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Настройка на температурата в помещението
На дисплея на уреда се извежда текущата температура в помещението.
За задаване на температурата, която желаете да се постигне, завъртете
скалата надясно за увеличаване или надясно за понижаване на стойността.
Всяко „щракване“ при завъртане на скалата представлява промяна с половин
градус.
ЩРАКВАНЕ

След пет секунди отново ще бъде показана текущата температура в
помещението. Термостатът след това ще направи опит да поддържа
зададената от вас температура, колкото е възможно по-точно.
Можете да проверявате зададената температура чрез завъртане на скалата на
едно „щракване“ наляво или надясно. Зададената температура ще да мига в
продължение на няколко секунди преди екранът да се върне отново към
температурата в помещението.

ПОНИЖАВАНЕ

ПОВИШАВАНЕ

Понижаване на температурата през нощта
През нощта или когато сте навън е най-добре да се настроите термостата да
понижи температурата, за да спестите енергия. По принцип, се препоръчва
понижаване на температурата с 5 °C, но това ще зависи от вашата отоплителна
система и количеството изолация в дома ви.
Смяна на батериите
Батериите трябва да се сменят когато на екрана се
появи символът . За да направите това, откачете
термостата от монтажната пластина и поставете 2
нови алкални батерии тип АА вместо изразходените.
След това поставете отново термостата на
монтажната пластина.

Запознаване с екрана
Индикатор за задаване на температурата
Означава, че цифрите на екрана ще представляват зададената
температура, а не текущата температура в помещението.
Включено отопление
Означава, че има зададено изискване за включване на
отоплението, така че водонагревателят трябва да бъде или
включен или да изпълнява цикли на включване и изключване.
Връзка към релето на водонагревателя
Означава, че термостатът е свързан успешно към релето на
водонагревателя.
Връзка към интернет шлюз (незадължително)
Означава, че термостатът е свързан успешно към вашия
интернет шлюз.

Свързване на термостата към интернет шлюз RFG100
Ако желаете да можете да работите дистанционно с еднозоналния термостат
или да работите с график когато имате нужда да използвате интернет шлюз
Honeywell RFG100 (продава се отделно) и свържете термостата към него.
За да направите това, следвайте всички инструкции за инсталиране в кутията
на RFG100 и на съответния етап на свързване следвайте следните стъпки за
свързване на термостата:
1. Докоснете и задръжте дясната сензорна зона в
продължение на около 10 секунди, за да активирате
екрана за свързване.
2. За кратко докоснете дясната сензорна зона отново, за
да изпратите сигнал за свързване. До успешното
свързване символите и ще мигат.
3. При добро приемане зеленият светодиод
на шлюза
след това ще светне за потвърждаване на успешното
свързване
Забележка: Ако правите опити за свързване, но
непрекъснато се появяват проблеми по време на това,
посетете адреса долу за помощ:
www.honeywelluk.com/support/sztbinding
4. След свързване силата на сигнала между устройствата
ще бъде показана върху термостата за няколко секунди.
„1“ означава най-слаб сигнал, а „5“ най-силен.
След това ще бъде показан нормалният екран, включващ
символ за потвърждаване на свързването между шлюза и
термостата.
5. За да научите как да създадете онлайн акаунт и да
свалите нашето приложение за смартфони, прочетете
указанията за работа с шлюза.

Отстраняване на неизправности
Изтощени батерии
Ако виждате тази икона за изтощена батерия, трябва да
замените батериите веднага. Вж. указанията на гърба на
листа.
Към термостата не се подава захранване
Ако екранът на термостата а празен след първоначалното
инсталиране, проверете дали е махната защитата от
батериите. В противен случай пробвайте да замените
батериите.
Грешка в радиочестотната връзка
Ако тези икони мигат, вероятно има проблеми със сигнала от
релето на водонагревателя. Първо проверете захранването
към релето на водонагревателя. Ако това не разрешава
проблема, се свържете с монтажната организация.
Неизправност в термостата
Ако тази икона бъде показана, това означава, че термостатът
не работи и трябва да бъде заменен.
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