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POLY 100 W KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI

ODA TERMOSTATI

MODEM

Ayarlanan Sıcaklık
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Oda Sıcaklığı
Kombi Çalışıyor
Pil Göstergesi

POLY 100 W KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI
KULLANIM KILAVUZU
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GENEL ÖZELLİKLER
Kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan
sıcaklığa ayarlayarak daha konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.
 Hassas Sıcaklık Ölçümü

 Sıcaklık Kalibrasyonu

KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI ve APARATLARI

Duvar Aparatı

Masa Aparatı

Alkalin
Pil

AAA

Kablosuz Dijital
Oda Termostatı

ODA TERMOSTATI YERLEŞİMİ

COM NC NO

Oda termostatınızı yaşam alanınızda sık kullandığınız bir odaya
yerleştiriniz. Örneğin; evinizin salonu veya oturma odası gibi. Oda
termostatını kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava
sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmekten kaçınınız.
Ayrıca ısı ünitelerine (kalorifer peteği, şömine vb.) yakın yerlere ve
doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayınız. Oda termostatının
konulduğu yerin, yerden 50 cm ile 150 cm arasında bir yükseklikte
olmasını öneririz. Oda termostatını koyabileceğiniz yeri bulmak için
birkaç yer denemesi yapabilirsiniz.
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ON/OFF Kontrol
Kablosuz Bağlantı
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Açma/Kapama ve
Derece Ayarlama Butonu

1-Modem Led Işığı
2-Eşleştirme Butonu:
Modemi, termostat ile eşleştirmeyi sağlar.
3-Manuel Kullanım Butonu:
Modemi devre dışı bırakarak, kombinizi
manuel kullanmanızı sağlar.
4-Modem Enerji Kablosu Girişi
5-Kombi Bağlantı Kablosu Girişi
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MODEM LED IŞIĞI RENK ANLAMLARI
Yeşil

Modem ile oda termostatı eşleşmiş, düzgün
çalışıyor.
Yeşil yanıp sönme
Modemin eşleştirme butonuna basılmış,
termostattan eşleşme sinyali bekleniyor.
Kırmızı
Modemde enerji var fakat herhangi bir oda
termostatı tanımlı değil.
Kırmızı yanıp sönme Termostattan 22 dakika veya daha fazla süre
sinyal alamadı ve kombi kapatıldı.
Turuncu
Manuel modda çalışıyor.

MODEM YERLEŞİMİ
Modem

Modem Enerji
Kablosu

Modem yerleşiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, modemin
kombiniz ile fiziksel olarak temas etmemesi, sıvı, toz vb. gibi dış
maddelerden korunmasıdır.

Dübeller ve Vidalar

50 cm-150 cm

min.50 cm

TEKNİK VERİLER
Oda Termostatı
Boyutlar ( Y / G / D )
Çalışma Gerilimi
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti
Çalışma Hassasiyeti
Çalışma Aralığı
Pil Ömrü
İşletme Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı

88mm / 136mm / 31mm
3V DC (2 x AAA alkalin pil)
0.1oC
0.5oC
o
o
(5 C) – (30 C)
1 Yıl (2 x AAA)
(-10oC) – (+50oC)
(-20oC) – (+60oC)

PİL YERLEŞTİRME
Oda termostatınızı duvar aparatından haﬁfçe dikkatli şekilde çekerek
çıkarınız. Oda termostatınızın arkasında bulunan pil kapağını
çıkarınız. 2 adet alkalin pili, pil yuvasına yerleştiriniz. Pilleri takarken
yönlerinin doğru olduğundan emin olunuz. Pil kapağını kapatarak oda
termostatınızı duvar aparatına yerleştiriniz. Her iki pili de aynı
zamanda değiştiriniz.

Modem
Boyutlar ( Y / G / D )
Çalışma Gerilimi
Röle NO Anahtarlama Akımı
Depolama Sıcaklığı

85mm / 90mm / 28.5mm
220V AC
7A (220V AC)
o
o
(-20 C) – (+60 C)

eca.com.tr
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Düşük Pil Uyarısı: Ekranda “ ” simgesi görüldüğünde “düşük pil
uyarısı” anlamına gelmektedir. Bu uyarı görüldüğünde pillerin
değiştirilmesi önerilmektedir.
Uyarı: Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda
pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti haricidir.
Ömrü biten pillerinizi lütfen piller için ayrılmış çöp kutusuna atınız.
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Cihazlar alınan ve iletilen sinyallerin zarar görmesini en aza indirecek
şekilde aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yerleştirilmelidir;
 Cihazlar metal yüzeylere monte edilmemelidir.
 Cihazlar, elektrik kabloları ve bilgisayar, televizyon üniteleri gibi
elektronik ekipmanların yakınına monte edilmemelidir.
 Cihazlar, özel cam veya özel beton gibi ince metal ağlar kullanılan
büyük metal yapıların veya diğer yapı malzemelerinin yanına monte
edilmemelidir.
 Alıcı ve verici(termostat-modem) arasındaki mesafe 20 metreyi
veya 2 katı geçmemelidir.
 Alıcı kombiden en az 50 cm uzağa monte edilmelidir.
MODEM KURULUMU
 Öncelikle kombinizi ve kombinizin enerji beslemesini (sigorta, priz
vb.) kapatınız.
 Bağlantı şemasında gösterildiği şekilde, kombi bağlantı
kablosunun bir ucunu, modeme bağlayınız.
 Kombi bağlantı kablosunun diğer ucunu, kombinizin kullanım
kılavuzunda gösterildiği şekilde oda termostatı bağlantı
klemensine bağlayınız.
 Modem enerji kablosunu önce modeme, sonra kombinin bağlandığı
sigortaya bağlamanız gerekir.
 Kablo bağlantı işlemini bitirdikten sonra önce sigortanızı, sonra
kombinizi açınız.
 Modemin manuel kullanım butonuna 2 saniye basılı tutarak,
modem üstünde bulunan ışığın turuncu renkte yandığını
görmelisiniz. Bu şekilde kombinin çalıştığına emin olduktan sonra
aynı butona tekrar 2 saniye basılı tutarak turuncu ışığın kapandığını
görünüz.
 Modemi, oda termostatıyla eşleştirmek için oda termostatının
kurulumunu gerçekleştiriniz.
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GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE
POLY 100 W KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI

eca.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI
1-Garanti süresi, cihazlar ve aparatların fatura tarihinden itibaren
başlar ve üretim hatalarına karşı 5 yıl garantilidir.
2-Cihazlar ve aparatlar ﬁrmamızda çalışır durumda müşteriye teslim
edilir.

POLY 100 W KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI
KULLANIM KILAVUZU
MODEM BAĞLANTI ŞEMASI

3-Cihazlar ile ilgili tüm bilgiler, servis ve onarım gerektiren durumlar
için; satış sonrası hizmetler kuruluşumuz olan EMAR A.Ş. 'ye
ulaşmanız gerekmektedir. Müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri
kılavuzun son bölümünde yer almaktadır.
4-Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
5-Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya
çizilirse garanti kapsamı dışındadır.
6-Üretici ﬁrmanın onayı olmadan, başka marka ve modellere ait
cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti
kapsamı dışındadır.
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7-Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı
temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.

NO

8-Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda
pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti haricidir.

Tedarikçi / Üretici Firmanın
Unvanı: EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Adresi: Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 34394 Şişli / İstanbul
Telefonu: 0 212 370 14 00
Faks: 0 212 370 14 01
E-Posta: satis@emas.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Servis Firması İletişim Bilgileri
Unvanı: EMAR A.Ş.
Adresi: Esentepe Mahallesi Kasap Sokak No: 15/1 34394
Şişli/İSTANBUL
Telefonu: 0 212 370 13 22
Faks: 0 212 370 13 23
Çağrı Merkezi:
444 0 322
0 850 800 0 322
Malın
Markası: E.C.A.
Modeli: POLY 100 W Kablosuz Dijital Oda Termostatı
Garanti Süresi: 5 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün
Bandrol ve Seri No:

9-Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek
hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası
yaptırabilir.

ODA TERMOSTATININ MODEME TANITILMASI
 Oda termostatınız kapalı konumda iken butona 3 saniye basılı
tutulduğunda ekrana sıcaklık kalibrasyon ayarı menüsü, tekrar
basıldığında “ Adr ” yazan tanımlama menüsü gelecektir.
 Öncelikle modemin eşleştirme butonuna 2 saniye basılı tutarak
modem üstünde bulunan ışığın yeşil renkte yanıp söndüğünü
görünüz. Sonrasında termostatın butonunu sağa veya sola
çeviriniz.
 Modem üzerinde yanıp sönen yeşil led sabit konuma geçecektir.
 Artık modem ile kablosuz oda termostatı birbirine tanıtılmıştır.

ODA TERMOSTATI SICAKLIK KALİBRASYONU
Oda termostatlarında kullanılan sıcaklık sensörleri çok hassastır.
Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak
istiyorsanız, oda termostatınızı kalibre etmeniz gerekir. Bunun için:
 Cihazınız kapalı iken butona 3 saniye basılı tutunuz.
 Karşınıza gelen kalibrasyon menüsünden istediğiniz sıcaklık
farkını, butonu sağa veya sola çevirerek ayarlayınız. Bu değer “-8oC"
ile “+8oC" arasında ayarlanabilir.

10-Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan
hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
11-Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan
arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.
12-Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı
ﬁrmamızın garantisi kapsamındadır.
13-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici
ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı
defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,

Satıcı Firmanın
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
E-Posta:
Teslimat Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Faks:
Fatura Tarih ve Sayısı:

Malın
Markası: E.C.A.
Modeli: POLY 100 W
Kablosuz Dijital Oda Termostatı

KAŞE

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği
raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
14-Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine
veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
V-01.2021

UYARI!
Kombi içerisinde veya elektrik tesisatı ile ilgili işlemler mesleki
yeterliliğe sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

15-Garanti belgesi, garanti süresi boyunca müşteri tarafından
saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge
verilmez. Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onarım ve
değişimleri ücreti karşılığında yapılacaktır.

 Menüden çıkmak için yuvarlak butona 2 kez basınız.
E.C.A., ürün özellikleri ve kullanım kılavuzuyla ilgili değiştirme ve
geliştirme hakkını saklı tutar.
*Tüm değişikler için eca.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Önerilen sıcaklık kalibrasyon ayarı “0.0oC” dir.
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