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Electronic Programmable Room Thermostat

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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1.0 Temel
1.1 Programlanabilir oda termostatınız 

TP4000, her gün ısıtmanızın açılıp kapanacağı 6 adede kadar 
programa ve sıcaklığa imkan tanır.  

Donma koruması, termostat konumu ve saat yada sıcaklık göstergesi 
gibi birkaç kullanıcı girişi özelliği taşır.
 
1.2 Ön Ayarlı Programlar 

TP4000’iniz, genellikle çoğu kişiye uyan bir dizi işletim zamanıyla ve 
sıcaklığıyla beraber hazır programlanmış olarak gelir.

Eğer bu ayarlardan herhangi birini değiştirmek isterseniz, sayfa 
54’daki talimatları izleyerek bunu yapabilirsiniz. 

İlk olarak, doğru saati ve tarihi ayarlamak için sayfa 53’deki aşamaları 
izleyiniz. 

Olay Saat Sıcaklık °C

1 06:30 20 

2 08:30 15 

3 11:30 20 

4 13:30 15 

5 16:30 21 

6 22:30 15 

RESET

1.3 Başlamadan önce 

Programlayıcının önündeki kapağı açınız 
ve metalik-olmayan bir nesneyle boşluğa 
gidinceye kadar RESET (yeniden ayarla) 
düğmesine basınız. Bu, fabrika programlarının 
ayarlanmış olmasını ve üründeki mikro-
bilgisayarın doğru olarak çalışmasını temin 
edecektir. 
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1.4 Saati Ayarlama

Not: Saat, 24 saatlik konumda görüntülenir. 

Ekrandaki zaman göstergesi yanıp sönünceye 
kadar  Λ  tuşuna basınız

Saati ayarlamak için + yada – tuşlarını kullanınız 
(10 dakikalık artışlarla değiştirmek için basınız 
ve öylece tutunuz).

SAATi girmek için PROG düğmesine basınız. 

1.5 Programınızı çalıştırma

Eğer sayfa 52’daki önceden ayarlanmış 
programları kullanmaktan mutluysanız, başka 
herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. 
Biriminiz artık RUN (çalışma) konumundadır.

2.0 Gelişmiş
2.1 Önceden ayarlanmış programları   
 değiştirmeden önce 

Lütfen Not Ediniz 
Birim, dizin halinde programlanmalıdır. Olay saatleri, dizin dışında 
programlanamaz. 

Eğer önceden ayarlanmış bir saati olduğu gibi bırakmak istiyorsanız, 
sonraki ayara geçmek için PROG tuşuna basınız.

Eğer programlama esnasında 2 dakika süreyle hiçbir düğmeye 
basılmazsa, birim otomatik olarak RUN (çalışma) konumuna geri 
dönecektir ve o dakikaya ayarlı program etkinleşecektir. 
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2.4 Kullanıcı Girişleri

Bazen, ısıtmanızı geçici olarak, yani nadir rastlanır biçimde soğuk 
havadan ötürü kullanma biçiminizi değiştirmeniz gerekebilir. 
TP4000’in termostat programlamasını etkilemeden seçilebilen birkaç 
girişi bulunmaktadır.

CZ

2.2 Ön-ayarlı programları değiştirme 

a) 1inci ön-ayarlı saat ve sıcaklık göstergede 
görününceye kadar PROG’a basınız. 

b)   TIME (Saati) ayarlamak için + yada – 
düğmelerini kullanınız (10 dakikalık 
artışlar halinde değiştirmek için basınız ve 
basılı tutunuz). 

c)   TEMPERATURE (Sıcaklığı) ayarlamak için 
Λ yada V düğmelerine basınız. 

d)   d) Sonraki ön ayarlı saate & sıcaklığa 
geçmek için PROG’a basınız (Olay 2). 

e) Programlama olayları 3, 4, 5 & 6 için 
aşamalar b, c & d’yi tekrar ediniz. 

Not: Herhangi zamanda PROG’a basmak ve basılı tutmak, birimi RUN 
(çalıştırma) konumuna geri götürecektir. 

2.3 Programınızı çalıştırma

PROG’a basınız – LCD göstergesindeki sütun, 
yanıp sönmeye başlayacaktır. Artık ısıtma, 
programlanmış saatlerle ve sıcaklıklarla 
kontrol edilecektir.

TR
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· Ya saati yada fi ili oda sıcaklığını göstermek 
üzere göstergenin değiştirilmesi

2.6 Mevcut programlanmış sıcaklığı geçici olarak  
 değiştirmek için

• Gerekli sıcaklık görüntüleninceye kadar Λ 
yada V tuşlarına basınız. 

(Bu giriş, sonraki programlanmış olayın 
başlangıcında otomatik olarak iptal olacaktır).

2.7   Donma Koruması ve Termostat Konumu

Eğer istenirse, örneğin donma koruması için 5°C ile 30°c arasında sabit 
bir sıcaklık seçilebilir.

• Λ ve V’ye birlikte basınız.
 -  İstenen düşük sıcaklığı ayarlamak için Λ 

ve V düğmelerine basınız. 
 -  8°C’de donma koruması konumunu 

belirten bir kar tanesi sembolü görünür.

•  Diğer tüm sıcaklıklarda, kar tanesi sembolü 
kapatılır. 

2.5 Ya saati yada fi ili oda sıcaklığını göstermek  
  üzere göstergenin değiştirilmesi

2.8 Zaman göstergesini 12 saat ve 24 saat   
  arasında değiştirmek için 

Λ  ve + tuşuna aynı anda basarak  istenen değişikliği yapabilirsiniz.
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ÖNEMLİ: her zaman yüksek kaliteli alkalin piller kullanınız. 

NB. Eğer olağan işletim esnasında gösterge, boş görünürse, 
pillerin yenilenmesi, birimin yeniden ayarlanması ve saatin 
yeniden programlanması gerekecektir. Olay saatleri ve sıcaklıkları 
korunacaktır.

4.0 Birimi yeniden ayarlama

Kısmi yeniden ayarlama: Eğer herhangi nedenle gösterge donarsa 
(mikro-bilgisayarı yeniden başlatmak için kullanılan) RESET (yeniden 
ayarla) düğmesine basınız. Bu, herhangi programı, saati yada tarihi 
yeniden ayarlamaz. Bunun kurulum zamanında yapılması tavsiye 
edilir.

Kullanıcı tam yeniden ayarlaması: PROG düğmesine basılı tutarken 
RESET (yeniden ayarla) düğmesine basınız. Bu, olay saatlerini ve 
sıcaklıklarını fabrika ön ayarlarına yeniden getirir. Birim, yeniden 
programlanmalıdır. Doğru saat korunacaktır.

!

3.0 Pil Değiştirme 

Piller bitmeye yaklaştığında, LCD göstergesinde 
bir pil sembolü yanıp sönecektir. Birim 
kapanmadan önce pili değiştirmek için 15 
gününüz vardır. 

Piller değiştirirken, eski pilleri çıkarınız ve bir dakika içerisinde yenileri 
takınız ve programlama kaybedilmeyecektir. 

2.9 Arasında değiştirmek için °C and °F

C ve F ararsında değişiklik yapmak için V  ve - tuşuna beaber basarak 
istenen değişikliği yapabilirsiniz
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