
COSA AKILLI TERMOSTAT
KOMBİ KONTROLÜ
KURULUM KILAVUZU

Ben Cosa Akıllı Termostat. 
Kombi Kontrolü için gerekli kurulum adımlarını 
bu kılavuzu takip ederek beraber yapacağız.

KUTU İÇERİĞİ

Masa Ayağı
Adaptör ve

Kablosu
Cosa Akıllı
Termostat

Vida ve Dübel
Bant

MERHABA



NEREYE YERLEŞTİRMELİYİM?

Cosa masa ayağı ile birlikte veya duvara sabitlenerek kullanılabilir. 
Duvarda kullanmak için öncelikle arka turuncu kapak bir  sonraki sayfada
görüldüğü gibi çıkartılır, duvara montajı yapılır ve sonra Cosa üzerine takılır. 

Cosa Akıllı Termostatı, oda sıcaklığının doğru ölçülebilmesi için, 
gün boyu güneş alan alanlara, kombi petekleri gibi ısınan ya da kapı ağzı, 
zemin gibi yerlere yerleştirilmemelidir. Ayrıca cihaz yerden en az 50 cm, en 
fazla 150 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Cosa Akıllı Termostat ile klimayı da kontrol etmek için klima ile aynı 
odaya ve klimayı görecek bir şekilde yerleştirilmelidir.

COSA’YI NASIL ENERJİLENDİREBİLİRİM?

Cosa Akıllı Termostatının internete 
bağlanabilmesi için pil yerine  
adaptör ile enerjilendirmelisiniz.

Sadece Cosa Akıllı Termostatım var

A.

 Kombinizin bulunduğu yerde kablosuz internet 
varsa, Kablousuz Kombi Kontrol Ünitesini internete 
bağlayabilir ve böylece Cosa Akıllı Termostatı 
pil ile de kullanılabilirsiniz.

B. Kombinizin bulunduğu yerde kablosuz 
internet erişimi zayıf ise Cosa Akıllı Termostatını 
adaptör ile kullanmalısınız.

Cosa Akıllı Termostat’ı Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi ile birlikte kullanacağım
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PİLLERİN VEYA ADAPTÖR 
KABLOSUNUN TAKILMASI

Cosa Akıllı Termostat’ına pil 
veya adaptör kablosunu takmak için 

turuncu kapak çıkartılmalıdır.

ODA SICAKLIĞINI NASIL 
GÖREBİLİRİM?

Cosa Akıllı Termostat enerjilendirildikten 
sonra Cosa’nın üst tuşuna basarak

oda sıcaklık değerini görebilirsiniz.

. 

Cosa’nın kombinizi yönetebilmesi için iki uçlu bir kablo ile kombinizin 

termostatınıza bağlanan bu iki uçlu kabloyu söküp Cosa’ya bağlayabilirsiniz

Kombinize bağlı termostatınız yoksa bir sonraki sayfadan kuruluma devam
edebilirsiniz.

KOMBİ MONTAJI



UYARI:
KABLOSUZ KOMBİ KONTROL ÜNİTENİZ VARSA KOMBİ 
MONTAJI İÇİN KABLOSUZ KOMBİ KONTROL ÜNİTESİ 

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.

KOMBİ MONTAJI

Kombiye bağlı kablonun diğer ucu 
Cosa’nın turuncu kapağında yer alan 
1 ve 2 numaralı klemenslere bağlanır

 

ve Cosa Akıllı Termostat turuncu
kapağa tekrar takılır.

Cosa Akıllı Termostat ile kombi arası 
bağlantının doğru yapılıp yapılmadığını 
test etmek için, Cosa Akıllı Termostatın 
üst tuşuna basılır. Ekranda oda 
sıcaklığı görüldükten sonra, sağ sol 
dokunmatik tuşlarla hedef oda sıcaklığını 
çok arttırıp veya çok azaltarak kombinin 
çalıştığı veya durduğu gözlemlenerek 
bağlantının doğru yapıldığından emin 
olunabilir.
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TEBRİKLER

EKLENTİLER
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Kablosuz Kombi 
Kontrol Ünitesi

Akıllı Termostat

Radyatör Vanası

Akıllı Termostat

Klima Kontrol
Hizmeti

kablosuz bağlantı
Uygulamanızdan satın alarakOdalarınızı ayrı ayrı 

Cosa Akıllı Termostat Kombi Kontrolü için gerekli kurulum adımlarını tamamladınız.
Şimdi, cepten kontrol için Cosa uygulamasını indirmeniz ve yönergeleri
takip etmeniz yeterli.

Smartcosa.com’u ziyaret ederek Cosa’nıza bu eklentileri ilave edebilir,
konfor ve tasarrufunuzu arttırabilirsiniz.


