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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.

TR | Kullanıcı Kılavuzu

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.



RFG100 İnternet Ağ Geçidinin 
termostatınızla eşleştirilmesi*
*Bu sadece İnternet Ağ Geçidi ayrı olarak alınmışsa
gereklidir. Eğer ağ geçidi termostat ile birlikte gelmişse
cihazlar birbiriyle önceden eşleştirilmiştir.

Eğer termostatınızı akıllı cihazlar üzerinden kontrol etmek 
veya zaman programı eklemek istiyorsanız Honeywell 
RFG100 İnternet Ağ Geçidi’ni (ayrı olarak satılır) kullanmalı 
ve termostatınızla eşleştirmelisiniz. Bunun için lütfen RFG100 
kutusu içerisindeki kurulum talimatlarını izleyin ve ilgili eşleştirme 
aşamasında bu adımları izleyerek termostatınıza bağlanın:

Kablosuz Çalışma
Termostat RFG100 tipi bir İnternet Ağ Geçidine bağlanırsa 
akıllı cihazlar aracılığıyla da kontrol edilebilir.

2.  Dokunmatik alanın sağ
tarafına bir kez daha kısaca
dokunarak eşleştirme sinyalini
gönderin.  ve  sembolleri
eşleştirme başarılı oluncaya
kadar görüntülenecektir.

2.  Sıcaklık ayarı kablosuz olarak
değiştirildiğinde Bağlı sembolü
etrafında kare bir çerçeve görüntülenir.

Saat sembolü: 
Bir zaman programı aktiftir veya 
zamanlanmış bir sıcaklık ayarı aktiftir

Kilit sembolü: 
Sıcaklık ayarı belirtilmemiş bir 
zamana kadar sabitlenmiştir

OFF sembolü: 
Termostat kablosuz olarak kapatılmıştır 
(kontrol kapalı sıcaklık ayarındadır)

3.  Diğer görüntülenebilir semboller ve anlamları:

3.  Eşleştirme başarılıysa Ağ
Geçidi üzerindeki yeşil

 led ışığı yanacaktır.

1.  Dokunmatik alanın sağ tarafına
dokunun ve eşleştirme ekranını
aktifleştirmek için 10 saniye
boyunca basılı tutun. 

1.  Termostat eğer Ağ Geçidine bağlıysa
ekranda Bağlı sembolü görüntülenir.

4.  Sıcaklık kontrolünü ayar kapağını bir tık çevirerek her zaman
yapabilirsiniz. Sıcaklık ayarını değiştirmek için ayar kapağını
çevirmeye devam edin. Ekranda kilit sembolü olmasının haricinde
bu durum her zaman uygulama tarafından yapılan ayarı iptal eder.
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4.  Eşleştirmeden sonra, cihazlar
arasındaki sinyal kalitesi
termostat üzerinde birkaç saniye
boyunca belirecektir. 1 en düşük
sinyal gücünü, 5 en yüksek sinyal
gücünü gösterir. 

Daha sonra, Ağ Geçidi
ve termostatın bağlı
olduğunu gösteren bir
ekran görüntülenecektir.

5.  Nasıl kullanıcı hesabı oluşturacağınızı
ve akıllı telefon uygulamamızı
yükleyeceğinizi öğrenmek için lütfen
Ağ Geçidi talimatlarına göz atın veya
https://infoeu.mytotalconnectcomfort.com
adresini ziyaret edin.



Pil ömrünün sonunda, pilin güvenli bir șekilde 
atılmasıyla ilgili sorunuz olursa, lütfen yerel geri 
dönüșüm merkeziniz ya da bu kılavuzda belirtilen 
Honeywell yardım hattı ile iletișime geçin.

Bu ürün, 2006/95/EC sayılı Düșük Voltaj Yönergesi ve 2004/108/
EC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Avrupa Yönergesi'ne 
uygundur. 
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•  Bu cihazlar, üretici firma Honeywell tarafından en uygun 
șekilde ambalajlanmıș olup orjinal ambalajında tașınmasına 
özen gösterilmelidir.

• Tașıma sırasında ürünün düșürülmemesine özen 
gösterilmemelidir. 

•  Bu cihazlar bakım ve onarım gerektirmeyen; tak ve kullan 
tipteki cihazlardır.

• Arızalanan ürünlerinizin garanti kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi için lütfen ürünlerinizi 
ithalatçı firmaya iade ediniz.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen 
kullanım ömrü 5 yıldır. 

GARANTİ 
Normal kullanım koșullarında, malzeme ve isçilikteki hatalara 

karșı, satın aldıgınız tarihten itibaren ürün iki yıl garanti 
kapsamındadır. Bu süre boyunca, normal kullanım koșullarında, 
malzeme veya isçilik yönünden arızalı bulunan cihazlar onarılır 
veya degiștirilir. Ancak, hasar gördügü, yanlıș kullanıldığı için 
veya degiștirilip söküldüğü için bozulduğu anlașılan üniteleri 
tamir etmek veya degiștirmek Honeywell sorumluluğunda 

değildir. Arızalı ürünler faturası ile beraber kutusunda teslim 
edilmelidir.

Ürünün sağlıklı olarak çalıșabilmesi için önü kapatılmamalı 
ve hava akıșı kedilmemelidir. T.C.  SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 
Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiștir. 

Belgenin veriliș tarihi: 03.05.2007 
Belgenin sayısı: 40110

(1) Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda tüketici; 
     a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleșmeden dönme, 
     b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıș bedelinden indirim isteme, 
     c) Așırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
     ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiștirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
         talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karșı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların 
yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde 
tüketici, sözleșmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız 
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara bașvurmanın tüketici açısından sorun teșkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiștirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya 
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iș günü, konut ve tatil amaçlı tașınmazlarda ise altmıș iș günü içinde yerine getirilmesi 
zorunludur. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması 
halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilișkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla 
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, belirtilen rapora ilișkin olarak bilirkiși tarafından 
tespit yapılması talebiyle uyușmazlığın parasal değerini dikkate hakem heyetine  veya tüketici mahkemesine bașvurabilir.
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İmalatçı Firma
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405 Barclay Blvd. Lincolnshire, IL 
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İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Bu cihazların insan sağlığına ve çevreye karșı hiçbir riski 
bulunmamaktadır. Paket ve cihaz üzerindeki uyarılara dikkat 
edilmelidir. 
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