KABLOSUZ KOMBİ KONTROL ÜNİTESİ
KURULUM KILAVUZU

TANIŞIN
Bu Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi.
Kurulumu için adımları sırayla takip edin.

Cosa Akıllı Termostat’ı Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi ile birlikte kullanacağım

YERLEŞİM

A

B

+
A. Kombinizin bulunduğu yerde kablosuz internet varsa, Kablousuz Kombi
Kontrol Ünitesini internete bağlayabilir ve böylece Cosa Akıllı Termostat
pil ile de kullanılabilir. Böylece Cosa Akıllı Termostatını pil ile de kullanabilirsiniz.

KABLOLARIN
TAKILMASI

B. Kombinizin bulunduğu yerde kablosuz internet erişimi
zayıf ise Cosa Akıllı Termostat’ı adaptör kablosu ile
kullanmalısınız.

KOMBİ MONTAJI
Cosa’nın kombinizi yönetebilmesi için iki uçlu bir
bağlantı girişine bağlanması gerekmektedir.
kombiden çıkıp termostatınıza bağlanan bu iki uçlu
kabloyu söküp Cosa Kombi Ünitesine bağlayabilirsiniz.
Kombinize bağlı termostatınız yoksa bir sonraki sayfadan
kuruluma devam edebilirsiniz.

Cosa Kombi Ünitesine kombi bağlantı
veya elektrik kablosunu takmak için
turuncu kapak çıkartılmalıdır. Sonrasında
Cosa Kombi Ünitesi’ne 220V elektrik
kablosu takılır ve ön kapağında güç
ledinin sabit yandığı görülür.

Kombi bağlantısı için öncelikle kombinizin elektrik ve
doğalgazının kapalı olduğundan emin olun. Kombiye
oda termostatı bağlantı kablosunu takmak için
kombinizin kullanım kılavuzu veya yetkili servisine
danışın.

UYARI:
KOMBİ KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ BAĞLANTI KABLOLARININ MONTAJI SIRASINDA
220V ELEKTRİK KABLOSU ÇIKARTILMALIDIR.

KOMBİ MONTAJI

Kombiye bağlı kablonun diğer ucu
Cosa’nın turuncu kapağında yer alan 1
ve 2 numaralı klemenslere bağlanır ve
turuncu kapak Cosa Akıllı Termostat’a
tekrar takılır.

BAĞLANTI KONTROLÜ

Cosa Kombi Ünitesi ile kombi arası
bağlantının doğru yapılıp yapılmadığını
kontrol etmek için, Kablosuz Kombi
Kontrol Ünitesinin üst tuşuna 2 saniye
süreyle basılır. Böylece kombi açık ve
kapalı durumlara getirilebilir. Kombinin
çalıştığı veya durduğu gözlemlenerek
bağlantının doğru yapıldığından
emin olunabilir.

EŞLEŞTİRME

Cosa cihazlarının eşleşmesi için
öncelikle cihazlar eşleşme moduna
getirmelidir. Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesini
eşleştirme moduna getirmek için
arka turuncu kapağın altındaki sol tuşa basılır
ve öndeki zincir işaretli
ledin yavaş yavaş yanıp söndüğü
görülür. Cosa Akıllı Oda Termostat’ı
eşleşme moduna getirmek için ise
önce cihazın ayarlar menüsüne girilir, zincir
işaretili ikon üst buton ile seçilir.
Eşleşme gerçekleştiğinde Kablosuz
Kombi Ünitesinde zincir ledinin
sabit yandığı görülür.

TUŞLAR
Üst Tuş

Manual olarak kombiyi açık veya kapalı duruma getirmek için
üst butona basmalısınız.
Eşleştirmeye hazır duruma getirmek için arka sol butona
basmalısınız.
Fabrika ayarlarına getirip internet ayarlarını yeniden yapmaya
hazır duruma getirmek için arka sağ butona basmalısınız.
Arka Sol Tuş

Led’in Durumu

Arka Sağ Tuş

Güç Led’i

Eşleşme Led’i

Kombi Led’i

Wi-Fi Led’i

Led sabit yanıyor.

Açık

Bağlı

Cosa İnternete Bağlı

Kombi Açık

Led yanmıyor.

Kapalı

Eşleşme işlemleri
yapılmamış

Internet bağlantı
ayarları yapılmamış

Kombi Kapalı

Uzaktan yazılım
güncellemesi yapılıyor

Cosa eşleştiği cihazla
iletişim kuramıyor

Cosa’nız internete
bağlanamıyor

Cosa eşleşmeye hazır.

Cosa internet bağlantı ayarlarının yapılmasına hazır

Led hızlı bir şekilde
yanıp sönüyor.
Led yavaş bir şekilde
yanıp sönüyor.

Sorun mu
Yaşıyorsunuz?

Led yanmıyor ise 220V
güç kablosu takılı olduğu
halde led yanmıyor ise
elektriğin var olduğundan
emin olun.

Cosa elleştiği cihazla
iletişim kuramıyorsa,
diğer cihazın çok uzun
mesafede olmadığından
ve enerjilendirildiğinden
emin olun.

Cosa internete
bağlanamıyor ise
internet bağlantınızı
kontrol edin.

-

Led yanıyor olduğu halde kombi
çalışmıyor ise kombi bağlantı
kablosunun doğru takıldığından
ve kombiniz ile ilgili bir arıza olup
olmadığını kontrol edin.

