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MODEM YERLEŞİMİ

Modem yerleşiminde dikkat edilmesi gereken husus, modemin kombiniz ile 
ziksel olarak temas etmemesi, sıvı, toz vb. gibi dış maddelerden korunmasıdır. 
Modemi, kombiniz ile temas etmeyecek şekilde kombinizin bulunduğu dolap 
içerisine koyabilirsiniz.

MODEM KURULUMU

Öncelikle kombinizi ve kombinizin bağlı olduğu elektrik gücünü (sigorta, ş, priz 
vb.) kapatınız.

 Şemada gösterildiği şekilde, kombi bağlantı kablolarını modeme bağlayınız.
 Kombi bağlantı kablosunun diğer ucunu, kombinizin kullanım kılavuzunda 

gösterildiği şekilde oda termostatı bağlantı klemensine bağlayınız.
 Modem için enerjiyi kombinizin bağlı bulunduğu sigortadan ya da prizden 

çekebiliriniz.

Kablo bağlantı işlemini bitirdikten sonra önce sigortanızı, sonra kombinizi açınız.



ODA TERMOSTATININ MODEME TANITILMASI
ABR 320 SET serisi oda termostatlarının her biri modem ile tanımlanmıştır. 
Herhangi bir sinyal kaybı durumunda aşağıdaki adımları takip ederek tanımlama 
işlemini yapınız.

 Öncelikle modem üzerindeki kapağı açınız.
 Modeme enerji verildikten sonra, modem üzerindeki “IP_SET” butonuna 

basınız.
 Altta sabit olarak yanan yeşil led yanıp sönmeye başlayacaktır.
 Kablosuz oda termostatı kapalı konumda iken “MANUEL” tuşuna 3 saniye 

basılı tutulduğunda ekrana sıcaklık kalibrasyon ayarı gelir.
 Tekrar “MANUEL” tuşuna basıldığında ID tanımlama menüsünün seri 

numaraları ekrana gelir.
 “MANUEL” tuşuna tekrar basıldığında modem üzerinde yanıp sönen yeşil led 

sabit konuma geçecek ve modemden uyarı sesi gelecektir.
 Artık modem ile kablosuz oda termostatı birbirine tanıtılmıştır.

MODEM SİNYAL SESİNİN KAPATILMASI

GENERAL Life oda termostatlarında modemden gelen sinyal sesini 
kapatabilirsiniz.

 Sinyal sesini kapatmak için modem üzerindeki kapağı 
açınız.

 IP_SET butonunun yanında yer alan jumper kapağını (Jx1) 
çıkarınız.

 Kapağı çıkardığınız takdirde sinyal sesi kesilecektir.

SICAKLIK KALİBRASYONU

ABR 320 SET serisi oda termostatlarında kullanılan sensörler çok hassastır. Bu 
hassaslığı yaşam alanınızda bulunan termometrelerde bulamazsınız. Yaşam 
alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız bunun için 
oda termostatınızı kalibre ediniz.

 Cihazınız kapalı iken “MANUEL” butonuna 3 saniye basınız.
 İstediğiniz sıcaklığı görmek için + ve - tuşları ile sıcaklık farkını ayarlayınız. Bu 

değer -8 ile +8 arasında ayarlanabilir.
 “AÇ/KAPA” butonuna tekrar basarak menüden çıkınız.

Uyarı: Önerilen sıcaklık kalibrasyonu ayarı “      ”dır.







Modem boyutu:






