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FIGYELEM: A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni a megfelelő 
működéshez (lásd 17–28. oldal). Ha Önnek nincs tapasztalata elektromos eszközök telepítésében, 
kérje szakember segítségét a személyi sérülés és a berendezés károsodásának megelőzésére.

TIPP: A telepítés után tekintse meg a GYORS INDÍTÁSI SEGÉDLETET a 7. oldalon a beállításokhoz és az 
új termosztát mielőbbi használatba vételéhez.

Copyright © 2011 Honeywell International Inc. 
homexpert™ by Honeywell a Honeywell International Inc. bejegyzett márkaneve. Minden jog fenntartva.
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Működés és programozás

…magyarázat a felhasználóknak

A programozható szobatermosztát egy időzítő és egy hőmérséklet szabályozó egyben. Az időzítővel lehetővé válik az 
élethelyzethez illeszkedő ’Be’ és ’Ki’ kapcsolási időszakokat meghatározni. A hőmérséklet szabályozó pedig a helyiség 
hőmérsékletét érzékelve kapcsolja be a fűtést, attól függően, hogy a levegő hőmérséklete alacsonyabb-e a beállított 
értéknél, majd kikapcsolja, amint elérte a kívánt hőmérséklet értéket a szobában.

Így a programozható szobatermosztáttal megválaszthatja, mikor legyen fűtés, továbbá milyen hőmérsékletre fűtse  
a helyiséget. A segítségével lehetséges különböző hőmérséklet értékek meghatározása a nap különböző időszakában 
(valamint a hét különböző napjain), az egyedi igényeknek megfelelően.

A programozható szobatermosztát magasabb értékre állításával nem fog a helyiség gyorsabban felmelegedni. A szoba 
felmelegedési sebessége függ a fűtési rendszer kialakításától, pl. a kazán teljesítményétől és a radiátorok méretétől.

Így a beállítás megváltoztatása a szoba kihűlésének gyorsaságára sincs hatással. A programozható szobatermosztát 
alacsonyabb értékre állításával a helyiséget alacsonyabb hőmérsékletre szabályozzuk, ezzel energiát takarírva meg.

A programozható szobatermosztát helyes használata tehát annak a legalacsonyabb hőmérséklet értéknek a beállítása, 
amelyben még komfortosan érzi magát a nap különböző időszakaiban, majd hagyjuk a termosztátot önállóan elvégezni 
a szabályozást. Praktikus először egy alacsonyabb hőmérséklet értéket beállítani, pl. 18°C-ot, majd naponta fokonként 
emeljük a hőmérsékletet, amíg a komfortos szintet sikerül elérni. A termosztát beállítást ezen túl már nem szükséges 
módosítani. Bármely további módosítás és elállítás többlet energia felhasználást eredményez, ezzel több pénzt költve.

Mi az a programozható szobatermosztát?
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Ha az Ön fűtési rendszere egy kazánból és radiátorokból áll, általában a teljes ház szabályozására egy szobatermosztát 
kerül beépítésre. Az egyes helyiségekben mégis lehetséges különböző hőmérséklet értékeket előállítani, termosztatikus 
radiátor szelepek (TRV) felszerelésével az egyes radiátorokra. Ha nincsenek TRV-k telepítve, olyan hőmérséklet szintet 
válasszon, amely az egész házban megfelelő komfortot biztosít. Ha a radiátorok rendelkeznek TRV-vel, megadhat 
némileg magasabb beállítást, így a leghidegebb helyiség is komfortos lesz, a többi helyiségben a túlfűtést pedig 
megelőzheti a TRV szelepek beállításával.

Az időzítő pontos idő beállítására ügyelni kell. Néhány típusnál a nyári és téli időszámításra átálláskor az óra beállítást 
manuálisan kell elvégezni.

Lehetséges a fűtési időprogram ideiglenes felülírása, például „Kézi”, „Tovább” vagy „Több”. Ezeket az egyes típusok kezelési 
utasításaiban részletesen szerepelnek.

A programozható szobatermosztátnak szabad légáramlásra van szüksége a hőmérséklet megfelelő érzékeléséhez, tehát 
ne takarja el függönnyel vagy bútorral. A közelben elhelyezett elektromos fogyasztók, mint televízió, fali vagy asztali 
lámpák akadályozhatják a helyes működést.
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Működés és programozás

A THR872BEE egy egyszerűen használható termosztát, melyet komfortos lakókörnyezet biztosítására terveztek jelenléte 
esetén, továbbá energiát és költséget takarít meg távolléte esetén.

Tulajdonságok

• Energia takarékos kialakítás: Automatikusan beállítja a belső hőmérsékletet naponta akár hat átállással, 
az optimális komfort fenntartására, otthon tartózkodás esetén, valamint energiát takarít meg munkaidőben,  
vagy egyéb távollét esetén. A hét minden napja külön programozható (lásd 12–13. oldal).

• Komfort szabályozás egy érintéssel: Bármikor lehetővé teszi az időprogram beállításainak felülírását, a 
hőmérséklet kézi beállításával (lásd 15. oldal).

• Szabadság gomb: Távolléte esetén költségtakarékos hőmérséklet szint tartása, akár 99 napig, majd visszatérésekor 
normál működésre áll vissza (lásd 18. oldal).

Néhány szó az Ön új termosztátjáról
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Az Ön új termosztátja előre programozott és használatra kész. Kövesse az alábbi lépéseket és igény szerint változtassa 
meg a beállításokat:

1 Termosztát telepítése és beállítása
(ha még nem végezte el szakember)  ............................................................................................................................................ lásd 17–28. oldal

2 Fűtési időprogram testre szabása, igény szerint .............................................................................................................................  lásd 12. oldal

GYORS INDÍTÁS SEGÉDLET

Kijelző képernyő opciók: A nap és pontos idő megváltoztatásához lásd 9. és 25. oldal.
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Működés és programozás

DAYDAYDA

1 2 3 4 5 6 7

12:34 PM 23.5°

Thu   30/12/10

Room Temp12:34 23.5
°

AUTO

Gyors áttekintés

Pontos idő 
beállítása (9. o)

Nap
 kijelzés

Pontos 
idő 

Fűtés 
BE

Kimerült elem 
jelzés

Aktuális helyiség 
hőmérséklet

Hét napja 
beállítása (9. o)

Napi program 
másolása (12. o.)

„Szabadság” gomb
(15. o.)

Hőmérséklet beállítás 
(14. oldal)

Kívánt hőmérséklet 
megtekintése

Üzemmód gombok 
(10. oldal)

Auto

Kézi

Ki

Elemtartó
(21. o.)

Időprogram módosítás
(12. o.)

„OK” gomb

Vegye le a termosztát 
fedelet a gombok 
eléréséhez
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Nap/pontos idő beállítás

Nyomja meg a DAY gombot a hét napjának megadásához. Annyi 
alkalommal nyomja meg a DAY gombot, amíg a megfelelő nap kerül 
kijelzésre (1=hétfő, 2=kedd, 3=szerda, 4=csütörtök, 5=péntek, 6=szombat, 
7=vasárnap), majd nyomja meg az OK gombot.

Használja a + vagy - gombokat a pontos idő beállításához, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

A napot és időt nem szükséges megváltoztatni, ha a telepítés közbeni 
beállítás helyes volt (lásd 22. oldal).

Nap

DAY

12:34
OK?

1 2 3 4 5 6 7

OK?

1 2 3 4 5 6 7
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Működés és programozás

Üzemmódok (auto, kézi, KI)

Az üzemmód gombbal kiválaszthatja a termosztát működését:

MEGJEGYZÉS: Az Auto, Kézi vagy Ki gombok bármelyikének megnyomásával 
törölhet bármely programozási lépést, annak elmentése nélkül.

Auto: a termosztát az időprogram szerint szabályozza 
komfort hőmérséklet szintet otthon tartózkodás esetén,  
és energiatakarékos szintet távollét esetén (lásd 11–12. oldal).

Kézi (MAN): Az időprogram kikapcsolásával a termosztát 
állandó hőmérsékletet tart. Nyomja meg a p vagy q gombot 
a kívánt hőmérséklet szint beállításához. A hőmérséklet addig 
ezen aszinten marad, amíg meg nem változtatja, vagy amíg 
az AUTO gomb megnyomásával visszaálllítja az időprogram 
szerinti működést.

Ki (OFF): A termosztát kikapcsolt állapotában a fűtési rendszer 
csak azért kapcsol be, hogy egy minimális hőmérsékletet tartva 
megóvja otthonát. A beállított érték 5°C, amit tetszés szerint 
módosíthat (lásd 25. oldal).

Auto: Hőmérséklet szabályozás időprogram alapján

Kézi: Hőmérséklet beállítás p/q gombokkal

12:34 23.5
°

MAN

12:34 23.5
°

AUTO
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Gyári fűtési időprogram

Hétfő – Péntek 1. időszak 2 3 4 5 6

Időpont 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30

Hőmérséklet 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Szombat – Vasárnap 1 2 3 4 5 6

Időpont 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00

Hőmérséklet 21°C 16°C

Fű
TÉ

S
A termosztát gyárilag tartalmaz egy időprogramot otthon tartózkodás közbeni komfortos hőmérséklet tartására, 
valamint ebergiatakarékos szint előállítására, távolléti és éjszakai időszakban. A gyári fűtési időprogram alább látható.  
A megváltoztatásához lásd 12–15. oldal.
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Működés és programozás

Fűtési időprogram beállítása

Az időprogram testreszabásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Nyomja meg a < gombot, majd adja meg az 1. időszak kezdési 
időpoontját a bal oldali ábra szerint. Nyomja meg az OK gombot, 
majd állítsa be az 1. időszak hőmérséklet szintjét.

2 Nyomja meg az OK gombot a 2. időszakra lépéshez. Nyomja meg 
a > gombot a 2. időszak kihagyásához és egy következőre ugráshoz. 
(Nem használt időszakok törléséhez lásd 14. oldal.)

3 A hétfő (1. nap) időszakainak beállítása után nyomja meg a DAY 
gombot a keddi (2. nap) és a hét további napjainak beállításaihoz.

A programozásból bármikor kiléphet, bármely üZEMMóD gomb 
(Auto, Kézi vagy Ki) megnyomásával, lásd 10. oldal.

GYORSGOMB: Programozás közben a cOpY DAY gomb megnyomásával az 
aktuális nap összes beállítását átmásolhatja más napokra. Például a Hétfő (1. nap) 
összes beállítását, alkalmazhatja a hét többi napjára. A cOpY DAY megnyomása 
után nyomja meg a DAY gombot a cél napok kiválasztásához (1-től 7-ig), majd 
nyomja meg az OK gombot.

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6
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Fűtési időprogram időszakok hozzáadása és törlése

Bármely nem kívánt időszakot (2.-tól 6.-ig) törölhet, ha naponta 6-nál 
kevesebb kapcsolási időpontra van szüksége.

1 Nyomja meg többször a < vagy > gombot a megfelelő időszak 
kiválasztásáig (vagy nomja meg a DAY gombot egy másik nap 
kiválasztásához).

2 Tartsa lenyomva az i gombot legalább 2 másodpercig, a kiválasztott 
időszak törléséhez. A hőmérséklet az előző időszakhoz beállított szinten 
marad, a következő időszak kezdetéig.

Egy letiltott időszak visszaállításához, a fenti műveleteket kell végrehajtani 
az időszak kiválasztásához, majd tartsa lenyomva az i gombot legalább 
2 másodpercig az időszak újra aktiválásához.

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6

12:00 23.5
°

1   2   3   4   5   6

--:-- --.-
1   2   3   4   5   6

Tartsa lenyomva
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Telepítés és beállítás

Ideiglenes időprogram felülírások

Alaphelyzetben a termosztát az aktuális helyiség hőmérsékletet mutatja. 
Ilyenkor az i gomb megnyomásával megtekintheti a „kívánt” hőmérsékletet, 
ami alapján a termosztát szabályozza a fűtést.

Nyomja meg a p és q gombot a hőmérséklet ideiglenes 
megváltoztatásához.

Auto üzemmódban a termosztát a beállított hőmérséklet szintet tartja 
a következő időszak kezdetéig. Ezt követően a következő időszakra 
programozott értékre áll át. Hosszabb ideig való állandó hőmérséklet 
tartáshoz kapcsoljon Kézi (MAN) üzemmódba (lásd 10. oldal).

MEGJEGYZÉS: Lásd még az ideiglenes felülírások szabadsághoz (15. oldal).

Aktuális hőmérséklet

Kívánt hőmérséklet

Aktuális időszakra vonatkozó felülírás beállítás

12:34 20.5
°

AUTO

12:34 20.5
°

AUTO

12:34 23.5
°
AUTO
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homexpert™ by Honeywell THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát

Ideiglenes időprogram felülírások – Szabadság

A Szabadság funkció egy állandó, energiatakarékos hőmérsékletet tart az 
Ön hosszabb távolléte esetén (akár 99 napig).

1 Nyomja meg a HOLIDAY gombot.

2 A + és - gombok használatával állítsa be a távollét hosszát, napokban 
kifejezve (akár 99 napig), majd nyomja meg az OK gombot 
a mentéshez.

3 A p és q gombok segítségével állítsa be a hőmérséklet szintet 
a távollét idejére, majd nyomja meg az OK gombot a mentéshez és 
kilépéshez.

A Szabadság üzemmódot bármikor törölheti a HOLIDAY gomb ismételt 
megnyomásával..

MEGJEGYZÉS: A funkció csak a termosztát Auto vagy Kézi üzemmódjában 
elérhető (lásd 10. oldal).

Állítsa be a hőmérsékletet, majd nyomja  
meg az OK-t

Adja meg a napok számát, majd nyomja  
meg az OK-t

     1 10.0
°

DAYS

     14 10.0
°

DAYS

OK?

     14 10.0
°

DAYS OK?

OK?
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Telepítés és beállítás

• Hőmérséklet eltolás: Bizonyos helyzetekben a termosztátot olyan helyre lehet csak telepíteni, ahol a helyszín nem 
teszi lehetővé a pontos hőmérséklet mérést egyéb helyiségek hőmérsékletének komfortos szabályozásához.  
Ezt a termosztáton beállítható hőmérséklet eltolással lehetséges kompenzálni (lásd 26. oldal).

• Arányos sáv szélesség: If your heating system is oversized for your home, you can compensate by increasing the 
width of the control proportional band up to 3°C (see page 26).

• Ciklus ráta és minimum kazán kikapcsolási idő: Ezen változók használatával növelhető a fűtési rendszerének 
energia-hatékony működése és magasabb komfort előállítása. Az Ön rendszeréhez ajánlott beállításokhoz lapozzon 
a 28. oldalra.

További funkciók
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Rendszer telepítés

Fűtési rendszer

Reléegység

Vezetéknélküli 
szobatermosztát

Telepítési műveletek

1 Szerelje fel a reléegységet

2 Csatlakoztassa a vezetékeket 
a fűtési rendszeréhez

3 Aktiválja az elemeket a termosztát 
egységben

4 Állítsa be és ellenőrízze a fűtési 
rendszer működését

Fűtésirendszer 
vezetéke

MEGJEGYZÉS: Ha Ön nem endelkezik elektromos eszközök szerelésének gyakorlatával, javasoljuk, hogy 
bízza szakember a telepítést. 

A TELEpÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT KApcSOLJA LE A HÁLóZATI FESZüLTSÉGET! 
Áramütés veszély és berendezés károsodás lehetséges.

Max. 30 méter távolság

THR872BEE-HU.indd   17 11-08-08   10:00



18

Telepítés és beállítás

Reléegység felszerelése

A reléegységet a fűtési rendszeréhez kell vezetékes 
csatlakoztatni. A szobatermosztát a reléegységgel 
rádiófrekvenciás jellekel kommunikál. Ne helyezze 
elektromos berendezések közelébe (TV, PC, HIFI 
rendszerek, stb…) 

1 Győződjön meg arról, hogy elektromos 
hálozat le van kapcsolva

2 Csavarhúzó segítségéval távolítsa 
a reléegység fedelét

3 Szerelje fel a reléegységet a baloldalon látható 
módon, tartson legalább 30cm távolságot,  
fém tárgyaktól és elektromos készülékektől.

4 Csatlakoztassa a fűtési rendszerhet, a 19–20 
oldalon látható módon, helyezze vissza a 
fedelét!

THR872BEE-HU.indd   18 11-08-08   10:00



19

homexpert™ by Honeywell THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát

Vezetékek bekötése

Csatlakoztassa a fűtési készülék vezeékeit a bal oldali 
ábrán látható módon. Bekötési ábrák részletesen  
a 20 21. oldalon.

1 Győződjön meg a hálózati feszültség 
lekapcsolásáról.

2 Csupaszolással tegyen szabaddá kb. 6 mm 
vezetéket.

3 Csavarhúzóval lazítsa meg a sorkapocs csavarjait, 
helyezze a vezetékeket a csatlakozókba, majd 
húzza meg a rögzítő csavarokat.

4 Helyezze fel a termosztát egységet, majd 
kapcsolja be a hálózati feszültséget.

1.5 – 2.5 mm²

6 mm max.

NOTE: All wiring must comply with IEE regulations. 
Keep AC mains supply/load cables separate from 
equipment wiring. Refer to boiler manufacturer’s 
instructions for information about wiring 
connections.

Vezetékeket rögzítő csavarok
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Telepítés és beállítás

Bekötési ábrák

Standard kazán Combi boiler

Zóna szelep
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tE5t

AUTOMANOFF

Elemek aktiválása és termosztát tesztelése

Vegye le az elemtartó fedelét és távolítsa el a belső műanyag lapkát az elemek 
aktiválásához. Az elemek aktiválását követően szükséges a nap és pontos idő 
beállítása. Ellenőrízze, hogy a termosztát komunikálhat-e a reléegységgel.

1 Győzödjön meg arról, hogy a termosztát OFF módba van,  
és az elektromos hálózat le van kapcsolva.

2 a termosztátot helyezze 2-3 métere a reléegységtől. aztán tartsa nyomva 
a bal oldalon jelzett gombokat, míg a kijelzőn el nem kezd villogni a „tESt” 
felirat.

3 Ha a rendszer helyesen működik, a reléegységen zöld fény villog 
6 másodpercenként. Ha semmi sem villágít, vagy a piros fény villog,  
akkor lapozzon a 30-oldalra.

A teszt befejezése a MODE gombal lehetséges (Auto, Manual vagy OFF; lásd 
10 oldal).

Állítsa OFF, módba a készüléket, majd tartsa 
nyomva ezeket a gombokat

Vegye le a fedelet és távolítsa el a belső  
műanyag lapkát az elemek aktiválásához

Zöld fény kezd el 
villogni a reléegységen

MEGJEGYZÉS: Ez a jel villogni kezd a kijelzőn, ha az elemek feszültsége 
alacsony. Vegye le a fedelet a 22. oldalon látható módon és cserélje az 
elemeket 2 db új AA alkáli elemre, a bal oldali ábra szerint.

MEGJEGYZÉS: Az elemeket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy 
hőforráshoz közel. A használt elemeket mindig azonos típusú új elemekkel 
helyettesítse.
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Telepítés és beállítás

Termosztát helye és beüzemelése

Helyezze a termosztátot az asztali tartolyába, vagy szerelje fel a 
falra 1,2–1,5 méter magasba. az elhelyezést ellnőrízze a Teszt mód 
segítségével ( lásd 21 oldal). Zöld fény villogása jelzi a reléegységen 
a helyes kommunikációt, amennyiben nem villog zöld fény, 
helyezze közelebb a reléegységhez a termosztátot.

• Ne helyezze hideg vagy meleg levegőáram, hőforrás vagy 
ablak közelébe! (radiátor, fűtő vagy hűtő légcsatorna, stb…)

• Legalább 30 cm  távolságot tartson fém berendezési tárgyaktól

• Tartson 1 méter távolságot elektromos berendezésektől  
(TV, HIFI rendszer, PC, stb...)

Asztali  
állvány

Fali elhelyezés
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Rendszer tesztelése

A telepítés elvégzése után szükséges a fűtési rendszer megfelelő 
működését ellenőrizni.

1 Nyomja meg a termosztát OFF gombját, majd ellenőrizze, hogy a 
fűtőkészülék kikapcsolt.

2 Ellnőrízze, hogy zöld fény nem villog a reléegységen.

3 Nyomja meg a MAN gombot, majd a p gombbal emelje 
a hőmérsékletet a maximumra (35°C).

 Ha a rendszer beállítás helyes, a „fűtés” jelzés megjelenik a termosztát 
kijelzőjén. A reléegységen zöld fény villog és a fűtés kis várakozás után 
elindul. az OFF és MAN módok közti váltást elvégezheti többször is 
a rendszer teszteléséhez.

4 A próba leállításához nyomja meg az AUTO gombot az időprogramra 
váltáshoz, vagy a MAN gombot a hőmérséklet kézi beállításához. 
(Kézi üzemmódban állítsa a kívánt hőmérsékletet a környezeti 
hőmérsékletnek megfelelő értékre)

Nyomja meg az OFF gombot és ellenőrizze 
a fűtés kikapcsolását

Nyomja meg a MAN gombot és állítson be 35°C 
hőmérsékletet

Győződjön meg, hogy a fűtés jelzés megjelenik

12:34 35.0
°

MAN

12:34 23.5
°

OFF  

12:34 35.0
°

MAN

MEGJEGYZÉS: Ne feledje a MAN üzemmód hőmérsékletet normál szintre 
(pl. 21˚C) visszaállítani. Egyéb esetben 35˚C értéken marad a próba után.
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Telepítés és beállítás

Szerelői beállítások

A szerelői beállítások lehetővé teszik a fűtési rendszer működésének 
testre szabását. Ellenőrizze a 25–28. oldalakon, szükséges-e valamit 
megváltoztatni.

A szerelői beállítások módosításához:

1 Nyomja meg a termosztát OFF gombját.

2 Tartsa lenyomva az i, < és > gombokat a képernyő átváltásáig.

3 Nyomja meg a + vagy - gombokat a funkciók közötti 
lépésekhez, a megváltoztatni kívánt funkció kiválasztásáig.

4 Nyomja meg a p és q gombokat a beállítás 
megváltoztatásához, majd nyomja meg az OK gombot az új 
beállítás elmentéséhez.

 A szerelői beállításokból való kilépéshez nyomja meg a MODE 
gombot (Auto, Kézi vagy OFF).241:CL

1   2 

Tartsa lenyomva a szerelői beállításokba lépéshez

Funkciók közti 
léptetés

Érték  
módosítása

Lásd 25–28. oldalon található táblázatot  
a teljes funkció és beállítások leírásához.

12:34 23.5
°

OFF  
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Szerelői beállítások – Termosztát beállítások

Funkció kód Leírás Beállítási lehetőségek

1: CL Óra formátum 24: 24-órás kijelzés ** 
12: AM/PM 12-órás kijelzés

2: rP Fűtési időprogram nullázás 0: Felhasználói időprogram 
1: Visszaállítás gyári időprogramra (lásd 11. oldal) **

5: bL Képernyő háttérvilágítás 0: Ki 
1: Világítás gombnyomás esetén **

6: uL Maximum megengedett 
hőmérséklet

35°C ** 
módosítható: 21° és 35°C között

7: LL Minimum megengedett hőmérséklet 5°C ** 
módosítható: 5° és 21°C között

** Gyári alapbeállítás

A beállítások módosításához lásd 24. oldal. Bármely beállítás megváltoztatása után nyomja meg az OK gombot.
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Telepítés és beállítás

Szerelői beállítások – Termosztát beállítások

Funkció kód Leírás Beállítási lehetőségek

12: tO Hőmérséklet eltolás 0: Nincs eltolás ** 
módosítható: +3° és -3°C között (részletekhez lásd 16. oldal)

13: Pb Arányos sáv szélesség 1.5°C ** 
módosítható: 1.5° és 3°C között (részletekhez lásd 16. oldal)

19: FS GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA 0: Nincs változtatás 
1: kiválasztva a gyári beálltások betöltődnek. Minden 
egyéni beállítás elveszik.

** Gyári alapbeállítás

A beállítások módosításához lásd 24. oldal. Bármely beállítás megváltoztatása után nyomja meg az OK gombot.
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Szerelői beállítások – Rendszer beállítások

Funkció kód Leírás Beállítási lehetőségek

1: Ot Minimum kazán bekapcsolási idő 1 perc ** 
módosítható: 1 és 5 perc között  
A 28. oldalon fontos információ!

2: Cr Óránkénti ciklusok száma (CPH) 6 ciklus / óra ** 
módosítható: 3, 6, 9 vagy 12 értékre 
A 28. oldalon fontos információ!

5: PE Szivattyú járatás 0: Ki ** 
1: Be (időszakosan bekapcsolja a szivattyút a beragadás 
megelőzésére)

6: Sn Ez a funkció nem használat 0 ** Ne változztasson rajta

7: LC Reléegység működése, ha nincs 
kommunikáció a termosztáttal 

0: reléegység kikapcsol ** 
1: Reléegység 20% bekapcsolva/80% kikapcsolva

8: Su Ez a funkció nem használat 0 ** Ne változztasson rajta

9: HO Ez a funkció nem használat 0 ** Ne változztasson rajta

10: HL Ez a funkció nem használat 1 ** Ne változztasson rajta

** Gyári alapbeállításLépjen be a Szerelői beállításokba (lásd 27. oldal), majd nyomja meg a > gombot a rendszer beállítások eléréséhez

A beállítások módosításához lásd 24. oldal. Bármely beállítás megváltoztatása után nyomja meg az OK gombot.
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Telepítés és beállítás

Testre szabott rendszer beállítások

Az Ön fűtési rendszere Szükséges változtatások Beállítási lehetőségek

Standard gázkazán (< 30 kW) nincs nincs változás

Zónaszelep nincs nincs változás

Olajkazán 1: Ot rendszer beállítás 
2: Cr rendszer beállítás

Állítsa 4 percre 
Állítsa 3 CPH értékre

Termoelektromos szelepmozgató 2: Cr rendszer beállítás Állítsa 12 CPH értékre
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Hibaelhárítás

Termosztát képernyő sötét • Győződjön meg a két AA alkáli elem megfelelő telepítéséről (lásd 22. oldal).

Fűtési rendszer nem reagál • Ellenőrizze a termosztát elemeket (lásd fent).

• Ellenőrizze a fűtési rendszer hálózati feszültség ellátását. Ellenőrizze  
a biztosítékokat, cserélje, ha szükséges.

• Ellenőrizze a bekötést (19–21. oldal) és a rendszer beállításokat (24–28. oldal).

• Végezzen rendszer próbát (lásd 23. oldal).

• Ha fenti intézkedések nem hoznak eredményt, akkor a termosztátot helyezze 
át másik helyre. Próbálja meg távolabb helyezni interferenciát okozó 
eszközöktől, mint TV, PC vagy hangrendszerek, stb.

Kívánt hőmérséklet nem 
tartható

• Ha a fent leírt műveletek nem oldják meg a problémát, lehetséges, hogy 
a termosztátot át kell helyezni. Ellenőrizze, hogy hideg vagy meleg levegő 
áramlás mentes helyre szerelte a termosztátot (radiátorok, ablakok, fűtési 
vagy hűtési légbeömlők).
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Melléklet

InSt co

Hibaelhárítás (újrahangolás menete)

Amennyiben ön kicseréli a termosztátot vagy a reléegységet, előfordulhat, 
hogy a rendszer nem képes rádiófrekvenciás kommunikációre. Össze kell 
„tanítani” a termosztátot a reléegységgel.

1 Helyezze a termosztátot 1–2 méterre a reléegységtől és tartsa nyomva 
15 másodpercig a reléegységen található gombot. 

 Megjegyzés: 5 másodperc után vörös fény kezd villogni, de tartsa tovább 
nyomva 15 másodpercig.

2 Engedje el majd nyomja meg újra 5 másodpercig nyomva tartva 
a gombot a reléegységen, amíg a vörös fény egyenletesen villog 
(„öszehangolás”).

3 Engedje el a reléegység gomját, nyomja meg a termosztát OFF gombját.

4 Tartsa nyomva egyszerre a p, q és a < gombokat, amíg az összetanítás 
nem látszik a képernyőn, lásd: bal oldalt.

5 Nyomja meg az OK gombot a termosztáton, hogy jelet összetanuljon 
a reléegységgel. A vörös fény kialszik a reléegységen ennek 
megtörténtekor. Ha nem ez történik, nyomja meg újra pár másodperc 
múlva az OK gombot.

6 Az összehangolásból a MODE gomb (Auto, Man vagy OFF) állításával 
léphet ki.

7 Helyezze helyére a termosztátot és ellenőrízze a kommunikációt. 
(21–23 oldal).

Tartsa nyomva a gombot a termosztáton (4 lépés)

Nyomja meg az OK gombot a termosztáton (5 lépés) 
A reléegységen a vörös fénynek el kell aludnia.

Tartsa nyomva a gombot a reléegységen (1–2 lépés)
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Garanciális feltételek

A Honeywell 2 garanciát biztosít a termékre, a vásárlás dátumától számítva. A javítást és készülék cserét 
saját hatáskörben végezzük, a termék egy éven belül kizárólag hibás anyag vagy megmunkálás hibája 
miatt romolhat el.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem a Felhasználói útmutatóban leírtak szerint telepítették és 
helyezték üzembe, nem a célnak megfelelően használták, vagy ha bármely kísérletet tesznek  
a termék felnyitására, szétszerelésére vagy módosítására.

A termék garancia a Honeywell feltételes felelősségét jelenti. Nem terjed ki a garancia  
a következményes károkra, veszteségekre vagyx telepítési költségekre, amelyet a hibás termék okozott.

Ha a termék hibás, kérjük a vásárlást igazoló bizonylattal együtt juttassa vissza a vásárlás helyén található 
vevőszolgálathoz.

Ha a termékről további információkat szereztne megtudni, hívja a homexpert™ by Honeywell 
telefonszámot: +361 451 4300.

Az általános szerződéses feltételekért keresse fel a www.homexpertbyhonyewell.com oldalt. 

Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót, későbbi felhasználásra.

© 2011 Honeywell International Inc.
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Melléklet

Nyilatkozat, Hulladék kezelés

Nyilatkozat

A Honeywell kijelenti, hogy a vezetéknélküli termékei megfelelnek a a Rádió és telekomunikácios 
készülékek (R&TTE) direktiva (1999/5/EC) alapvető előírásainak és egyéb releváns rendelkezéseinek.

Hulladék kezelés és újrafelhasználás

Az elemeket és elektromos hulladékot háztartási hulladékkal együtt elhelyezni tilos. 
Az újrahasznosítást a felhatalmazott vállalkozások végzik, kérjük vegye fel velük a kapcsolatot.

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, későbbi felhasználásra.
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Segítségre van szüksége?
Az ezzel a termékkel kapcsolatos kérdéseivel keresse fel a www.homexpertbyhoneywell.com oldalt, 

vagy hívja a Honeywell vevőszolgálatot: +36 1 451 4300.
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