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Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BAYMAK CONNECT / Akıllı Oda Termostatı
Termostat ve Röle Kutusu Kurulumu
Kurulum Bilgileri
1. Isıtıcının enerjisini kesin.
Güvenliğiniz için, kablo bağlantılarından önce kombinin fişini çekin veya sigortasının kapalı olduğundan emin olun.

2. Kombi röle kutusunu montaj plakasından ayırın.
2.1 Alt kısımdaki açıklıktan bir tornavida yardımı ile tırnağı kurtarmak için bastırın.
2.2 Kapağı yukarı doğru eğerek çıkarın.

3.

Kablo bağlantı plakasını duvara sabitleyin.

Montaj için gerekli vida ve dübeller set ile birlikte gelmektedir.

4.

Kombi röle kutusunun kablolamasını yapın.

Kablo bağlantıları için yandaki şekli inceleyin.

Isıtıcıya
<7mm

1,5 – 2,5mm2

>7mm

maks 6mm

Sigortalı enerji
beslemesi

5.1 Basit (pompa aşımı gerektirmeyen) kombilerin kablo bağlantısı.
Kombi röle kutusu kombinin enerjisini kesip açar.

5.2 Kalıcı faz gerektiren kombilerin kablo bağlantısı
Kalıcı faz gerektiren (genel kombi kablolama tipi) kombiler içindir. Düşük voltaj veya
230V AC oda termostatı girişi olan kombilerde kullanılır. Lütfen üretici bilgilerini kontrol
edin.

5.3 İki yollu zon vanalarının kablolaması
G/Y: Yeşil/Sarı toprak BL: Mavi nötr BR: Kahverengi faz
GR: Gri End switch (eğer kullanılıyorsa) kalıcı faz
O: Turuncu End switch (eğer kullanılıyorsa) Genel olarak kablolamada kombi beslemesi için kullanılır

6.

Kombi röle kutusunu montaj plakasına yerleştirin.

Üst kısımdaki tırnakları yuvasına yerleştirdikten sonra cihazı aşağı doğru eğerek yerine oturtun.

7. Isıtıcının enerjisini açın
8. Termostatı yerleştirin
• Hava akışının olduğu noktalardan uzağa
• Isı kaynaklarından uzağa
• Doğrudan güneş ışığına mağruzkalan noktalardan uzağa
• Yerden 1.2m-1.5m yukarı
9. Öncelikle ayar kapağını çıkarın.

10. Montaj plakasını ayırın.
Termostatın arkasındaki, gri üst tırnağı aşağı doğru itin ve beyaz montaj plakasını kendinize doğru
çekin. Plaka üst tırnaktan ayrıldığında alttaki iki tırnaktan kurtulması için termostatı yukarı doğru
eğin.

11. Duvara monte edin.

Dübeller

Dübeller ve vidalar set ile birlikte gelmektedir.

Vidalar

12. Pillerin arasındaki koruyucuyu çıkarın.

13. Termostatı montaj plakasına yerleştirin.
Adım 1
Tırnaktan geçirin

Adım 2
Plakaya oturtun

14. Ayar kapağını takın.

Kombi bağlantı cihazının eşleştirilmesi
Termostat kuruluma hazır olarak gelmektedir, eşleştirme eğer termostat ve kombi röle kutusu ayrı olarak alındıysa
gereklidir.
Dokunmatik alanlar: Termostat ekranı altında menülere ve işlevlere erişim sağlayan
iki dokunmatik alan mevcuttur.

1. Öncelikle kombi röle kutusunu eşleştirme moduna almak için BIND tuşuna 5
saniye boyunca basılı tutup, kırmızı LED 0.5 saniyede bir yanıp söner hale
gelinceye kadar bekleyin.

Buraya basın

2. Şimdi termostatı eşleştirebilirsiniz. Sol taraftaki dokunmatik alana
dokunarak yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.

3. Eşleştirme ekranında kombi röle kutusu görüntülenecektir.

4. ‘bo’ sembolü belirdiğinde dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak eşleştirme sinyali gönderin,
(sinyal) sembolü birkaç kez görüntülenecektir.
5. Eşleştirme başarılı olursa sinyal kalitesi bir rakamla belirtilecektir (1 = min 5 = maks.). Eğer eşleştime başarısız
olursa ekranda sinyal ve ünlem sembollleri görüntülenecektir. Lütfen eşleştirmeyi tekrar deneyin.
6. Kombi bağlantı cihazı üzerindeki kırmızı LED eşleştirme başarılı olduğunda sönecektir.
Not: Eşleştirme, eşleştirme ekranında dokunarak ve sol taraftaki
dokunmatik alana yaklaşık 10 saniye boyunca dokunularak iptal
edilebilir.
Eşleştirme
başarılı

Eşleştirme
başarısız

Termostat Kurulum Menüsü
Termostatta minimum ve maksimum sıcaklık ayarlarının ve kapatma sıcaklık ayarının yapılabildiği bir Kurulum
Menüsü bulunur.
Maksimum ve minimum sıcaklıklar: Termostatta ayarlayabileceğiniz maksimum sıcaklık değeri 35°C ve minimum
sıcaklık değeri 5°C’dir.
Kapatma sıcaklığı: Termostat kablosuz olarak kontrol edildiğinde bu sıcaklık değeri kablosuz uygulama tarafından
termostatın kapatıldığı değerdir.
Kurulum menüsünü aşağıdaki şekilde aktifleştirin:
1. Ayar kapağını minimum değer görüntüleninceye kadar sola çevirin. Değer
görüntülendiğinde dokunmatik alanın sol tarafına yaklaşık 10 saniye boyunca
dokunun.

2. Şimdi maksimum sıcaklık limiti görüntülenecektir. Ayar kapağı kullanılarak bu
değer değiştirilebilir. Ayarı doğrulamaya gerek yoktur.

3. Ayar görüntülenirken dokunmatik alanın sol tarafına minimum sıcaklık limitini
görüntülemek için dokunun. Ayar kapağı kullanılarak bu değer değiştirilebilir.

4. Dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak kapatma sıcaklık ayarını görüntüleyin. Ayar
kapağını kullanarak bu değeri daha önceki ayarına getirin.

5. Kurulum Menüsü yapılan son hareketten 10 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Termostatın Kullanılması
Oda Sıcaklığının Ayarlanması
1. Anlık oda sıcaklığınız ekranda görünür.
İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için ayar kapağını, sıcaklığı yükseltmek için sağa, sıcaklığı
düşürmek için sola çevirin. Duyulan her bir ‘tık’ sesi 0.5°C’lik bir değişime karışılık gelir

2. Beş saniye sonra tekrar anlık oda sıcaklığı görünür olur. Termostat ayarladığınız sıcaklığı
olabildiğince hassas bir şekilde sağlayacaktır.
Ayarladığınız sıcaklığı ayar kapağını bir ‘tık’ sağa veya sola çevirerek görebilirsiniz. Tekrar
oda sıcaklığı görünümüne geçmeden önce ayar sıcaklığı birkaç saniye daha görüntülenir

Oda Sıcaklığının Ayarlanması
Gece boyunca veya siz dışarıdayken, sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlamak enerji tasarrufu yapmanızı
sağlayacaktır. Genelde sıcaklığın 5°C düşürülmesi tavsiye edilir, ancak tercih edeceğiniz değer sizin ısıtma
sisteminize ve evinizin izolasyonuna göre farklılık gösterebilir.

Pillerin değiştirilmesi
Ekranda düşük pil sembolü göründüğünde pillerin değişmesi gerekir. Bunu yapmak için, termostatı kablo plakasından
ayırın ve 2 adet AA alkalin pil ile boş olan pilleri değiştirin. Daha sonra tekrar termostatı kablo plakasına yerleştirin.

Ekranda gösterilen semboller
Ayar sıcaklığı göstergesi: Anlık oda sıcaklığınızın haricinde ayar sıcaklığınızı gösteren semboldür.

Isıtma açık: Isıtma talebinin olduğunu, bu nedenle kombinizin açık veya aç/kapa sirkülasyonunun olduğunu
gösteren semboldür.

Kombi röle kutusu iletişimi: Termostatınızın kombi röle kutusuna doğru bir şekilde bağlandığını gösteren
semboldür.
İnternet Ağ Geçidi Bağlantısı: Termostatınızın İnternet Ağ Geçidine doğru bir şekilde bağlandığını gösteren
semboldür.

Sorun Giderme
Düşük pil: Eğer ekranda bu pil ikonunu görüyorsanız pillerinizi değiştirmeniz gerekir.
Termostat enerjisi yok: Eğer kurulumdan sonra termostat ekranı boşsa pillerin arasındaki koruyucunun çıkarıldığını
kontrol edin veya pilleri yenileri ile değiştirin.
RF iletişim hatası: Eğer bu ikonlar görüntüleniyorsa, kombi role kutusunda bir sorun olabilir. Öncelikle
kombi role kutusunun enerjisini kontrol edin. Eğer bu sorunu çözmezse Baymak servis ile görüşün.
Arızalı termostat: Eğer bu ikon görüntüleniyorsa termostat işlev göremiyordur ve değişmesi gerekir.

İnternet Ağ Geçidinin Kurulumu
Termostatınızı akıllı cihazlar üzerinden kontrol etmek ve zaman programı eklemek istiyorsanız, ağ geçidini kurmalı ve
termostatınızla eşleştirmelisiniz.
1. İnternet ağ geçidini fişe takın.

İnternet ağ geçidine enerji geldikten sonra 3
led de kırmızı olarak yanacaktır. Sonrasında
güç ve kablosuz iletişim ledleri yeşile
dönecektir.

2. İnternet ağ geçidini bir modeme ethernet kablosu ile bağlayın.

Eğer bağlantıda bir sorunyoksa bağlantı ledi
yeşil olarak yanacaktır.

Hesabınızın oluşturulması
1. Hesabınızı oluşturmak için www.mytotalconnectcomfort.com sitesini ziyaret ederek belirtilen adımları takip edin.
2. Kurulumu isimlendirin: Hesabınızı kaydettikten ve e-posta adresinize gönderilen doğrulama mailini aldıktan sonra
lütfen kurulumu isimlendirin.
3. İnternet ağ geçidine kurulum ayarlarınızı tanımlayın: Konum ayarlarlarınızın yapılandırmasını tamamladıktan sonra internet
ağ geçidinin MAC adresini ve CRC kodunu girin.

MAC adresi ve CRC kodu internet
ağ geçidinin altındaki etikettedir.

Tanımlama başarılı olduğunda,
yeşil led sönecektir.

4. Uygulamayı yükleyin: Applestore ya da Googleplay’den “Baymak Connect” uygulamasını indirin.

5. Uygulamaya giriş yapın: Hesabınızı oluştururken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile mobil uygulamaya giriş
yapın.

Hata Kodları
İnternet ağ geçidi iletişim kaybı

İnternet ağ geçidinin fişini çekip tekrar
takın ve termostatın kablosuz iletişim limiti
sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.

Kablosuz thermostat ile iletişim
kaybı (kırmızı)

Kablosuz termostatın açık olduğunu ve
kablosuz iletişim limiti sınırları içerisinde
olduğunu kontrol edin.

İnternet bağlantısı yok (kırmızı)

Modemin internet erişimi olduğundan emin
olun.

Modeme bağlanılıyor (turuncu)

Eğer bağlantı ledi turuncu olarak yanıyorsa
ethernet kablosunu kontrol edin ve modemin
açık olduğundan emin olun.

Hesap oluşturulmadı

www.mytotalconnectcomfort.com
adresinden bir hesap oluşturun.

Not: İnternet ağ geçidi ve termostat arasındaki iletişim, arada çok fazla yabancı cismin olması (metal eşyalar gibi)
veya mesafenin çok fazla olması nedeniyle bozulabilir.

İnternet Ağ Geçidinin Termostat ile eşleştirilmesi
Bu sadece İnternet Ağ Geçidi ayrı olarak alınmışsa gereklidir. Eğer ağ geçidi termostat ile birlikte gelmişse cihazlar
birbiriyle önceden eşleştirilmiştir.
1. Dokunmatik alanın sağ tarafına dokunun ve eşleştirme ekranını aktifleştirmek için 10
saniye boyunca basılı tutun.

2. Dokunmatik alanın sağ tarafına bir kez daha kısaca dokunarak eşleştirme sinyalini
gönderin. İki sembol eşleştirme başarılı oluncaya kadar görüntülenecektir.

3. Eşleştirme başarılıysa Ağ Geçidi üzerindeki sinyal ledi yeşil yanacaktır.

4. Eşleştirmeden sonra, cihazlar arasındaki sinyal kalitesi termostat üzerinde birkaç
saniye boyunca belirecektir. 1 en düşük sinyal gücünü, 5 en yüksek sinyal gücünü
gösterir.
Daha sonra, Ağ Geçidi ve termostatın bağlı olduğunu gösteren bir ekran
görüntülenecektir.

Uygulama ile Kullanım
Cihaz, mobil telefon uygulaması ile kullanmak için internet ağ geçidine bağlanmalıdır.

1. Termostat eğer Ağ Geçidine bağlıysa ekranda Bağlı sembolü görüntülenir.

2. Sıcaklık ayarı kablosuz olarak değiştirildiğinde Bağlı sembolü etrafında kare bir
çerçeve görüntülenir.

3. Diğer görüntülenebilir semboller ve anlamları:
Saat sembolü: Bir zaman programı aktiftir veya zamanlanmış bir sıcaklık ayarı
aktiftir.
Kilit sembolü: Sıcaklık ayarı belirtilmemiş bir zamana kadar sabitlenmiştir.

OFF sembolü: Termostat kablosuz olarak kapatılmıştır (kontrol kapalı sıcaklık
ayarındadır).
4. Sıcaklık kontrolünü ayar kapağını bir tık çevirerek her zaman yapabilirsiniz. Sıcaklık ayarını değiştirmek için ayar
kapağını çevirmeye devam edin. Ekranda kilit sembolü olmasının haricinde bu durum her zaman uygulama tarafından
yapılan ayarı iptal eder.

Dikkat: Ürünün sağlıklı olarak çalıșabilmesi için önü kapatılmamalı ve hava akıșı kesilmemelidir.
Taşıma ve Nakliye: Bu cihazlar,

üretici firma tarafından en uygun șekilde ambalajlanmıș olup orjinal
ambalajında tașınmasına özen gösterilmelidir. Tașıma sırasında ürünün düșürülmemesine özen gösterilmemelidir.

Garanti: Normal kullanım koșullarında, malzeme ve isçilikteki hatalara karșı, satın aldıgınız tarihten itibaren ürün iki
yıl garanti kapsamındadır. Bu süre boyunca, normal kullanım koșullarında, malzeme veya isçilik yönünden arızalı
bulunan cihazlar onarılır veya degiștirilir. Ancak, hasar gördügü, yanlıș kullanıldığı için veya degiștirilip söküldüğü için
bozulduğu anlașılan üniteleri tamir etmek veya degiștirmek Baymak sorumluluğunda değildir. Arızalı ürünler faturası
ile beraber kutusunda teslim edilmelidir.
Bu cihazlar bakım ve onarım gerektirmeyen; tak ve kullan tipteki cihazlardır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen kullanım ömrü 5 yıldır.

Tüketici Hakları:
1) Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleșmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıș bedelinden indirim isteme,
c) Așırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiștirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karșı da kullanılabilir. Bu
fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu
tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek
olması hâlinde tüketici, sözleșmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara bașvurmanın tüketici açısından
sorun teșkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin
satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iș günü, konut ve tatil amaçlı tașınmazlarda
ise altmıș iș günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili
servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilișkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, belirtilen rapora ilișkin olarak bilirkiși tarafından tespit
yapılması talebiyle uyușmazlığın parasal değerini dikkate hakem heyetine veya tüketici mahkemesine bașvurabilir.

WEEE 2012/19/EU
Direktifi
Elektriksel ve Elektronik
Atık Direktifi (RAEE)

• Ürün ömrü sonunda ürünü ve paket içeriğini ilgili geri dönüşüm merkezine iletin.
• Üniteyi diğer atık ürünleriniz ile birlikte atmayın.
• Ürünü yakmayın.
• Pilleri çıkarın.
• Pilleri çöpe atmayın.
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