evohome Kullanma Kılavuzu
İnternet Bağlantılı, Çok Zonlu Isıtma Kontrolörü

İnternet Bağlantılı, Çok Zonlu Isıtma Kontrolörü

evohome ile maksimum konfor

Isıtma sisteminizde, zaman aralıklarını
belirlemek, günlük programınıza
uygun değişiklikler yapmak ve diğer
ayarları düzenlemek artık çok kolay.
Kullanım Kılavuzu, evohome ile
neler yapabileceğinizi keşfetmenize
ve temel ayarları ustalıkla
kullanmanıza yardımcı olacak.
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evohome rahatlığı
Simge Kılavuzu

Açık
Pencere

Süreli
Değişiklik

Kalıcı
Değişiklik

Uzaktan
Erişim

Ekonomi
Modu

Ev Dışında

Optimum
Başlatma

Evde

Isıtma Kapalı

Özel Ayar

Optimum
Durdurma

Zon program değişiklikleri

Optimizasyon

12:03

Monday 27 April
Quick Actions

Living room

21˚

21˚
Hot Water

45˚

Dining room

Ekonomi

Isıtma Kapalı

23˚

23˚
SCHEDULE

Ayar Sıcaklığı
25 - 35°

Düşük pil

Ev Dışında

Bathroom

17˚

17˚

Zon Uyarıları

17˚

15˚
Bedroom 1

19˚

SETTINGS

Bedroom 2

18˚
18˚

18˚

Hızlı Programlar

Kitchen

Özel Ayarlar

22 - 24.5°
19 - 21.5°

Hata

16 - 18.5°
Evde

5 - 15.5°
OFF (donma koruması)
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evohome verimliliği
Zon kontrolü
Evin tamamını tek bir odanın sıcaklığına
göre ısıtmak (genellikle salon) en
verimli çözüm değildir. evohome, farklı
zonların sıcaklığını ayrı ayrı kontrol
ederek her oda için doğru konfor
seviyesini belirlemenize olanak tanır.
Tek bir oda ya da bir kaç oda bir zonu
oluşturabilir. Örneğin, bütün yatak
odalarını tek bir zon olarak gruplayabilir
ve ayrıca kontrol edebilirsiniz. Tek bir
odada ya da açık bir alanda bir kaç
radyatörünüz varsa, bunları da tek bir
zon olarak gruplayabilirsiniz ve tüm evin
kontrolünü rahatça sağlayabilirsiniz.
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evohome konforu
Optimizasyon ile akıllı ısıtma
evohome, evinizdeki ısınma özelliklerini
öğrenerek evinizi ve farklı zonları istediğiniz
zamanda istediğiniz sıcaklıkta olacak
şekilde ısıtabilir. Daha yüksek sıcaklık
talep edilen saat yaklaştıkça evohome,
istenilen sıcaklığa zamanında ulaşılacak
şekilde sistemin çalışmasını başlatır.
Optimizasyon modu kurulumda aktif
değildir ancak, ana ekrandan* ya da ayarlar
menüsünden kolayca etkinleştirilebilir.
Optimizasyon özelliğini etkinleştirdiğinizde
zon ayar sıcaklığının yanında aşağıdaki
simgelerden biri görünür. Simgelerin görünür
olması evohome’un ısıtma sisteminizde
akıllı düzenlemeler yaptığını gösterir.

Optimum
Başlatma

Optimum
Durdurma

* Optimizasyon modu etkinleştirildiğinde, düğme ana ekranda
görünmeyecektir. Düğmeye, SETTINGS (AYARLAR) menüsünden
ulaşılabilir. Düğmeyi ana ekrandan kaldırmak için, düğmeye
basıldıktan sonra çıkan ‘Please do not show this message again’
(Bir daha bu mesajı gösterme) seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
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evohome ağ bağlantısı
evohome’a dilediğiniz yerden ulaşın
evohome’unuzu kablosuz ağınıza
bağlayarak akıllı telefon ve cihazlarınız
üzerinden sisteme her yerden ulaşabilirsiniz.
Evinizde olmadığınızda da ısıtma
sisteminizi kapatabilir, sıcaklık ayarlarını
değiştirebilir ve sisteminizi yönetebilirsiniz.
www.mytotalconnectcomfort.com
sayfasında hesap oluşturun ve evohome
kontrolörünüzü kaydedin. ‘Total
Connect Comfort International’
uygulaması ile sisteminizi yönetin.

Ürünü kaydetmek için MAC ID ve CRC
bilgilerini not edin. Bu bilgiler,
evohome kontrolörün ön kapağında
yer alan etiketin üzerinde,
WiFi kurulumu esnasında ekranda,
Kurulum tamamlandıktan sonra SETTINGS
(AYARLAR) > WiFi SETTINGS (WiFi
AYARLARI) menüsünde bulunabilir.
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evohome - Temel ayarlar
İlk ısıtma programımı oluşturmak
istiyorum
Zon programlama
ekranını kullanarak
EDIT SCHEDULE
(PROGRAM
AYARLAMA)
butonuna dokunun
ve programınızı
oluşturun.

1 SCHEDULE (PROGRAM)
butonuna dokunun
2 Zonlardan birini seçin
3 USE THE WIZARD butonuna dokunun
- Sihirbazı kullanarak devam edin

1

12:03

Monday 27 April
Quick Actions

Living room

21˚

21˚
Hot Water

Kitchen

18˚
18˚

Dining room

45˚

17˚

15˚
Bedroom 1

19˚

18˚

Bedroom 2

Bathroom

17˚

17˚
SETTINGS

23˚

23˚
SCHEDULE

2

12:03

SCHEDULE
MONDAY
Living room

18˚

21˚

Dining room

18˚

21˚

Kitchen

18˚

21˚

Bedroom 1

18˚

21˚

Bedroom 2

18˚

00:00

06:00

21˚
12:00

more rooms

18:00
DAYS

00:00
WEEKS
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Bir odanın ya da zonun zaman
programını değiştirmek istiyorum
Zon programlama
ekranını kullanarak
EDIT SCHEDULE
(PROGRAM
AYARLAMA)
butonuna dokunun
ve programınızı
oluşturun.

SCHEDULE (PROGRAM) butonuna dokunun
2 Programını değiştirmek istediğiniz zonu seçin
3 	EDIT MANUALLY (MANUEL
AYAR) butonuna dokunun
4 	Programda değişiklik yapmak istediğiniz
kısmı seçerek yukarı ya da aşağı tuşları ile
zaman ya da sıcaklık ayarlarını değiştirin.
1

4

12:03

SCHEDULE
MONDAY
18˚
00:00

21˚

06:00

12:00

18:00

24:00

06:30 08:00 18:00 22:30
21.0˚

18.0˚

21.0˚

16.0˚

WIZARD

COPY
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evohome - Temel ayarlar
Belirli bir zonun zaman programını
ya da sıcaklık değerini değiştirmek
istiyorum
Değişikliği iptal
etmek için zonun
ismini seçerek
CANCEL OVERRIDE
(DEĞİŞİKLİK İPTAL)
butonuna dokunun

1 	Ana ekranda değişiklik yapmak

istediğiniz zonun ismine tıklayın
2 	Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak zaman

ve sıcaklık ayarlarını değiştirebilirsiniz
Yeni ayarlarınızı, MAKE PERMANENT (KALICI
DEĞİŞİKLİK) butonuna dokunarak seçtiğiniz
zon için sürekli olarak kullanabilirsiniz.
2

12:03

LIVINGROOM – OVERRIDE
MONDAY
18˚
00:00

06:00

Set

21˚
12:00

18:00

24:00

Until

18.0˚

18 : 00
EDIT SCHEDULE

MAKE
PERMANENT
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Evin genelinde sıcaklığı biraz
düşürmek istiyorum
Süreyi belirlemek
için ECONOMY
(EKONOMİ)
butonunu basılı
tutarak zaman
ayarlarına ulaşın;
1 ile 24 saat
arasında değer
belirleyebilirsiniz.

1 	QUICK ACTIONS

(HIZLI PROGRAM)
butonuna dokunun

2 	ECONOMY (EKONOMİ) butonuna dokunun

Tüm zonlarda sıcaklık 3°C düşürülecektir.
1

12:03

Monday 27 April
Quick Actions

Living room

21˚

21˚
Hot Water

Bathroom

17˚

17˚
SETTINGS

17˚

15˚
Bedroom 1

19˚

18˚

Bedroom 2

18˚
18˚

Dining room

45˚

Ekonomi modunu
iptal etmek için
QUICK ACTIONS
(HIZLI PROGRAM)
ikonunun alt
kısmındaki PRESS
TO CANCEL
(İPTAL ETMEK
İÇİN TIKLAYINIZ)
butonuna dokunun.

Kitchen

23˚

23˚
SCHEDULE

2

12:03

QUICK ACTIONS

ECONOMY

HEATING OFF

AWAY

CUSTOM

Reduce all room temps by 3˚

All rooms set to 15˚

All rooms set to OFF

Use custom heating schedule

DAY OFF

Use Saturday’s schedule today

Touch once to quickly enable an Action
Touch & hold to enable with a timed duration
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Evde olmadığım zamanlarda sıcaklığı
düşürmek istiyorum
1

AWAY (UZAKTA)
tercihini QUICK
ACTIONS (HIZLI
PROGRAM) tuşuna
basıp, tuşu basılı
tutarak zaman
ayarlarından 1 ve
99 gün arasında
bir zaman seçerek
yapabilirsiniz.

	QUICK ACTIONS (HIZLI PROGRAM)
butonuna dokununuz

	AWAY (UZAKTA) butonuna dokununuz
Tüm zonlarda sıcaklık 15°C’ye düşecektir.
2

2

12:03

QUICK ACTIONS

ECONOMY

HEATING OFF

AWAY

CUSTOM

Reduce all room temps by 3˚

AWAY (UZAKTA)
modunu iptal etmek
için QUICK ACTIONS
(HIZLI PROGRAM)
ikonunun alt
kısmındaki PRESS
TO CANCEL
(İPTAL ETMEK
İÇİN TIKLAYINIZ)
butonuna dokunun.

All rooms set to 15˚

All rooms set to OFF

Use custom heating schedule

DAY OFF

Use Saturday’s schedule today

Touch once to quickly enable an Action
Touch & hold to enable with a timed duration
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Tatil günümü evde geçireceğim
1 	QUICK

ACTIONS (HIZLI PROGRAM)
butonunu dokunun

DAY OFF (EVDE)
tercihini QUICK
ACTIONS (HIZLI
PROGRAM)tuşuna
basıp, tuşu basılı
tutarak zaman
ayarlarından 1 ve
99 gün arasında
bir zaman seçerek
yapabilirsiniz.

2 	DAY OFF (EVDE) butonuna dokunun
Normalde dışarıda olacağınız bir günü evde geçirmek
istediğinizde bu seçeneği kullanabilirsiniz.
2

12:03

QUICK ACTIONS

ECONOMY

HEATING OFF

AWAY

CUSTOM

Reduce all room temps by 3˚

All rooms set to 15˚

All rooms set to OFF

Use custom heating schedule

DAY OFF

Use Saturday’s schedule today

DAY OFF ( EVDE)
modunu iptal etmek
için QUICK ACTIONS
(HIZLI PROGRAM)
ikonunun alt
kısmındaki PRESS
TO CANCEL
(İPTAL ETMEK
İÇİN TIKLAYINIZ)
butonuna dokunun.

Touch once to quickly enable an Action
Touch & hold to enable with a timed duration
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evohome - Temel ayarlar
Tüm zonlarda ısıtmayı kapatmak
istiyorum
HEATING OFF
(ISITMA KAPALI)
modunu iptal etmek
için QUICK ACTIONS
(HIZLI PROGRAM)
ikonunun alt
kısmındaki PRESS
TO CANCEL
(İPTAL ETMEK
İÇİN TIKLAYINIZ)
butonuna dokunun.

1

2

	QUICK ACTIONS (HIZLI PROGRAM)
butonuna dokunun
HEATING OFF (ISITMA KAPALI)
butonuna dokunun

2

12:03

QUICK ACTIONS

ECONOMY

HEATING OFF

AWAY

CUSTOM

Reduce all room temps by 3˚

All rooms set to 15˚

All rooms set to OFF

Use custom heating schedule

DAY OFF

Use Saturday’s schedule today

Touch once to quickly enable an Action
Touch & hold to enable with a timed duration
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Ayarlar menüsü
Ayarlar menüsü evohome
kontrolörü yönetmenizi ve
ayarlarınızı özelleştirmenizi sağlar
 EVICE SETTINGS (CİHAZ AYARLARI) –
D
tarih, saat ve dil değişikliği, ekran ayarları ve
güvenlik şifre değişiklikleri (varsayılan 0000)
ROOM SETTINGS (ZON AYARLARI) – ana
ekranda listelenen zonların görünüm sıralarında
ve zon isimlerinde değişiklik ya da zon
programının varsayılan ayarlara döndürülmesi
QUICK ACTIONS (HIZLI PROGRAM) – hızlı
program fonksiyonlarını
kullanarak ayarları özelleştirme
 iFi SETTINGS (WiFi AYARLARI) – kablosuz ağ
W
ayarlarını görüntüleme ve ayarlarda düzenleme
 PTIMIZATION (OPTİMİZASYON) – ısıtma
O
programı için optimizasyon ayarlarının
görüntülenmesi ve değişiklik yapılması
 AULT LOGBOOK (HATA KAYITLARI) – ısıtma
F
sistemindeki sorunların ya da uyarıların
görüntülenmesi.Kayıt bilgileri yalnızca en az
bir kayıt olduğunda menüde görüntülenir.
Kayıt listesi temizlendikten sonra yeni bir kayıt
oluşuncaya kadar liste görüntülenmez.
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Piller
evohome kontrolör pilleri
Kullanılmış
pillerin yerel
mevzuata uygun
olarak geri
dönüşümünü
sağlayarak
çevrenin
korunmasına
yardımcı olun.

evohome kontrolörün pilleri şarj edilebilir ve
değiştirilmeleri gerekmez. Pillerin şarj zamanı
geldiğinde, evohome kontrolörü masaüstü
standına ya da duvar aparatına yerleştirin.
Gerekli olduğunda pilleri yalnızca, AA 1.2V Ni-MH
2000-2400mAh şarj edilebilir pil ile değiştirin. Ürün ile
birlikte şarj edilemeyen pil kullanmayın.

ANA ÜNİTE

BAĞLANTI PLAKASI

Radyatör kontrolörlerinin (HR92)
pillerinin değiştirilmesi
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evohome
evohome evinizin farklı zonlarının kontrol edilerek, optimum kontrol
ve konforla maksimum enerji verimliliği sağlanması için kullanılır.
Evinizde akıllı zon kontrolü hakkında detaylı bilgi almak için;

ev.honeywellhome.com.tr

Ademco Otomasyon Ltd. Sti.
Barbaros Mahallesi Halk Cad.
Palladium Residence (A Blok)
No:8 K:3 Atasehir 34746
Istanbul / Türkiye
Telefon : 0216 663 60 33
Faks : 0216 663 61 00
www.honeywellhome.com.tr
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