaktan kumanda ile iletişim yok demektir. Tek
yanıp sönme, kombi ve Uzaktan Kumanda ile bağlantının doğru
olduğunu gösterir.
2. Bataryanın takılması (RF UZAKTAN KUMANDA)
Not: Bu kısımdaki bilgileri sadece RF Uzaktan Kumanda ilk
kez kurulurken veya RF Uzaktan Kumanda ekranı
işaretini
gösterirse veya ekran kapalı ise (hiçbir sembol veya numara
yoksa) kullanın.
a) Bataryalara ulaşmak için öndeki kapağı çıkarın.
b) RF Uzaktan Kumanda ile birlikte gelen iki adet 1.5V AA LR&
		 alkalin bataryaları takın ve doğru yönde takıldıklarından
		 emin olun (cihazın içinde yönleri gösterilmektedir).
c) RF Uzaktan Kumanda’nın ön kapağını tekrar takın. 		
		 (doğru temas sağlanması için ön tarafı arka tarafın üzerine
		 ortaladığınızdan emin olun).
d) Bekleyin: RF Uzaktan Kumanda ve RF Verici arasında 		
otomatik senkronizasyon yapılacaktır.
3. Senkronizasyon (RF UZAKTAN KUMANDA - RF VERİCİ)
Not: Kurulum esnasında, RF Verici’nin Uzaktan Kumanda’dan
önce açılması tavsiye edilir, böylece RF Verici hali hazırda
çalışırken Baz ile senkronizasyon arayacaktır.
Kit hali hazırda birleşik halde gelir, böylece Uzaktan Kumanda
hemen senkronizasyon aramaya başlayacaktır. Bu arayış
en fazla 2 dakika sürecek ve
işareti ile gösterilecektir,
durduğunda senkronizasyon sağlanmış olur. Bağlantı yoksa ve
E94 hatası görünürse, sistem her 15 dakikada bir otomatik olarak
senkronizasyon araması yapacaktır.
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Bağlantı yoksa ne yapabilirsiniz:
a) RF Vericisi’nin kombi kartına turuncu OPEN - THERM 		
		 yoluyla elektrikten güç aldığından emin olun (bk. Adım 1).
b) Uzaktan kumandayı RF VERİCİ’ye biraz daha yaklaştırın.
c) Bekleyin: Uzaktan Kumanda ve RF VERİCİ arasında 		
		 otomatik senkronizasyon yapılacaktır.
Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra bile senkronizasyon
sağlanmazsa,
işareti yanıp söner, bataryaları Uzaktan
Kumanda’dan çıkarıp takın. Bağlantı araması için bekleyin.
Sorun devam ederse, “RF UZAKTAN KUMANDA – RF VERİCİ
EŞLEŞTİRME” kısmına bakınız.
RF UZAKTAN KUMANDA – RF VERİCİ EŞLEŞTİRME
Kit hali hazırda eşleştirilmiş halde gelir, aşağıdaki işlem acil
durum olarak kabul edilmelidir ve sadece tüm senkronizasyon
denemeleri başarısız olduğunda yapılmalıdır.
1.
butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
2. Ekran şimdi LİNK penceresini gösterir.
3. “dE” görürseniz, cihazlar bağlı demektir (ortadaki numara
		 lokal adresi gösterir).
4. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, tekrar
		
butonuna basın.
4. Cihazların bağlantısını koparmak için
butonuna basın
5. Ekran “In” gösterirse, cihazlar bağlı değildir (ortada 0 		
		 numarası yanıp söner).
6. RF Verici ortasındaki
sembolüne 5 saniye basın 		
		 (soldaki LED yanıp söner).
7. Uzaktan kumandadaki
butonuna basın.
8. Ekran birkaç saniye >> işaretini gösterir.
9. “dE” işaretini görürseniz, cihazlar bağlı demektir (RF 		
		 Verici’nin sol LED’i yanıp söner).
9. Ekran “In” gösterirse, cihazlar bağlı değildir 		
		 (eşleştirilmemiştir) ve işlemi 1. adım’dan itibaren tekrar
		 başlatmanız gerekir.
10.Çıkmak için
butonuna basın.
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TEST
Test prosedürünü başlatmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
1. RF Verici’nin ortasındaki
butonuna basın.
Isıtma talebi en yüksek ayarda 30 saniyeliğine etkinleştirilir.
Soldaki LED 2 saniye yanar ve bağlantının olduğunu gösterir.
Aksi durumda, “YAPILANDIRMA VE AKTİVASYON” kısmı madde
3’e bakınız.
SERVİS MENÜSÜ
Aşağıdaki talimatları TSP (açık parametreler), Hata Geçmişi ve
OEM Bağımlı Parametrelere, kombi kartında mevcutsa, erişim
sağlamak için kullanınız.
1. 10 saniye boyunca
butonuna basın.
Ekran sol altta aşağıdaki alt menüyü gösterir:
- TS: Açık (transparan) parametreler
- HI: hata geçmişi
- OS: OEM Bağımlı Parametreler
Verilerin gösterilmesi için birkaç saniye bekleyin.
Alt menünün gösterdiği herhangi bir parametre yoksa (kombi
kartında parametre yoktur), ekranda hiçbir şey gösterilmez.
1a. Bir alt menüden diğerine (TS / HI / OS) geçiş yapmak için
butonuna 1 saniye basın.
		
2. Bir parametreyi görüntülemek /seçmek için butonuna basın.
2a. Bir sonraki parametreye geçmek için tekrar
butonuna
basın.
Not: mevcut parametre sayısı uzaktan kumandaya bağlı kombi
kartına bağlıdır.
3. Parametreyi değiştirmek için,
butonlarını kullanın.
Konfirmasyon gerekmez.
Servis Menüsü’nden çıkmak için,
butonuna 10 saniye basılı
tutun. Ancak, 60 saniye hiçbir şey yapılmazsa, cihaz otomatik
olarak ana menüye geri döner.
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Kişisel program işareti
Pazartesi

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Prog. 1

Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6

Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
Salı
Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
Çarşamba
Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
Perşembe
Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
Cuma
Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
Cumartesi
Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
Pazar
Başlama saati
Sıcaklık seviyesi
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