Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları
Protherm Lynx 24 kombi termostat bağlantı yeri aşağıdaki fotoğrafta gösterilmektedir.
Kombinizin şalterini kapatıp, metal gövdesini sökerek, sıcaklık ayarlarının olduğu kontrol
panelini öne doğru yatırdığınızda panelin arkasında sol tarafta bu klemensi bulabilirsiniz.
İncelediğinizde hemen her kombide oda termostatı bağlantı noktası kısa devre edilirken
Proterm Lynx 24 oda termostatı bağlantı klemensinde termostat bağlantı uçları olan
kahverengi ve beyaz kablolar kısa devre edilmemiş halde kullanıcılarına sunulmaktadır. Bu
uçlarda kısa devre olmaması nedeni ile Proterm Lynx 24 kombinize bağlayacağınız hiç bir
oda termostatı da çalışmayacaktır. Kombi yetkili servisi oda termostatınızı belirli bir ücret
karşılığında çalıştıracaktır ancak bu yazımda Proterm Lynx 24 kombi oda termostatı
programlamasının nasıl yapılacağını zaten anlatacağım. Protherm Lynx Parametre
programlama işleminden sonra kombinizde Protherm Lynx kablosuz termostat ya
da Protherm Lynx oda termostatı hangisini bağlarsanız bağlayın düzgün olarak çalışır.

Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları Nasıl Yapılır?

Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları işlemine başlamadan önce kombinizde Petek ve Su
sıcaklık ayar butonlarını off konumuna getirin.








1 nolu (petek ısıtma) dügmeyi max konumuna alın,
2 nolu (su ısıtma) düğmeyi off konumundan min konumuna alın, sonra 2 saniye
içerisinde 3 defa min-max yapacaksınız, en son max’a geldikten sonra min ile max
arası bir yerde bırakın. Kombi ekranına “_ _” değeri gelir. Bu sayede kombinizin
parametre ayarları ekranına ulaşacaksınız,
“_ _” değerini “11” yapana kadar 1 nolu (petek ısıtma) düğmeyi çeviriniz,
Kombinizin ekranında “11” değerine ulaştığınızda 3 nolu(eco/comfort – Reset) butona
bir defa bas çek yapın, ekrana “PP 01” gibi bir program adı gelir. 3 nolu (eco/comfort
– Reset) butona sık sık basarak ya da 2 nolu (su ısıtma) düğmeyi çevirerek “PP 06”
programına ulaşın. Kombi ekranında “PP 06” yazdığında oda termostatı programına
ulaşmış oldunuz. Şimdi ise “PP 06” ayarını değiştirebilmek için 3 nolu (eco/comfort –
Reset) butona 3-4 saniye kadar basılı tutunuz. “PP 06” programı içine girersiniz.
Kombi ekranına “00” ya da “01” değeri gelir. Ekrana “00” geldi ise 2 nolu (su
ısıtma) düğmeyi çevirerek bu değeri “01” yapın. Şayet ekrana “01” değeri geldi ise 2
nolu (su ısıtma) düğmeyi çevirerek bu değeri “00” yapın. Yani “PP 06” programına
girdiğinizde ekranda hangi değeri görüyorsanız o değerde kombiniz oda termostatını
çalıştırmıyor demektir ve daha önce programladığım Protherm Lynx 24 kombilerin
bazılarında “PP 06” değerine girdiğimde ekrana “00” değeri gelirken bazılarında “01”
değeri gelebiliyor. Yapmış olduğunuz bu değişikliği kaydetmek için 3 nolu
(eco/comfort – Reset) butona yine 3-4 saniye kadar basılı tutunuz. Kombi ekranına
oda termostatı programlaması olan “PP 06” değerinden sonra ki program “PP 07” ya
da rast gele bir program adı yansıyacaktır.
1 nolu (petek ısıtma) düğmeyi 2 saniye içerisinde 2 defa min-max yaparak parametre
ayarlarından çıkınız.

Kombinizde oda termostatı çalıştırma programlamasını tamamlamış oldunuz. Şimdi yazımın
başında anlattığım klemenste kahve rengi ve beyaz kablolar kısa devre değilken kombiniz
petekleri yakamaz ama musluklardan sıcak su alabilirsiniz. Artık ya oda termostatınızı
bağlayıp kullanırsınız ya da kombinizin petekleri yakabilmesi için kahve rengi ve beyaz ucları
kısa devre edecek şekilde bir kablo bağlarsınız. Protherm Lynx 24 Parametre Ayarları bu
kadar.

