
Kullanım Kılavuzu



Bildirim

Bu cihazlar ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine getirmektedir. Uygunluğu ispat edilmiştir 

ve uygunluk beyanının orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir. Cihazlar üzerinde yapılan, üretici tarafından 

açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Cihazlar Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT (LVD), Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği 

1999/5/AT (R&TTE) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC) gereksinimlerine uygundur.

Cihazları kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili 

yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve 

insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



İçindekiler

Not: Ürün özelliklerinde geliştirme ve iyileştirme yapmak amacı ile değişiklik yapılabilir.

Güncel kullanım kılavuzu için www.cosa.com.tr web sitesi kontrol edilmeli.
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A. Genel Güvenlik Kuralları 

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup, tüm talimatları izleyin.

• Cihazların plastik kutularının açılması veya amacı dışında kullanılması halinde cihazınız garanti kapsamı dışında 

kalır. 

• Kullanacağınız voltajın cihazınız ile uyumlu olmasına dikkat edin.

• Cihazların ve kablolarının suya temas etmeyeceğinden emin olun, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz 

bırakmayın, radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten cihazların yanına ve diğer 

elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.

• Sıvı dolu nesneler, yanan mumlar ve benzeri tehlike kaynaklarını cihazların üzerine koymayın.

• Kabloların özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerlerine basılmasını veya sıkışmasını 

önleyin, cihazların güç bağlantılarını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca 

erişebileceğinizden emin olun.

• Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazları fişlerinden çekin.

• Tüm servis işlemleri için Cosa Destek Ekibi’ne başvurun. 

• Güç kablolarının veya fişlerin zarar görmesi, cihazlara sıvı dökülmesi veya içlerine nesne düşmesi, yağmur 

veya neme maruz kalmaları, normal şekilde çalışmamaları veya yere düşmeleri gibi nedenlerle zarar görmeleri 

durumunda servis işlemi gerekir.

• Cihazın onarımı ve bakımı sadece Nuvia ve/veya Nuvia’nın yetkili kıldığı kişiler tarafından yapılmalıdır. Yalnızca 

Nuvia tarafından belirtilen ek parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır.

• Cihazlar sadece mevzuata uygun ve kusursuz bir durumda ise kullanılmalıdır.

UYARI: Isıtma sistemindeki hataların kombi yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayınız.
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B. Kutu İçeriği

• Cosa İstasyon

• Cosa Kombi Ünitesi

• Adaptör

• Mikro USB Kablosu

• 220V Güç Kablosu

• Kombi Bağlantı Kablosu

• 2 Vida, 2 Dübel ve Buton İğnesi

• Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
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C. Teknik Özellikler

D. Kombi Uyumluluğu

Cosa, aç/kapa (on/off) kontrollü oda termostatı girişi olan tüm kombiler ile kullanılabilir. Kombilerde oda termostatı 

bağlantı girişlerinin konumu marka ve modele göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak, kombi içerisinde 

rahatça ulaşılabilir bir yerde, kısa bir kablo ile uçları birbirine bağlanmış (kısa devre edilmiş)  bir klemens şeklinde 

bulunur. 

Beslenme Gerilimi

Boyutlar (y/g/d)

İşletme sıcaklığı

Depolama sıcaklığı

IP Koruma Sınıfı

Ölçüm Hassasiyeti

Sıcaklık Ayarlama Hassasiyeti

Pencere Aralığı

Cosa İstasyon

5 V DC

8.8/4.9/8.6 cm

0°C - 40°C

0°C - 50°C

20

0.1°C

0.5°C

-0°C / + 0.3°C

Cosa Kombi Ünitesi

220 V AC

3.4/7.8/9.8 cm

0°C - 40°C

0°C -  50°C

21

-

-

-
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E. Montaj ve Kurulum

Öncelikle kutu içerisindeki tüm parçaları çıkarın. Parçaları kılavuzdaki Kutu İçeriği bölümündeki parça listesini referans 

alarak kontrol edin. Eksiksiz ve tam olduğundan emin olun. Kurulum sürecinde herhangi bir sorunuz ile ilgili   

0850 558 08 50 numaralı telefondan Cosa Destek Ekibi’ni arayabilirsiniz.

COSA KOMBİ ÜNİTESİ

Test Butonu: Kombi bağlantısının 
doğru yapıldığını test edebilmenizi 
veya Cosa’yı devre dışı bırakarak 
kombinizi daha önceki haliyle 
kullanabilmenizi sağlar. 

Eşleşme Butonu: İki cihazın 
birbiriyle haberleşmesi için 
kurulum sırasında kullanılır.

220V Güç Girişi
Kombi Bağlantı 
Kablosu Girişi
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COSA KOMBİ YERLEŞİMİ
 

Cosa Kombi Ünitesi’ni kombinin metal yüzeylerinden en az 30 cm. uzağa yerleştirdiğinizden ve kombinin fiziksel 

olarak Cosa Kombi Ünitesi ile Cosa İstasyon arasında kalmadığından emin olacak şekilde yerleştirin. Cosa Kombi 

Ünitesi’ni kutu ile birlikte sağlanan vida ve dübelleri kullanarak duvara monte edebilir veya kombiniz kombi dolabı 

içerisinde duruyorsa, bu dolabın zeminine yerleştirebilirsiniz. 

COSA KOMBİ KURULUMU

• Kombi ve kombinin bağlı olduğu sigortayı kapatın. 

• Kombi Bağlantı Kablosunun bir ucunu Kombi Kullanım Kılavuzunda tarif edildiği şekilde kombinizdeki oda 

termostatı bağlantı klemensine, diğer ucunu da Cosa Kombi Ünitesi’nin Kombi Kablosu Girişine bağlayın.

• Cosa Kombi Ünitesi’ne 220V kablosunu bağlayıp, prize takın. Kombinizin yanında priz yok ise bu kablonun 

kombinin bağlandığı sigortaya bağlanması gerekir.  Sırayla sigortayı ve kombiyi açın.

• Cosa Kombi Ünitesi Test Butonuna basarak butonun hemen yanındaki ışığın mavi renkte yandığını görmelisiniz. 

Böylece kombinin çalıştığından emin olduktan sonra aynı butona tekrar basarak kombinizin ve mavi renkli ışığın 

kapandığını görün.

• Cosa Kombi Ünitesi Eşleşme Butonuna basın ve ışığın yeşil renkte yandığını görün.
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COSA İSTASYON

Evdeyim Butonu: Telefonunuzun pili 
bittiğinde veya internet bağlantınızda 
bir sorun oluştuğunda bu butona 
basarak, Ev ve Dışarı modları arasında 
geçiş yapabilirsiniz.

Fabrika Ayarları Butonu: 
Bu butona basarak Cosa 
İstasyon’u fabrika ayarlarına 
geri döndürürsünüz.

Eşleşme Butonu: İki cihazın 
birbiriyle haberleşmesi için 
kurulum sırasında kullanılır.

Mikro USB Girişi
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COSA İSTASYON KURULUMU

Cosa İstasyon’u Adaptör ve Mikro USB kabloyu kullanarak prize takın ve üzerindeki ışığın yandığını görün. Yaklaşık 1 

dakika sonra Cosa İstasyon Akıllı Kurulum’a hazır olacaktır.

AKILLI KURULUM

• Cosa Uygulamasında Giriş’e tıklayıp üyelik işlemlerini tamamlayın.

• Ev Ekle’ye tıklayarak, evin ismini girin, konumunu seçin.

• Cihaz Kurulumuna tıklayarak yönergeleri takip edin.

• Cosa İstasyon’un ışığının bir süre sonra kırmızı yandığını görün.

• Cosa İstasyon Eşleşme butonuna basın, ışığın yeşil renkte yandığın görün.

• Cosa İstasyon ve Cosa Kombi Ünitesi üzerindeki yeşil ışıklar söndüğünde her iki cihaz birbiriyle güvenli bir şekilde 

haberleşiyor anlamına gelir.

COSA İSTASYON YERLEŞİMİ
 

Evinizin sıcaklık ölçümünü Cosa İstasyon yapar. Bu nedenle evin salonu veya oturma odası gibi genelde yaşanılan 

yerlerinde durmalıdır. Cosa İstasyon’un doğru sıcaklık ölçümü yapabilmesi için kalorifer peteği, şömine, pencere, 

kapı veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerde durmamasını ve yerden 50 cm. ile 150 cm. arasında bir yüksekliğe 

konulmasını öneririz. İdeal yeri bulmak için birkaç yer denemesi yapmaktan çekinmeyin.
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EV – UYKU – DIŞARI MODLARI
Cosa’nın Ev – Uyku – Dışarı modlarıyla gerektiği zaman, gerektiği kadar ısınır ve tasarruf edersiniz.

COSA KONTROL
Cosa’nın Ev-Uyku-Dışarı modlarının değişimlerini sağlamak için ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz 4 farklı kontrol 

yöntemi vardır.

Cosa Ev modunda dışarıda hava kaç derece olursa olsun evinizin sıcaklığını sabit tutar.

Cosa, akıllı telefonunuzun konum bilgisini kullanarak evde olup olmadığınızı anlar ve sizin 

hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan Ev-Uyku-Dışarı modlarının değişimini otomatik olarak 

yapar.

Cosa Uyku modunda evinizin sıcaklığını hissetmeyeceğiniz kadar düşürür.

Günlük olarak Ev-Uyku-Dışarı modlarının saatlerini seçebilir, böylece Cosa’nın mod 

değişikliklerini kendi kendine yapmasını sağlayabilirsiniz.

Cosa Dışarı modunda evinizin sıcaklığını yeniden kolayca ısıtabileceği kadar düşürür. Siz 

de evde yokken tasarruf edersiniz.

Ev-Uyku-Dışarı modlarını kendiniz seçebilirsiniz.

Kapalı konumuna getirdiğinizde Cosa evinizin sıcaklığını 5° C olarak ayarlar. Böylece uzun 

bir süre evde olmayacaksanız ya da kış sezonu dışında kombinizi kullanmayacaksınız hem 

kombiniz kapanmış olur hem de eviniz 5° C altına düşerse tesisattaki suyunuzun donması 

engellenmiş olur.

EV

OTOMATİK 

KONTROL

UYKU

KOLAY 

PROGRAMLAMA

DIŞARI

MANUEL 

KONTROL

KAPALI

(DONMA KORUMASI)

F. Özellikler
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Cosa İstasyon, Cosa Kombi Ünitesi ve uygulamalar ile ilgili tüm sorularınız için www.cosa.com.tr Sıkça Sorulan 

Sorular bölümünü kontrol edebilirsiniz. Sorununuz hala çözülmediyse destek@cosa.com.tr e-posta adresine 

sorununuzu yazabilir veya 0850 558 0850 numaralı telefondan Cosa Destek Ekibi’ne ulaşabilirsiniz. Cosa ile iletişime 

geçerken cihazların altında yazan model ve seri numarasını bildiğinizden emin olun.

G. Göstergeler ve Sorun Giderme

Uygulama Cosa İstasyon Cosa Kombi Ünitesi Açıklama

Yeşil

Kırmızı

Mavi

Mavi

Kapalı

Cosa İstasyon yeni prize takıldı ve açılıyor veya akıllı kuruluma hazır.Beyaz

Yeşil

Mor

Sarı

Turkuaz

Kırmızı

Kırmızı

Mavi

Kapalı

-

-

Uyku Modu  (Uyku ikonunun yanında          ikonu varsa evdeyim butonuna basılarak uyku 
moduna alınmış.)

Dışarı Modu  (Dışarı ikonunun yanında          ikonu varsa evdeyim butonuna basılarak dışarı  
moduna alınmış.)

Cosa İstasyon’un internet bağlantısında sorun var.

Eşleştirme yapılmamış veya Cosa Kombi Ünitesi ile Cosa İstasyon arasında bir bağlantı 
sorunu var. 

Kombi açık.

Cosa Kombi Ünitesi üzerindeki Kombi Test Butonu düğmesine basılarak kombi açılır.

Kombi kapalı.

Cosa Kombi Ünitesi üzerindeki Kombi Test Butonu düğmesine basılarak kombi kapatılır.

Ev Modu  (Ev ikonunun yanında          ikonu varsa evdeyim butonuna basılarak ev moduna 
alınmış.)

Eşleşme Modu
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H. Cosa Kombi Ünitesi Duvara Asma Şablonu

Bu sayfayı şablon olarak kullanabilirsiniz.

4 cm
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