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1 Bu doküman hakkında
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

▪ Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef okuyucu
Son kullanıcılar

Doküman seti
Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:

▪ Montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

▪ Kullanım kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848
Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Oda termostatı: Genel Bakış
EKRTRB oda termostatı, konfor, sadelik ve enerji tasarrufunun
ayrılmaz bir üçlü olduğu Daikin sisteminizi kontrol etmek üzere
tasarlanmış programlanabilir, kablosuz dijital termostattır. Genel
olarak mevcut kurulumlar için kullanılır.

Zemin sıcaklık sensörü veya harici ortam sıcaklık sensörü olarak
kullanılmak üzere opsiyonel bir harici sıcaklık sensörü (EKRTETS)
EKRTRB termostatına bağlanabilir.

2.1 Düğmeler
Genel bakış
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a Azaltma düğmesi
b Artırma düğmesi
c Tamam düğmesi
d Sol ve sağ gezinti düğmeleri
e Geri düğmesi
f Düzenle düğmesi
g Düğme kapağı

Gezinti —  
▪ Bir çalışma modu seçin.

▪ Program modunda, programın günleri arasında geçiş yapın.

▪ Parametre menüsünde, değiştirmek üzere bir parametre seçin.

Tamam — 
▪ Bir seçimi onaylayın.

▪ Parametreler, programlar veya tarih ve saat değişikliklerini
onaylayın ve kaydedin (yeşil LED yanıp söner).

▪ Karanlık olduğunda termostat arka ışığını yakmak için kısa basın.

▪ KAPALI modunda ise, geçerli sıcaklık ve saati görüntülemek için
basın.

▪ Açık pencere işlevini geçersiz kılın (etkin ise).

Düğme, sistem hakkında ek bilgi görüntüleyebilecek bir LED içerir:

LED durumu Anlam
Kırmızı, sabit Isıtma talebi
Yeşil, sabit Soğutma talebi
Kırmızı, yanıp sönme Sensör veya pil hatası
Yeşil, yanıp sönme Değişiklikleri onaylayın ve

kaydedin

Azalt/Artır —  
▪ Sıcaklık ayar noktasını ayarlayın.

▪ Daha derin menüler, kullanıcı menüsü veya montör menüsündeki
değerleri ayarlayın.
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Geri — 
▪ Önceki değere geri dönün veya bir eylemi iptal edin.

▪ Düğme kilitleme işlevini etkinleştirmek için aynı anda 
düğmesine basın.

▪ Ana ekranda, görüntülenecek değerler arasında hızlı geçiş
yapmak için basın: geçerli sıcaklık ayar noktası, ortam sıcaklığı,
harici sıcaklık sensörüyle ölçülen sıcaklık(1) veya nem yüzdesi.

▪ Montör menüsüne girmek için 5 saniye basılı tutun.

Düzenle — 
▪ Normal çalışma modlarında, tarih ve saati değiştirmek için 2

saniye basılı tutun.

▪ Program modunda, kullanıcı programını düzenlemek için basın.

▪ Parametre menüsüne girmek için 5 saniye basılı tutun.

▪ Düğme kilit işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 
ile birlikte basın.

2.2 Durum simgeleri
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a İki yönlü mod
b Zamanlayıcı modu
c Tatil modu
d Konfor modu
e Otomatik mod
f Azaltılmış mod
g KAPALI mod
h Program modu
i Program veya parametre sayısı
j Isıtma talebi

k Soğutma talebi
l Parametre göstergesi

m Çiy önleme
n Alıcı ile kablosuz bağlantı
o Sensör
p Düşük pil göstergesi
q Sıcaklık birimi
r Düğme kilidi
s Program adımı (mevcut ve program oluşturmada)
t Manuel geçersiz kılma
u Haftanın günü
v Geçerli gün programı
w Saat veya parametre adı
x Sıcaklık, nem veya parametre değeri

3 Çalıştırma

3.1 Tarih ve saat
Pilleri taktıktan sonra, oda termostatı ekranı açılacak ve geçerli tarih
ve saati ayarlamanızı isteyecektir. Oda termostatını kullanabilmeniz
için bu gereklidir.

3.1.1 Tarih ve saati ayarlamak için
1 Seçili değeri  ve  ile ayarlayın. Şu anda değiştirilen değer

yanıp söner.

2 Değeri onaylamak için  düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı otomatik olarak sonraki değere atlar.

3 Diğer değerleri de istenen şekilde ayarlayın.

4 Son değeri ayarladıktan sonra, oda termostatı yaptığınız
değişiklikleri onaylamanızı ve kaydetmenizi isteyecektir. Tarih
ve saat ayarlarını kaydetmek için  (LED yeşil yanıp söner)
düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı tarih ve saati ayarlanmıştır ve oda termostatı
ana ekranı gösterir.

Değerler aşağıdaki sırada ayarlanır:
1 Saat
2 Dakika
3 Haftanın günü (1~7 = Pazartesi~Pazar)
4 Gün sayısı (örn. 15 Nisan)
5 Ay sayısı (1~12)
6 Yıl

BİLGİ
Herhangi bir normal çalışma modundayken,  düğmesini
2 saniye basılı tutarak tarih ve saat ayarlarına istediğiniz
zaman erişebilirsiniz.

3.2 Çalıştırma modları
Oda termostatı, ihtiyaç ve tercihlerinize göre sisteminizi ayarlamanız
için çeşitli farklı modlarda çalışmak üzere ayarlanabilir.

Simge
lerle

Mod Açıklama

Konfor modu Konfor düzeyinde sabit sıcaklık için
kullanılır.(a)

Azaltılmış mod(b) Azaltılmış düzeyde sabit sıcaklık için
kullanılır.(c)

Otomatik mod Oda termostatı, seçili programda
tanımlanan adımları (dahili veya
kullanıcı tarafından tanımlanan)
otomatik olarak uygular.

KAPALI mod Ünitenizi kapatır.

Tatil modu Uzun bir süre evde bulunmayacağınız
zamanlarda sabit bir sıcaklık
ayarlamak için kullanılır.

Zamanlayıcı modu Yalnızca belirli bir süre için sabit bir
sıcaklık ayarlamak için kullanılır

İki yönlü mod Ünite çalışma modunu ısıtma veya
soğutma moduna ayarlamak için
kullanılır (yalnızca iki yönlü üniteler için
geçerlidir).

Program modu Oda termostatı programlarını seçmek
ve kullanıcı tarafından tanımlanan
programlar oluşturmak veya onları
değiştirmek için kullanılır.

(a) Bu modda varsayılan sıcaklık ayar noktası, ısıtma için 21°C ve
soğutma için 24°C'dir.

(b) Ünite soğutma modunda çalışıyorsa, azaltılmış mod KAPALI mod
olarak işlev görür.

(c) Bu modda varsayılan sıcaklık ayar noktası ısıtma için 17°C'dir.

(1) Yalnızca EKRTETS monte edilmişse.
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3.2.1 Çalışma modunu değiştirmek için
Önkoşul: Ana ekrandasınız.

1 İmleci istenen moda hareket ettirmek için  ve  düğmelerini
kullanın.

2 Seçili çalışma modunu etkinleştirmek için  düğmesine basın.

BİLGİ
İki yönlü mod YALNIZCA iki yönlü üniteler içeren
kurulumlar için geçerlidir. İki yönlü mod menüsü
YALNIZCA parametre 21 (MOde) "rEv" olarak ayarlanırsa
kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. "İki yönlü modu
etkinleştirmek için" [4 6].

3.2.2 Sıcaklık ayar noktasını değiştirmek için

Önkoşul: Oda termostatı konfor modunda ( ) veya azaltılmış

moddadır ( ).

1  veya  düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı ekranındaki sıcaklık yanıp söner.

2  ve  düğmelerini kullanarak istediğiniz ayar noktasını
ayarlayın.

Sonuç: Sıcaklık istenen ayar noktasına değişir.

3.2.3 Otomatik mod

Otomatik modda, oda termostatı seçili programda tanımlanan
adımları otomatik olarak uygular. Bu modda, şu anda seçili olan
program ile ilgili aşağıdaki bilgiler ekranda her zaman görünür.

a

b

d

c

a Haftanın günü
b Programdaki geçerli adım
c Geçerli gün programı (geçerli saat çubuğu yanıp söner)
d Şu anda seçili olan program

Adım tipine bağlı olarak, oda termostatı ilgili adım süresi boyunca

konfor ( ) veya azaltılmış mod ( ) sıcaklık ayar noktasını
koruyacaktır. Dahili programlardan birini kullanabilir veya oda
termostatının izleyeceği özel bir program oluşturabilirsiniz.
programları değiştirmek, düzenlemek veya oluşturmak için program
modunu kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. "3.2.5  Program
modu" [4 4].

Bir programı geçici olarak geçersiz kılmak için
Önkoşul: Oda termostatı otomatik moddadır.

1  veya  düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı otomatik olarak zamanlayıcı moduna
atlar.

2  ve  ile süreyi seçin ve onaylamak için  düğmesine
basın.

3 İstenilen ayar noktasını  ve  ile ayarlayın.

4 İşlevi başlatmak için  düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı zamanlayıcının kalan süresini gösterir ve

zamanlayıcı etkin olduğunda  yanıp söner.

Süre sonundan önce zamanlayıcı işlevini durdurmak üzere, süreyi
no olarak ayarlamak için  düğmesine basın veya başka bir
çalışma moduna geçmek için de  ve  düğmelerini kullanın.

3.2.4 KAPALI mod

Kapalı mod, ünitenizi kapatmanızı sağlar. Kapalı modda, entegre
donma koruması (sabit, 4°C) etkin kalır.

BİLGİ
Kapalı modda, geçerli saat çubuğunu ve sıcaklığı birkaç
saniye göstermek için oda termostatı üzerindeki 
düğmesine halen basabilirsiniz.

Ünitenizi tekrardan yeniden başlatmak üzere, imleci farklı bir çalışma
moduna (örn. otomatik) taşımak için  veya  düğmelerini kullanın
ve etkinleştirmek için de  düğmesine basın.

3.2.5 Program modu

Program modu, oda termostatının otomatik moddayken hangi
programı uygulamasını istediğinizi seçmek için kullanılır. Ek olarak,
program modu özel kullanıcı tanımlı programların oluşturulması için
de kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. "Kullanıcı tanımlı
programlar" [4 5].

Varsayılan programlar
Oda termostatı, standart durumlar için 9 varsayılan programla
(P1~P9) birlikte temin edilir. Hiçbir program ihtiyaçlarınızı
karşılamıyorsa, özel bir program oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için bkz. "Kullanıcı tanımlı programlar"  [4  5]. Dahili programlar için,
aşağıdaki 24 saatlik grafik sunumlara bakın.

Adımın türüne göre, oda termostatı, azaltılmış mod sıcaklık
ayar noktasını (girintii bölüm) veya konfor modu sıcaklık
ayar noktasını (dolu bölüm) izler.

P1 – Ev (sabah, akşam ve hafta sonu)

P2 – Ev (sabah, öğlen, akşam ve hafta sonu)

P3 – Ev (gün ve hafta sonu)
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P4 – Ev (akşam ve hafta sonu)

P5 – Ev (sabah, akşam ve hafta sonu)

P6 – Ev (sabah, öğleden sonra, akşam ve hafta sonu)

P7 – 7:00~19:00 (ofis)

P8 – 7:00~19:00 ve Cumartesi (mağaza)

P9 – Hafta sonu (ikinci ev)

Etkin programı değiştirme

Önkoşul: Oda termostatı program modundadır.

1 Programlar arasında geçiş yapmak ve istediğiniz programı
seçmek için  ve  düğmelerini kullanın. P1~P9 (dahili
programlar) veya U1~U4 (kullanıcı tanımlı programlar) arasında
seçim yapabilirsiniz.

2 Her bir programın diğer günlerini görüntülemek için  ve 
düğmesine basın.

3  düğmesine basın.

Sonuç: Program seçildi ve otomatik moddayken artık etkin.

BİLGİ

Kullanıcı tanımlı bir program seçerseniz,  düğmesine
bastıktan sonra programı değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi
için bkz. "Kullanıcı tanımlı bir program oluşturmak veya
değiştirmek" [4 5].

Kullanıcı tanımlı programlar
Dahili programlara (P1~P9) ek olarak, 4 özel zamanlamaya (U1~U4)
kadar tanımlayabilirsiniz.

BİLGİ
Varsayılan olarak, tüm kullanıcı tanımlı programlar
(U1~U4) haftanın her günü için varsayılan azaltılmış mod
ayar noktalarını uygular.

Kullanıcı tanımlı bir program oluşturmak veya değiştirmek

Önkoşul: Oda termostatı program modundadır.
Önkoşul: Etkin programı, kullanıcı tanımlı programlardan biri
(U1~U4) ile değiştirdiniz.

1 Kullanıcı tanımlı programı değiştirmek için  düğmesine basın.

2 İlk program adımının saatini ayarlamak için  ve 
düğmelerini kullanın.

3 Sonraki program adımına ilerlemek için  düğmesine basın.

4  ve  ile programlamak istediğiniz adımın türünü seçin.

Adımın türüne göre, azaltılmış mod veya konfor modunun sıcaklık
ayar noktası oda termostatı tarafından uygulanır. Her tür adımın
süresi ayrı olarak ayarlanabilir (minimum 30 dakika).

Simge Ayar noktası Anlam
Günün ilk adımı: oda termostatı bu adım
sırasında konfor modu sıcaklık ayar
noktasını uygular.
Ayrı adım (isteğe bağlı): geçerli
programa ek bir adım ekler. Oda
termostatı bu adım sırasında azaltılmış
mod ayar noktasını uygular.
Geri gelme adımı: termostatın konfor
ayar noktasına yeniden geçmesi
gerektiği zamanı göstermek için bir ayrı
adımın eklenmesi durumunda kullanılır.
Günün son adımı: oda termostatı bu
adım sırasında azaltılmış mod sıcaklık
ayar noktasını uygular.

5 Adım türünü seçmek için  düğmesine basın.

6 İkinci adımın saatini  ve  ile ayarlayın. Programa önceden
başka bir adım eklemeyi seçerseniz, geri gelme adımının
saatini ayarlamanız da istenir.

7 Sonraki program adımına ilerlemek için  düğmesine basın.

8 Sonraki olarak programlamak istediğiniz adımın türünü seçin.
Yeniden, programa başka adım eklemeyi veya o gün için
programı tamamlamayı seçebilirsiniz.

9 Programa eklemek istediğiniz kadar adım için adım 4-6'yı
tekrarlayın.

10 Son adım ayarlandıktan sonra programı kaydetmek için 
düğmesine basın.

Sonuç: "Copy" ekranda görünür.

11 İki seçeneği seçmek için  ve  düğmelerini kullanın:

▪ Sonraki gün programını değiştirmek için "no" ve ardından .

▪ Sonraki gün(ler) için programı kopyalamak için "yes" ve
ardından .  ve  düğmelerini kullanarak günleri seçin ve
onaylamak için  düğmesine basın.

12 Programı haftanın tüm günleri için tanımlayın veya kopyalayın
ve son gün üzerinde (7=Pazar)  düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı ekranında "Save" görünür ve  LED
yeşil yanıp söner.

13 Kullanıcı tarafından tanımlanan programı kaydetmek için 
düğmesine basın. İptal etmek için  düğmesine basın.

Sonuç: Oda termostatı, oluşturulan kullanıcı tanımlı programdan
sonra otomatik moda geri döner.
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3.2.6 Zamanlayıcı modu

Zamanlayıcı modu yalnızca belirli bir süre için sabit bir sıcaklık ayar
noktası ayarlamak için kullanılır. Zamanlayıcı bittiğinde, oda
termostatı daha önce etkin olan moda geri döner.

Zamanlayıcı modunu etkinleştirmek için
Önkoşul: Oda termostatı zamanlayıcı modundadır.

1  ve  düğmelerini kullanarak zamanlayıcının süresini saat
(H) ve/veya gün (d) cinsinden ayarlayın.

BİLGİ
Varsayılan olarak, tüm kullanıcı tanımlı programlar
(U1~U4) haftanın her günü için varsayılan azaltılmış mod
ayar noktalarını uygular.

2  düğmesine basın.

3  ve  düğmelerini kullanarak istediğiniz sıcaklık ayar
noktasını ayarlayın

4  düğmesine basın.

Sonuç: Zamanlayıcı başlar ve sıcaklık ayar noktası, zamanlayıcının
programlanan süresi boyunca korunur. Kalan süre gösterilir ve

zamanlayıcı modunun etkin olduğunu göstermek için  yanıp
söner. Zamanlayıcı sona erdiğinde, oda termostatı daha önceki
moduna geri dönecektir.

Zamanlayıcıyı sona ermeden önce devre dışı bırakmak için, 
düğmesine basarak süreyi "no" olarak ayarlayın ya da  veya 
düğmelerini kullanarak farklı bir çalışma modu seçip zamanlayıcı
durdurun.

3.2.7 Tatil modu

Tatil modu, uzun bir süre evde bulunmayacağınız zamanlarda sabit
bir sıcaklık ayar noktası (donma önleyici sıcaklık) belirlemenize izin
verir. Varsayılan değer 10°C'dir, fakat 0,5°C ile 10°C arasında
ayarlanabilir (0,5°C kademelerde).

BİLGİ
Tatil modundaki sıcaklık ayar noktası, sabit 4°C olan
KAPALI moddaki entegre donma korumasına eşit
DEĞİLDİR.

BİLGİ
Soğutma modunda, bu mod KAPALI mod olarak işlev
görür.

Tatil modunu etkinleştirmek için
Önkoşul: Parametre 06 (HG) kullanıcı menüsünde istenen donma
önleyici sıcaklığa ayarlanır. Daha fazla bilgi için bkz. "3.4.2 Kullanıcı
menüsündeki parametreleri değiştirmek için" [4 7].
Önkoşul: Oda termostatı tatil modundadır.

1  ve  düğmelerini kullanarak süreyi gün cinsinden ayarlayın
(d).

BİLGİ
Varsayılan olarak, tüm kullanıcı tanımlı programlar
(U1~U4) haftanın her günü için varsayılan azaltılmış mod
ayar noktalarını uygular.

2  düğmesine basın.

Sonuç: Donma önleyici sıcaklık programlanmış süre boyunca
korunur. Kalan gün sayısı gösterilir ve tatil modunun etkin olduğunu

göstermek için  yanıp söner. Süre sona erdiğinde, oda termostatı
daha önceki moduna geri dönecektir.

Tatil modunu süre sona ermeden önce devre dışı bırakmak için, 
düğmesine basarak süreyi "no" olarak ayarlayın.

3.2.8 İki yönlü mod

BİLGİ
İki yönlü mod YALNIZCA iki yönlü üniteler içeren
kurulumlar için geçerlidir.

İki yönlü mod, iki yönlü ünitenizin çalışma modunu (soğutma/ısıtma)
hızlı bir şekilde seçmenizi sağlar. İki yönlü modu kullanmak için, ilk
olarak montör ayarlarında etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için
bkz. "İki yönlü modu etkinleştirmek için" [4 6].

Ünite çalışma modunu değiştirmek için
Önkoşul: Oda termostatında iki yönlü mod seçilir.

1  veya  düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli olarak seçilen ünite çalıştırma modu yanıp
söner.

2  veya  düğmelerini kullanarak istediğiniz ünite çalıştırma
modunu seçin.

Oda termostatı ekranı Ünite çalıştırma modu
Hot Isıtma
Cld Soğutma

3 Onaylamak için  düğmesine basın.

Sonuç: Ünite çalışma modu ayarlanmıştır.  LED seçili moda
bağlı olarak yeşil (soğutma) veya kırmızı (ısıtma) yanar.

Ünite çalışma modu ayarladığında,  düğmesine basarak
termostatın daha önce olduğu moda geri dönebilirsiniz. Alternatif
olarak,  veya  düğmesine basın.

İki yönlü modu etkinleştirmek için
1  düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Montör menüsündesiniz.

2  ve  düğmelerini kullanarak parametre 21'i (MOde) seçin.

3  ve  düğmelerini kullanarak parametre değerini "rEv"
olarak ayarlayın.

4 Parametre değerini onaylamak için  düğmesine basın.

Sonuç: İki yönlü mod etkinleştirilmiştir.

3.3 Diğer işlevler

3.3.1 Düğme kilidi
Bu işlev, oda termostat düğmelerini kilitleyerek, ayar noktaları veya
diğer ayarlarda yanlışlıkla değişiklik yapılmasını önler. Bu özellik,
oda termostatı kamu alanları veya çocuk odalarında kullanışlıdır.
Düğme kilidi etkinken, oda termostatı ekranında  kalıcı olarak
görülür.

Düğme kilidini etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için
1  ve  düğmelerine aynı anda basın.

Sonuç: Düğme kilidi göstergesi  oda termostatı ekranında
görünür. Oda termostatı düğmeleri kilitlenir.
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2 Düğme kilidini tekrar devre dışı bırakmak için,  ve 
düğmelerine yeniden aynı anda basın.

Sonuç: Düğme kilidi göstergesi  ekrandan kaybolur ve oda
termostatı düğmelerinin kilidi açılır.

3.3.2 Açık pencere işlevi
Etkinleştirildiği zaman bu işlev, oda termostatı olağan dışı sıcaklık
düşüşleri (genellikle açık pencere veya kapı nedeniyle) algıladığında
ısıtma işlemini durdurabilir. Bu işlev varsayılan ayarlarda etkin
durumdadır.

Ölçülen sıcaklık 5 dakika veya daha kısa bir sürede 3°C veya daha
fazla azalırsa, termostat tüm ısıtma işlemini 15 dakikalığına
durduracaktır. Sıcaklık bu ilk süreden sonra düşmeye devam ederse
oda termostatı tüm ısıtma işlemini durdurmaya devam edecektir.
Oda termostatı ısıtma işlemini durdurduğunda, oda termostatı
ekranındaki sıcaklık yanıp söner. Açık pencere işlevini 
düğmesine basarak manuel olarak geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz
kılındığında, sıcak yanıp sönmez.

BİLGİ
Açık pencere işlevi aşağıdaki durumlarda ÇALIŞMAZ:

▪ EKRTETS zemin sensörü olarak monte edilmişse
(parametre 20 – "rEGU" "FLR" olarak ayarlandığında).

▪ Oda termostatı tatil modu veya KAPALI moddayken.

▪ Sıcaklık, kullanıcı menüsünde ayarlanan donma
önleyici sıcaklığın altına düştüğünde.

▪ Ünite çalışma modu soğutma moduna (iki yönlü mod)
ayarlandığında.

BİLGİ
Etkinleştirildiği zaman açık pencere işlevi, donma önleyici
sıcaklığa uyacaktır (kullanıcı menüsünde parametre 06 –
"HG"). Bu, oda termostatının donma önleyici sıcaklığı
(varsayılan olarak 10°C) korumak için ısıtmaya devam
edeceği anlamına gelir.

Açık pencere işlevini etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için
1  düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Montör menüsünün ilk parametresi (rEGU) görünür.

2  ve  düğmelerini kullanarak parametre 33'ü (Win) seçin.

3  ve  düğmelerini kullanarak parametre değerini yes (etkin,
varsayılan değer) veya no (devre dışı) olarak değiştirin.

4 Onaylamak için  düğmesine basın.

5  ve  düğmelerini kullanarak parametre 37'yi (End) seçin.

6 Montör menüsünden çıkmak için  düğmesine basın.

Sonuç: Açık pencere işlevi etkin/devre dışıdır.

3.3.3 Çiy önleme
İki yönlü sistemler için, oda termostatı soğutma sırasında yoğuşmayı
önlemek için 2 şekilde nem yönetimi sunar.

Nem yüzdesi eşiği
Nem yüzdesi için bir eşik değer ayarlayabilirsiniz. Oda termostatı
nem yüzdesinin ayarlanan eşiği geçtiğini algıladığında, yoğuşmayı
önlemek için soğutma talebi durdurulur. Bu durumda, oda termostatı
ekranında  yanıp söner. Eşik değeri (varsayılan %55) değiştirmek
için, parametre 34 ("rH") değerini montör menüsünde istenen değere
ayarlayın.

Zemin sıcaklık sensörü ile çiy önleme işlevi
Opsiyonel harici sıcaklık sensörü EKRTETS zemin sıcaklık sensörü
olarak monte edilirse, parametre 35 ("dEv") çiy önleme işlevini
etkinleştirmek için montör menüsünde "yes" olarak ayarlanabilir.

Etkinleştirildiğinde bu işlev, zemin sıcaklık sensörüyle ölçülen
sıcaklığı sürekli olarak çiy noktasıyla karşılaştıracaktır. Çiy noktası,
oda sıcaklığı ve neme göre hesaplanır. Zemin sıcaklığı çiy
noktasının altına düşerse veya ona çok yaklaşırsa, zeminde
yoğuşmayı önlemek için soğutma talebi geçici olarak durdurulur. Çiy
önleme işlevi etkinken, oda termostat ekranında  yanıp söner.

3.4 Kullanıcı menüsü
Kullanıcı menüsü, temel oda termostatı parametrelerini
ayarlamanıza izin verir.

3.4.1 Kullanıcı menüsüne girmek için
1  düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Kullanıcı menüsünün ilk parametresi (rF INI) ekranda
görünür.

Kullanıcı menüsünden çıkmak için, gezinti düğmelerini kullanarak
"End" parametresini seçin ve  düğmesine basın.

3.4.2 Kullanıcı menüsündeki parametreleri
değiştirmek için

Önkoşul: Kullanıcı menüsündesiniz.

1  ve  düğmelerini kullanarak parametreler arasında geçiş
yapabilirsiniz.

2 Parametreyi seçmek için  düğmesine basın.

3 İstenen parametreyi  ve  düğmelerini kullanarak değiştirin.

4 Değişiklikleri yaptıktan sonra kaydetmek için  düğmesine
basın.

3.4.3 Kullanıcı parametreleri

BİLGİ
Bu kılavuzda açıklanan işlevlerle ilgili bazı parametreler,
kullanıcı menüsünde YOKTUR ve YALNIZCA montör
menüsünde bulunabilir.

Parametre Açıklama Olası değerler(a)

# Adı
00 rF INI Radyo yapılandırma modu
01 dEG Ekranda kullanılan

sıcaklık birimi
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Ekranda kullanılan saat
biçimi

▪ 24H (24 saatlik
gösterim)

▪ 12H (12 saatlik
gösterim)

03 dst Gündüz yaz saati
değişikliği

▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)
04 AirC Dahili sıcaklık sensörü

kalibrasyonu. Daha fazla bilgi için bkz.
"4 Sıcaklık sensörü
kalibrasyonu" [4 8].05 AMbC Harici sıcaklık sensörü

kalibrasyonu
06 HG Tatil modunda donma

önleyici sıcaklık
▪ 10°C
▪ Aralık: 0,5°C~10°C

07 ITCS Akıllı Sıcaklık Kontrol
Sistemi(b)

▪ yes (etkin)

▪ no (devre dışı)
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Parametre Açıklama Olası değerler(a)

# Adı
08 Clr ALL Kullanıcı ayarlarını temizleyin: tüm ayar

noktalarını ve kullanıcı parametrelerini varsayılan
ayarlarına sıfırlamak için  düğmesini 5 saniye
basılı tutun.

09 CHAn –
10 VErS Yazılım sürümü
11 End Kullanıcı menüsünden çıkın. Çıkmak için 

düğmesine basın.
(a) Varsayılan değerler koyu harfle gösterilmiştir.
(b) Etkinleştirildiği zaman bu işlev, ayarlı programa göre uygun

zamanda istenen ayar noktasına ulaşılmasını sağlamak için
kurulumu önceden (en fazla 2 saat) aktive edecektir. Her program
değişiminde, oda termostatı kurulumun farklı zamanlarda mevcut
olabilecek sıcaklık farklılıklarını dengelemek için ayar noktasına
ulaşmasının ne kadar sürdüğünü ölçer. Bu, sıcaklığı önceden
ayarlamadan program değişiklikleri yapmanızı sağlar, çünkü oda
termostatı bunu otomatik olarak yapar.

4 Sıcaklık sensörü kalibrasyonu
Oda termostatının dahili sıcaklık sensörü ve (opsiyonel) harici
sıcaklık sensörü kalibre edilebilir. Sensörlerin montajdan sonra
kalibre edilmesi önerilir. Dahili sıcaklık sensörü ve opsiyonel harici
sıcaklık sensörü için işlem aynıdır.

4.1 Sıcaklık sensörünü kalibre etmek
için

1 Bir termometre kullanarak, zeminden 1,5 m mesafede odadaki
sıcaklığı en az 1 saat ölçün.

2 Kullanıcı menüsüne girmek için oda termostatı üzerindeki 
düğmesini 5 saniye basılı tutun.

3 Dahili ya da (opsiyonel) harici sıcaklık sensörünü kalibre etmek
istemenize bağlı olarak, AirC veya AMbC parametresini seçmek
için gezinti tuşlarını kullanın.

4 Seçili parametreyi değiştirmek için Tamam'a basın. Varsayılan
olarak "no" olarak ayarlanmıştır.

5  ve  düğmelerini kullanarak ölçülen değeri girin.

6 Onaylamak için Tamam'a basın.

Sonuç: "yes" mesajı görüntülenir ve değer oda termostatının dahili
belleğinde saklanır.

Gerekirse, saklanan kalibrasyon değeri  düğmesine basılarak
silinebilir. "no" mesajı görüntülenerek, değerin silindiğini
gösterecektir.

5 Bakım

5.1 Bakım güvenlik önlemleri
UYARI
Bakım veya onarım işlemleri gerçekleştirmeden önce, oda
termostatını içeren sistemin çalışmasını durdurun ve güç
kaynağı devre kesicisini kapatın. Olası sonuç: elektrik
çarpması veya yaralanma.

DİKKAT
Oda termostatını temizlemek için tiner gibi organik
çözücüler KULLANMAYIN. Olası sonuç: hasar, elektrik
çarpması veya yangın.

UYARI
Oda termostatını YIKAMAYIN. Olası sonuç: elektrik
kaçağı, elektrik çarpması veya yangın.

BİLGİ
Oda termostatını temizlerken yüzeydeki kir kolay
temizlenemezse, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla
ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Ardından kuru
bir bezle silin.

5.2 Kullanıcı arayüzünü temizlemek
için

1 Kullanıcı arayüzünün ekranını ve diğer yüzeylerini kuru bir
bezle silin.

5.3 Pilleri değiştirmek için

Oda termostatı ekranında  yanıp söndüğünde, oda termostatının
pilleri değiştirilmelidir. Pil göstergesi yanıp sönmeye başladığında
oda termostatı tamamen kapanmadan önce ±30 gün süreyle
çalışacaktır.

1 Oda termostatının her iki yanındaki pil bölmelerini açın.

2 Eski pilleri çıkarın.

3 Yeni pilleri takın.

4 Pil bölmelerini kapatın.

Sonuç: Oda termostatı kullanıma hazırdır.

BİLGİ
Pilleri yerleştirdikten sonra, tarih ve saatin yeniden
ayarlanması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. "3.1.1 Tarih
ve saati ayarlamak için" [4 3].

6 Sorun giderme
Aşağıdaki arızalardan biri meydana gelirse, aşağıda gösterilen
önlemleri alın ve satıcınızla iletişime geçin.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve
yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere
göre sistemi inceleyin.

Arıza Ölçüm
Termostat ekranı boş
ve termostat
çalışmıyor.

▪ İzolatörlerin pil bölmesinden çıkarılıp
çıkarılmadığını kontrol edin.

▪ Pillerin bölmelerdeki yönünün doğru
olduğundan emin olun.

▪ Pil kapasitesini kontrol edin ve gerekirse
pilleri değiştirin.

Oda termostatı
düğmeleri, basıldığında
tepki göstermiyor.

Düğme kilidi işlevinin etkin olup olmadığını
kontrol edin. Ekranda  görünürse, oda
termostatının kilidini yeniden açmak için 
ve  tuşlarına aynı anda basın.

Oda termostatı, ayar
noktasına göre ısıtma
veya soğutma talebini
başlatmıyor.

▪ Çiy önleme işlevinin etkin olup
olmadığını kontrol edin.

▪ Alıcı üzerindeki düğme LED'inin KAPALI
olduğunu ve yeşil olmadığını
doğrulayarak, alıcının otomatik modda
olduğundan ve manuel modda
olmadığından emin olun.
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Arıza Ölçüm
Oda sıcaklığı, oda
termostatında
ayarlanan ayar
noktasıyla eşleşmiyor.

▪ Oda termostatı sıcaklık sensörünü (veya
harici sıcaklık sensörünü) yeniden
kalibre edin. Kalibrasyon prosedürü için
montaj kılavuzuna bakın.

▪ Montörünüze başvurun.
Program zamanlayıcı
çok erken başlıyor.

▪ Doğru programın seçildiğinden emin
olun (P1-P9 veya U1-U4).

▪ Parametre 07'nin kullanıcı menüsünde
etkinleştirildiğinden emin olun.

Saat ve tarih oda
termostat ekranında
yanıp sönüyor.

Saati "3.1 Tarih ve saat" [4 3] altında
açıklandığı şekilde ayarlayın.

Oda termostatı ile alıcı
arasında iletişim yok.

▪ Alıcının parazit yapabilecek diğer tüm
elektrikli veya kablosuz cihazlardan
(buna Wi-Fi sinyalleri ve cep telefonları
dahildir) 50  cm'den daha uzakta
olduğundan emin olun

▪ Montörünüze başvurun.

 LED kırmızı yanıp sönerse:

Arıza Ölçüm

 oda termostatı
ekranında yanıp
sönüyor.

Oda termostatının pillerini değiştirin.

 oda termostatı
ekranında yanıp
sönüyor.

Montörünüze başvurun (dahili sıcaklık
sensörü sorunu).

oda termostatı
ekranında yanıp
sönüyor.

▪ Sensör bağlantılarını kontrol edin.

▪ Oda termostatından sensörün
bağlantısını kesin ve ohm ölçer ile
kontrol edin. Ölçülen değer ~10kΩ
olmalıdır.

▪ Montörünüze başvurun (zemin sensörü
sorunu).

 oda termostatı
ekranında yanıp
sönüyor ve Err
gösteriliyor.

Montörünüze başvurun (nem ölçümü
sorunu).

Yukarıdaki bütün maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin
tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti kartı üzerinde yazılıdır) bildirin.

7 Bertaraf
▪ Oda termostatıyla birlikte verilen piller aşağıdaki sembolü taşır:

Pillerin ayrılmamış evsel atıklarla birlikte ATILMAMASI gerektiği
anlamına gelir. Varsa, bu simgenin altında verilen bir kimyasal
simge ise pilin belirli bir konsantrasyonun üzerinde ağır metal
içerdiği anlamına gelir.

Olası kimyasal simgeler şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Atık piller mutlaka yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde
İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf
edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz
etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
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