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2.  Beş saniye sonra tekrar
anlık oda sıcaklığı görünür
olur. Termostat ayarladığınız
sıcaklığı olabildiğince hassas
bir şekilde sağlayacaktır. 

Ayarladığınız sıcaklığı ayar
kapağını bir ‘tık’ sağa veya sola
çevirerek görebilirsiniz. Tekrar
oda sıcaklığı görünümüne
geçmeden önce ayar sıcaklığı
birkaç saniye daha görüntülenir.

Oda sıcaklığınızın ayarlanması
1.  Anlık oda sıcaklığınız ekranda

görünür. 

İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak
için ayar kapağını, sıcaklığı
yükseltmek için sağa, sıcaklığı
düşürmek için sola çevirin. 
Duyulan her bir ‘tık’ sesi 0.5°C’lik
bir değişime karışılık gelir.

Pillerin 
değiştirilmesi
Ekranda  sembolü 
göründüğünde pillerin 
değişmesi gerekir. 

Bunu yapmak için, termostatı 
kablo plakasından ayırın 
ve 2 adet AA alkalin pil ile 
boş olan pilleri değiştirin. Daha sonra tekrar 
termostatı kablo plakasına yerleştirin. 
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Ekranda gösterilen semboller
Ayar sıcaklığı göstergesi

Anlık oda sıcaklığınızın haricinde ayar 
sıcaklığınızı gösteren semboldür.

Isıtma açık

Isıtma talebinin olduğunu, bu nedenle 
kombinizin açık veya aç/kapa sirkülasyonunun 
olduğunu gösteren semboldür.

Kombi röle kutusu iletişimi

Termostatınızın kombi röle kutusuna doğru bir 
şekilde bağlandığını gösteren semboldür.

İnternet Ağ Geçidi Bağlantısı (isteğe bağlı)

Termostatınızın İnternet Ağ Geçidine doğru bir 
şekilde bağlandığını gösteren semboldür.
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Sorun Giderme
Düşük pil 
Eğer ekranda bu pil ikonunu görüyorsanız 
pillerinizi değiştirmeniz gerekir.

Termostat enerjisi yok

Eğer kurulumdan sonra termostat ekranı boşsa 
pillerin arasındaki koruyucunun çıkarıldığını kontrol 
edin veya pilleri yenileri ile değiştirin.

RF iletişim hatası
Eğer bu ikonlar görüntüleniyorsa, kombi röle 
kutusunda bir sorun olabilir. Öncelikle kombi röle 
kutusunun enerjisini kontrol edin. Eğer bu sorunu 
çözmezse Honeywell Uzman Tesisatçısı ile görüşün.

Arızalı termostat

Eğer bu ikon görüntüleniyorsa termostat işlev 
göremiyordur ve değişmesi gerekir.

Gece sıcaklığın düşürülmesi
Gece boyunca veya siz dışarıdayken, sıcaklığı daha düşük bir değere 
ayarlamak enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır. Genelde sıcaklığın 
5°C düşürülmesi tavsiye edilir, ancak tercih edeceğiniz değer sizin 
ısıtma sisteminize ve evinizin izolasyonuna göre farklılık gösterebilir.






