RC 700 wifi

Özellikler:
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Pil ile çalışan kablosuz wifi termostat (220 Volt enerji gerektirmez)
Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight)
Kolay Wifi ve Kablosuz RF bağlantı
Her gün için 4 Ayrı Programlama
Oda sıcaklığı,istenilen sıcaklığı ve saati aynı anda ekranda görebilme
Tuş kilidi
Pil seviye göstergesi
Kolay kullanım
Alıcı manuel kullanım özelliği
Kesintisiz wifi bağlantı
IOS ve Android APPS arayüz
Çoklu kullanıcı yönetimi
Teknik Özellikler:
Termostat çalışma voltajı
Yedekleme hafızası
Alıcı çalışma voltajı
Maximum voltaj / akım
Frekans
Çalışma aralığı
Ölçme hassasiyeti
Termostat ölçüleri
Alıcı ölçüleri
Renk
IP koruma sınıfı
Sertifika

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2 x AAA1.5 V, alkalin pil.
EEPROM
230 VAC, 50/60 Hz
250 VAC/10 A.
433Mhz
5°C ~ 35°C,
+/- 0.5°C
142mm x 92mm x 25mm.
78mm x 98mm x 28mm.
Beyaz
20.
CE.

EKRAN & TUŞLAR
Gün
Saat

Wifi İkon
Aktif program

İstenen sıcaklık
Oda sıcaklığı
Kombi devrede ikonu
Ekonomi Mod

Manuel mod

Konfor Mod
Program mod

Tatil Mod

Kur tuşu
Açma / Kapama
Program tuşu

Wifi Bağlantı & Alıcı Eşleştirme
Kombi Devrede (LED 1)
KIRMIZI
Enerji göstergesi (LED 2)
YEŞİL

Eşleştirme Tuşu
Açma /Kapama Tuşu

1. Kablosuz Bağlantı ( RF ) Eşleştirme:
•

Tüm termostat modellerimiz fabrikasyon olarak alıcı ve termostat eşleşmesi yapılmış ve test edilerek
paketlenmiştir. Yeniden eşleştirme ihtiyacı olması halinde aşağıda detayları verilen eşleştirme işlemlerini
yaparak alıcı ile termostatı eşleştirebilirsiniz.

•

Alıcı üzerindeki eşleşme tuşuna ( LED1)KIRMIZI hızlı şekilde yanıp sönene kadar basılı tutunuz.

•
•

Aç/Kapa tuşu ile Termostatı kapatın.
KUR tuşuna 3 saniye basılı tutun,ekranın sol üst bölümde kod ekranı karşınıza çıkar. (+ / - ) tuşlarından
birine basınız.Alıcı üzerindeki ( LED1)KIRMIZI hızlı yanıp sönme bittiğinde eşleşme başarılı olarak
gerçekleşmiş demektir.

•

Eşleştirmenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini test etmek için termostatı açın, istenen sıcaklığı oda
sıcaklığından daha yüksek bir dereceye ayarlayın. Ekranda alev işareti çıktığında kombi çalışmaya başlarsa,
ve istenen sıcaklık oda sıcaklığından daha düşük bir dereceye ayarla ndığında ekranda alev ikonu sönerek
kombi kapanıyorsa eşleştirme başarılı demektir. Kombinizi artık oda termostatı ile kontrol edebilirsiniz.
Eşleşmenin gerçekleşmemesi halinde yukardaki işlemleri tekrarlayınız.

2. Wifi Bağlantısı ve Kurulum
1) Yandaki QR kodu taratarak veya “Smart Life” uygulamasını mobil telefonunuzun
modeline göre Google Play veya APP Store dan indirin.
2) SMART LIFE Uygulamasına, mail adresinizle üyelik işlemlerinizi tamamlayın.
3) Uygulamada sağ üstte bulunan + tuşu ile veya cihaz ekle bölümünden işleme devam edin
4) Ekranda “Küçük Ev Aleti” bölümünü seçin
5) Cihazlar içerisinden “ Termostat” ı seçin
AŞAGIDAKİ RESİMLİ ADIMLARI TAKİP EDEREK KURULUMU GERÇEKLEŞTİRİN.

7)

6)

2 nolu ekran da
Alıcı modemin fişini
çıkartın 10 sn bekleyip
tekrar takın

1 nolu ekran
* Kullandığınız wifi
ağını seçin.
* Kullandığınız
ağınıza ait wifi
şifresini girin.

8)
Alıcı modem
üzerindeki LED1 ışık
yavaş flaş yaparken
eşleştirme butonuna
10 sn basılı tutun
LED1 hızlı flaş
yaptığından emin olun

* İleri tuşu ile devam
edin

1 Nolu EKRAN

2 Nolu EKRAN

10)

9)
2 nolu ekrandayken

4 nolu ekran
geldiğinde
termostatınız ve wifi
bağlantınız
hazırlanmakta olup
kurulumun bitmesini
bekleyiniz.

Flaş Onay Işık
Üzerine tıklayın
3 nolu ekran da
bulunan ileri tuşu aktif
olacak ve
İleri tuşu ile bir
sonraki adıma geçiniz

3 Nolu EKRAN

4 Nolu EKRAN

11)
5 nolu ekran işlemin başarılı olduğunu bildirir ve
kurulumu tamamlar.
Tamamlandı tuşuna basarak kullanıma
başlayabilirsiniz.

RC 700 wifi
Termostatınızı iyi günlerde kullanınız

5 Nolu EKRAN

NOT: Kurulum 6 nolu ekran döner ise bağlantı hatası olmuş demektir.
7 nolu ekran
Alıcının enerji fişini
çıkartın, 10 sn
bekleyip tekrar takın
Alıcı üzerindeki
LED1 kırmızı ışık
yavaş flaş yaparken
eşleştirme butonuna
10 sn basılı tutun
LED1 hızlı flaş
yaptığında

6 nolu ekran
Retry

Tuşuna basarak bir
sonraki
7 nolu ekrana geçin

Confirm indacator rapidly blink

7 Nolu EKRAN

6 Nolu EKRAN

Tuşuna basarak.
Yeniden kurulum için
1 nolu ekrana geri
dönün

WIFI BAĞLANTISI YOKSA KABLOSUZ TERMOSTAT KULLANIMI AYARLAMALARI
Saat ve Gün Ayarlama
•

Kur tuşuna basılı tutun,saat ekrana geldiğinde yanıp sönen dakika değerini (+ / - ) tuşlarını kullanarak ayarlayın.

•

Kur tuşuna birkez daha basarak saat değerini ( + / - ) tuşlarını kullanrak ayarlayın.

•

Kur tuşuna birkez daha basınız.Ekranın sol üst köşesindeki 1 rakamı haftanın ilk gününü belirtir(pazartesi)
( + / - ) tuşlarını kullanarak günü seçin.

•

•
•
•
•

Kur tuşuna bir kez daha basarak ayarlamayı tamamlayıp ana ekrana dönün.
PROGRAMLAMA
Program tuşuna 3 saniye basarak program ekranının gelmesini sağlayın
Yanıp sönen gün seçim kursörünü ( + / - ) tuşları ile program yapmak istediğiniz güne getirin ve PRG tuşuna
basarak saat ayarına geçin.
Programın 1.periyod dakikasını seçin ( 15 dakikalık periyodlar halinde ayar yapılır) PRG ile saat dilimini seçin,
PRG ile kurmak istediğiniz sıcaklık ayarını seçin, PRG ile aynı gün için 2.periyod program seçimini yapın.
Yukarıdaki işlemlerin tekrarı gibi aynı gün için 4 zaman diliminde ve 4 ayrı istediğiniz sıcaklık degerinde 7 gün
için program yapılabilir.

ÖRNEK PROGRAMLAMA :
PERİYODLAR

1.

PERİYOD

2.PERİYOD

3.PERİYOD

4.PERİYOD

SAAT

SICAKLIK

SAAT

SICAKLIK

SAAT

SICAKLIK

SAAT

SICAKLIK

12345 (PZT.~CUMA.)

7:00

22℃

8:30

19℃

17:00

20℃

20:00

19℃

6(CUMARTESİ)

8:00

22℃

8:30

22℃

17:00

22℃

22:00

19℃

7(PAZAR.)

8:00

22℃

8:30

22℃

17:00

22℃

22:00

19℃

TUŞ KİLİDİ
1

Aç/Kapa tuşu ile termostatı kapatın.

2

Aç/Kapa tuşuna 5 saniye basılı tutun parameter 1 ekranı çıkar.

3

Kur tuşu ile 11 nolu parameter ekranına gelin.

4

Ekranda fabrika ayarı olan 0 değerini ( + / - ) tuşları ile 1 olarak değiştirin.

5

Tekrar Aç/ Kapa tuşuna basarak ana ekrana dönün.

6

Tuş kilidi aktif hale gelmiştir.Bundan sonra termostat sürekli arka ışık söndüğünde kilitli pozisyona geçer ve

ekrana da kilit ikonu belirir.
7

Tuş kilidini açarak işlem yapmak için KUR tuşuna 5 saniye basılı tutunuz.Kilit ikonunu kapanır.

8

Yapacağınız ayar değişikliklerinden sonra veya işlem yapmaz iseniz 5 saniye sonra otomatik olarak tuş kilidi

aktif olacaktır.
9

Tuş kilidi fonksiyonunu iptal etmek için 1-2-3-4 nolu işlemleri yapın 4.adımdaki 1 değerini 0 olarak değiştirin ve

aç/Kapa tuşuna basarak ana ekrana dönün.

10 Termostatın tuş kilidi kullanıma kapatılmıştır.

Parametre Ayarları
Aç/Kapa tuşu ile termostatı kapatın.
Aç/Kapa tuşuna 5 saniye basılı tutunuz.
Ekranın sol üst köşesinde parametre numarası ve fabrikasyon ayarlar ekrana gelecektir.
Ekranda fabrika ayarlarını ( + / - ) tuşları değiştirerek parametre değişikliği yapabilirsiniz.
Sonraki parametre ayarlarına KUR tuşu ile geçiniz.
Aç/ Kapa tuşuna basarak ana ekrana dönülür.
Menü

Fonksiyon

ARALIK

Fabrika Ayarları

01

Sıcaklık sensör kalibrasyon ayarı.

-8 ℃ ~8 ℃

0℃

02

Maximum Sıcaklık Ayarı.

5 ℃ ~35℃

30 ℃

03

Minimum sıcaklık Ayarı.

5 ℃ ~35℃

5℃

05

Donma Koruma sıcaklığı.

5 ℃ ~15℃

5℃

10

Ekran sıcaklık ayarı

0

09

Sıcaklık hassasiyet aralığı (açma/kapama aralığı)

0: Oda sıcaklığı.
1: İstenilen Sıcaklık
0~3℃

0℃

11

Tuş kilidi

1: Kilit var 0: Kilit yok

0

12

Açık pencere kontrol sistemi

1: Açık 0: Kapalı

0

13

Açık pencere kontrol zamanı

2~30 dakika

15mins

14

Açık pencere sıcaklık farkı

2.3.4’C

2 ‘C

15

Açık pencere kontrol zamanı

10~60 dakika

30mins

17

Fabrika ayatları (reset)

1: evet,

0

1 evet seçilirse aç/kapat
tuşuna 5 sn basın tüm ayarlar
sıfırlanır

BAĞLANTI ŞEMASI

DUVAR MONTAJ ŞEMASI

