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AVERTISMENT: Acest produs trebuie instalat şi configurat corect pentru a funcţiona corespunzător 
(consultaţi paginile 17–28). Dacă nu aveţi experienţă în conectarea echipamentului electric, 
recomandăm instalarea de către un specialist pentru evitarea eventualelor răniri personale sau 
deteriorarea echipamentului.

SFAT: Dupa instalare, mergeti la pagina 7 SCURT GHID DE PORNIRE pentru setare si utilizarea noului 
thermostat.

Drepturi de autor © 2011 Honeywell  International  Inc.  
homexperttm by Honeywell este o marcă comercială a Honeywell International Inc.. Toate drepturile rezervate.
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…explicatii pentru utilizatori

Un termostat de cameră programabil este atât un programator, cât şi un termostat de cameră. Un programator vă 
permite să setaţi perioadele de timp la ‘On’ („activat”) şi ‘Off ’ („dezactivat”) la valorile adecvate stilului dumneavoastră de 
viaţă. Un termostat de cameră  funcţionează prin detectarea temperaturii aerului, pornind încălzirea când temperatura 
scade sub cea setată pe termostat şi oprind-o după ce s-a atins valoarea setată a temperaturii.

Aşadar, un termostat de cameră programabil vă permite să alegeţi orele la care doriţi să fie pornită încălzirea şi ce 
temperatură ar trebui să atingă atunci când este pornită. El vă va permite să selectaţi diferite temperaturi în locuinţa 
dumneavoastră la diferite ore ale zilei (şi zile ale săptămânii) pentru a satisface nevoile dumneavoastră specifice.

Setarea temperaturii termostatului la o valoare mai mare nu va determina încălzirea mai rapidă a camerei. Intervalul de 
încălzire a camerei depinde de tipul sistemului de încălzire, de exemplu, de dimensiunea boilerului şi a caloriferelor.

Setarea nu afectează nici intervalul de răcire a camerei. Reducerea valorii setate a termostatului duce la reducerea 
temperaturii de control a camerei şi economiseşte energie.

Setarea şi utilizarea termostatului de cameră se realizează prin identificarea celei mai reduse valori a temperaturii 
convenabile pentru dvs. la diferite ore pe care le-aţi ales, lăsând apoi termostatul să controleze individual temperatura. 
Cea mai bună modalitate pentru a face acest lucru este setarea termostatului de cameră la o valoare redusă, de 
exemplu 18°C, iar apoi creşterea cu un grad în fiecare zi până la atingerea unei temperaturi plăcute. Ulterior, nu mai este 
necesară reglarea termostatului. Orice reglare peste această valoare va duce la consumul inutil de energie şi va fi mai 
costisitoare.

Ce este un termoatat programabil?
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Dacă sistemul dvs. de încălzire este un boiler cu radiatoare, va exista în general un singur termostat de cameră reglabil 
pentru întreaga casă. Însă puteţi avea temperaturi diferite în camere separate prin instalarea unor robinete pentru 
calorifer cu termostat (TRV) pe fiecare calorifer. Dacă nu aveţi TRV, recomandăm selectarea unei temperaturi adecvate 
pentru întreaga casă. Dacă aveţi TRV, puteţi opta pentru o temperatură ceva mai mare pentru a vă asigura că atmosfera 
este plăcută chiar şi în cea mai răcoroasă cameră, prevenind apoi orice încălzire excesivă în celelalte camere prin 
reglarea TRV.

Ora afişată de programator trebuie să fie corectă. Unele tipuri trebuie să fie reglate primăvara şi toamna la schimbările 
dintre Ora de vară şi cea de iarnă.

Puteţi regla temporar programul de încălzire, de exemplu, ‘Override’ (suprareglare), ‘Advance’ (avans) sau ‘Boost’ 
(creştere). Acestea sunt explicate în instrucţiunile producătorului.

Termostatele de cameră programabile necesită un debit constant de aer pentru detectarea temperaturii, deci nu 
trebuie acoperite cu perdele sau blocate de mobilier. Amplasarea acestora în apropierea dispozitivelor electrice de 
încălzire, televizoarelor, lustrelor sau veiozelor poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.

THR872BEE-RO.indd   5 11-08-08   09:59



6

Manual de utilizare

THR872BEE este un termostat uşor de utilizat destinat menţinerii unei atmosfere plăcute atunci când vă aflaţi acasă şi 
reducerii costurilor de energie atunci când sunteţi plecaţi.

Caracteristici

• Energy-saving design: Acesta reglează automat temperatura interioară de până la şase ori pe zi pentru a menţine 
un confort optim atunci când vă aflaţi acasă şi pentru a reduce costurile în timpul orelor în care sunteţi la lucru sau 
plecat. Fiecare zi a săptămânii poate fi programată separat (consultaţi paginile 11–13).

• Controlul confortului cu o singura atingere: Vă permite să suprareglaţi setările programate la orice oră, setând 
manual temperatura interioară (consultaţi pagina 14).

• Buton de Vacanta: Menţine temperatura la un nivel economic timp de până la 99 de zile dacă sunteţi plecat, apoi 
îşi reia funcţionarea  normală când vă întoarceţi (consultaţi pagina 15).

 Despre noul dvs. termostat fără fir
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Noul dvs. termostat este preprogramat şi pregătit de funcţionare. Urmaţi paşii de mai jos şi modificaţi setările dacă este 
cazul:

1 Instalarea şi configurarea termostatului şi a cutiei releului
(dacă această operaţiune nu a fost efectuată de un instalator calificat)  ............................................  Consultaţi paginile 17–23

2 Personalizaţi setările programului de încălzire dacă este necesar  ..................................................................... Consultaţi pagina 12

SCURT GHID DE PORNIRE

Opţiuni de afişare pe ecran: Pentru a modifica data sau ora, consultaţi paginile 9 şi 25.
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DAYDAYDA

1 2 3 4 5 6 7

12:34 PM 23.5°

Thu   30/12/10

Room Temp12:34 23.5
°

AUTO

Prezentarea pe scurt a comenzilor

Apăsaţi pentru a seta 
ora (consultaţi 
pagina 9)

Ziua 
curentă

Ora 
curentă

Sistemul de încălzire 
este în funcţiune

Avertizare baterie 
descărcată

Temperatura 
curentă a camerei

Apăsaţi pentru a seta ziua 
(consultaţi pagina 9)

Apăsaţi pentru a copia un 
orar al programului zilnic 
(consultaţi pagina 12)

Butonul „vacanţă” 
(consultaţi 
pagina 15)

Apăsaţi pentru modifi carea 
temperaturii (consultaţi 
pagina 14)

Apăsaţi pentru a verifi ca 
temperatura ţintă 
(consultaţi pagina 14)

Moduri de operare 
(consultaţi pagina 10)

Automat

Manual

Oprit

Compartiment baterii 
(consultaţi pagina 21)

Apăsaţi pentru a schimba orarele 
programelor  (consultaţi pagina 12)

Butonul „OK” 

Idepartati carcasa 
pentru acces
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Setarea zilei/orei

Apăsaţi butonul ZIUA pentru a seta ziua. Continuaţi să apăsaţi butonul 
ZIUA până când este afişată ziua corectă (1=luni, 2=marţi, 3=miercuri, 
4=joi, 5=vineri, 6=sâmbătă, 7=duminică),  apoi apăsaţi butonu OK.

Folosiţi butonul + sau - butonul  pentru a seta ora corectă, apoi apăsaţi pe 
buton. 

Nu este nevoie să schimbaţi data şi ora dacă sunt setate în mod 
corespunzător în timpul instalării iniţiale (consultaţi pagina 21).

Ziua

ZIUA

12:34
OK?

1 2 3 4 5 6 7

OK?

1 2 3 4 5 6 7
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Moduri de funcţionare (auto, manual, oprit)

Apăsaţi butoanele de mod pentru a selecta modul de funcţionare al 
termostatului:

OBSERVAŢIE: Puteţi apăsa oricare dintre aceste butoane – Auto, Manual sau 
Off (oprit) – pentru a anula orice sarcină de programare şi pentru a  ieşi din 
configurare fără a salva modificările.

Auto: În acest mod termostatul respectă un program pentru 
a menţine o temperatură confortabilă când sunteţi acasă şi 
pentru a  reduce costul energiei când sunteţi plecaţi (consultaţi 
paginile 11–12).

Manual: Acest mod opreşte programul pentru a menţine o 
temperatură constantă. Apăsaţi butonul p sau q butonul   
pentru a seta temperatura dorită. Temperatura va rămâne la 
nivelul setat până când o modificaţi sau până când apăsaţi 
AUTO pentru a relua programul orar.

Oprit: Când termostatul este oprit, sistemul de încălzire 
funcţionează numai dacă este necesar pentru a menţine 
o temperatură minimă pentru a vă proteja locuinţa. Acest 
nivel este setat la 5°C, dar îl puteţi modifica după necesitate 
(consultaţi pagina 25).

Auto: Programul controlează temperatura

Manual: Apăsaţi p/q pentru a seta temperatura

12:34 23.5
°

MAN

12:34 23.5
°

AUTO

THR872BEE-RO.indd   10 11-08-08   09:59



11

homexpert™ by Honeywell THR872BEE Termostat programabil fara fir

Programe presetate

Luni – Vineri Perioadă 1 2 3 4 5 6

Oră 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30

Temperatură 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Sâmbătă – duminică 1 2 3 4 5 6

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

Temperature 21°C 16°C

ÎN
CĂ

LZ
IR

E
Acest termostat este presetat să menţină o temperatură plăcută când sunteţi acasă, precum şi nivele economice de 
consum de energie când sunteţi plecat sau dormiţi. Programul orar presetat este indicat mai jos. Pentru a-l modifica, 
consultaţi paginile 12–15. 
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Reglarea programelor

Pentru a personaliza un program, urmaţi etapele următoare:

1 Apăsaţi <, apoi ajustaţi ora pentru Perioada 1 în modul indicat în stânga. 
Apăsaţi OK, apoi ajustaţi temperatura pentru Perioada 1.

2 Apăsaţi OK pentru a trece la Perioada 2. Apăsaţi butonul > pentru 
a trece la o altă perioadă de timp fără a regla Perioada 2. (consultaţi 
pagina 14 pentru a şterge perioadele de timp nedorite.)

3 După setarea tuturor perioadelor aferente zilelor de luni (ziua 1), apăsaţi 
butonul DAY (ZIUA) pentru a personaliza setările pentru marţi (ziua 2) şi 
alte zile ale săptămânii.

Pentru a opri programarea în orice moment, apăsaţi orice buton mODE 
(Auto, Manual sau Off (oprire) (vezi pagina 10).

Copierea 
zilei SCURTĂTURĂ: Cand programati, apasati butonul COpY DAY pentru copierea 

setarilor zilei curente si aplicatiile pentru alte zile. De exemplu puteti aplica setarile 
zilei de Luni (Day 1) pentru toate saptamanizilele saptamanii. Dupa copiere, 
apasati butonul DAY (ZIUA) pentru aselecta o zi dorita (1la 7), si aprasati OK.

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6
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Adăugarea sau eliminarea perioadelor de timp ale programelor

Puteţi elimina perioadele de timp nedorite (de la 2 la 6) dacă aveţi nevoie 
de mai puţin de şase pe zi.

1 Apăsaţi < sau > în mod repetat butonul  pentru a selecta o perioadă de 
timp (sau apăsaţi butonul DAY (ZIUA) pentru a selecta o altă zi).

2 Apăsaţi butonul i şi menţineţi-l apăsat timp de cel puţin două secunde 
pentru a elimina perioada de timp selectată. Temperatura va rămâne 
la nivelul setat pentru perioada de timp anterioară până la începerea 
perioadei următoare.

Pentru a restabili  perioada de timp dezactivată, urmaţi procedura de mai 
sus pentru a selecta perioada dezactivată, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul timp cel puţin două secunde pentru a o reactiva.

 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

Apăsaţi şi menţineţi apăsat
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Suprareglări temporare ale programărilor

În modul de aşteptare, termostatul afişează temperatura curentă a camerei. 
Puteţi apăsa butonul i în orice moment pentru vizualizarea temperaturii 
„ţintă” pe care termostatul încearcă să o menţină.

Apăsaţi butoanele p sau q pentru a modifica temporar temperatura.

În modul Auto, termostatul va menţine temperatura pe care aţi setat-o 
până la începerea următoarei perioade de timp a programului. Apoi, acesta 
va reveni la nivelul programat pentru perioada de timp respectivă. Pentru 
a menţine o temperatură constantă pentru perioade de timp mai mari, 
treceţi pe modul Manual (consultaţi pagina 10).

 NOTA: Consultaţi şi suprareglarea temporară a  programelor pentru vacanţă  
(consultaţi pagina 15).

Temperatura curentă

Temperatura dorită

Setare pentru suprareglarea perioadei  
de timp curente

12:34 20.5
°

AUTO

12:34 20.5
°

AUTO

12:34 23.5
°
AUTO
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Suprareglări temporare ale programărilor – Vacanţă

Caracteristica de funcţionare pe timp de vacanţă  menţine o temperatură 
economică  constantă în perioada în care sunteţi plecaţi pentru perioade 
de timp mai mari (de până la 99 de zile).

1 Apăsaţi butonul VACANTA.

2 Apăsaţi + sau - a selecta numărul de zile în care veţi fi plecat 
(până la 99 de zile), apoi apăsaţi OK pentru a salva.

3 Apăsaţi butoanele p sau q pentru a seta temperatura în perioada în 
care sunteţi absent, apoi apăsaţi OK pentru a salva şi ieşi.

Pentru a anula oricând modul de funcţionare pe timp de vacanţă, apăsaţi 
din nou butonul.

OBSERVAŢIE: Aceasta functie este activa doar cand termostatul este in modul 
Auto sau Manual (vezi pagina 10).

Setaţi temperatura, apoi apăsaţi OK

Setati numarul de zile si apasati OK

     1 10.0
°

DAYS

     14 10.0
°

DAYS

OK?

     14 10.0
°

DAYS OK?

OK?
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Functii Speciale

• Decalajul temperaturii: în anumite cazuri, termostatul trebuie instalat într-un loc care nu controlează foarte 
precis temperatura de control pentru un confort optim în celelalte camere. Puteţi seta termostatul astfel încât să 
compensaţi acest lucru ajustând decalajul (consultaţi pagina 26).

• Lăţime de bandă proporţională: Dacă sistemul dumneavoastră de încălzire este supradimensionat pentru  
locuinţa dumneavoastră, puteţi compensa mărind lăţimea benzii de control proporţional cu până la 3°C  
(consultaţi pagina 26).

• Frecvenţa ciclurilor şi perioada minimă de pornire/oprire a boilerului: Ajustarea acestor caracteristici poate 
contribui la o funcţionare mai eficientă a sistemului dumneavoastră de control al climatului în vederea sporirii 
confortului şi economiei. Consultaţi pagina 28 pentru a găsi setările recomandate ale sistemului dumneavoastră.

Caracteristici avansate
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Instalarea sistemului

Sistem de încălzire

Cutie releu

Temostat 
fără fir

Procedura de instalare

1 Instalaţi cutia releului

2 Conectaţi cablurile sistemului

3 Activaţi bateriile  şi instalaţi 
termostatul fără fir

4 Setaţi şi testaţi funcţionarea 
sistemului

Cablare  
sistem

OBS.: Dacă nu aveţi experienţă în instalarea sistemului, recomandăm efectuarea acestor proceduri de către 
un instalator profesionist. 

ÎNTRERUpEŢI ALImENTAREA ELECTRICĂ ÎNAINTE DE INSTALARE: Poate provoca electrocutări sau 
deteriorări ale echipamentului.

distanţă max. de 30 de metri
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Instalare şi setare

Instalarea cutiei releului

Cutia cu relee este conectata direct la echipamentul 
de incalzire. Termostatul comnca cu cutia de 
relee folosit tehnolofia fara fir cu RF. Nu instalati 
aproape de obiecte metalice sau echipamente 
electrocasnice (TV, sisteme de sunt, PC, etc.).

1 Asiguraţi-vă că alimentarea electrică este 
întreruptă. 

2 Utilizati o surubelnita pentru slabirea clemelor si 
indepartarea carcasei.

3 Montati carcasa pe perete dupa cum este aratat 
in stanga. Instalati la cel putin 30 cm de obiecte 
metal cum ar fi cutii de perete sau echipamentul 
aferent.

4 Conectati sistemul de cabluri dupa cum este 
aratat pa paginile 19–20, apoi montati carcasa 
exterioara.
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Cablarea sistemului

Conectaţi cablurile echipamentului dvs. de încălzire 
la cutia releului în modul ilustrat în stânga. Pentru 
detalii consultaţi schemele electrice de la pagina 20 
pentru detalii.

1 Asiguraţi-vă că alimentarea electrică este 
întreruptă.

2 Dezizolati pentru a avea 6 mm de fire.

3 Folosiţi o şurubelniţă pentru a desface şurubul 
terminal, introduceţi cablul în orificiu, apoi 
strângeţi şurubul.

4 Reinstalaţi capacul cutiei releului, apoi restabiliţi 
apoi reluaţi alimentarea.

1.5–2.5 mm

6 mm max.

OBS.: Cablarea trebuie să fie în conformitate 
cu reglementările IEE. Menţineţi sursele de 
alimentare CA/cablurile de sarcină la distanţă de 
cablurile dispozitivului. Consultaţi instrucţiunile 
producătorului boilerului  pentru informaţii privind 
cablarea.

Şuruburi terminale
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Instalare şi setare

Cablarea sistemului

Arzător (control direct) Boiler combi

Supapă zonă
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tE5t

AUTOMANOFF

Punerea în funcţiune a bateriilor şi testarea termostatului

Îndepărtaţi capacul termostatului şi capacul compartimentului bateriilor, 
apoi aruncaţi capacul din plastic din interior pentru a activa bateriile.  
Când faceţi asta pentru prima oară, vi se va solicita să setaţi ziua şi ora.  
Apoi verificaţi dacă termostatul poate comunica cu cutia releului.

1 Asiguraţi-vă că aparatul este alimentat cu energie electrică şi că 
termostatul este setat la modul OFF (consultaţi pagina 10).

2 Menţineţi termostatul la o distanţă de 2-3 metri de cutia releului, apoi 
apăsaţi şi  menţineţi  apăsate butoanele ilustrate în stânga până este 
afişat „tESt”.

3 Dacă sistemul funcţionează corect,  un indicator luminos verde de pe 
capacul cutiei releului ar trebui să înceapă să se aprindă intermitent la 
fiecare şase secunde. Dacă nu se întâmplă nimic, sau dacă începe să se 
aprinde intermitent indicatorul roşu, Consultaţi „Depanare” la pagina 30.

Pentru a opri testarea, apăsaţi orice buton mODE (Auto, Manual sau Off; 
consultaţi pagina 10).

Apasati  butonul OFF, si tineti apasat aceste 
butoane pentru test

Îndepărtaţi capacul şi aruncaţi protecţia  de 
plastic din interior pentru a activa bateriile

Lumina verde trebuie 
sa clipeasca

OBSERVAŢIE: Acest simbol va apare cand puterea bateriilor este scazuta.
Indepartati carcasa si inlocuitii bateriile cu 2 baterii noi AA alkaline.

OBSERVAŢIE: Nu expuneţi bateriile direct la lumina solară sau alte surse de 
căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile folosite cu unele de acelaşi tip sau 
echivalente.
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Instalare şi setare

Alegeti locul si instalati termostatul

Instalati termostatul pe perete sau pe masa la aproximativ 1,2 sau 
1,5 deaspura podelei. Pentru averifica locatia , setati termostatul  
pe modul Test (vezi pagina 21), api verificati daca ledul verde de  
pe cutia cu relee clipeste. Daca nu, gasiti o alata locatie mai 
aproape de cutia cu relee.

• Nu instalati aproape de sursa de caldura sau rece (radiatoare, 
ferestre, etc).

• Instalati la cel putin 30 cm de obiecte metalice.

• Instalati la cel putin 1 mtru de obiecte electronice  
(TV, sisteme de sunet, PC, ect.).

Asamblare 
suport pentru 
masă

Montare perete
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Testarea sistemului

După instalare, trebuie să verificaţi dacă sistemul funcţionează 
corespunzător.

1 Apăsaţi butonul OFF al termostatului, apoi verificaţi dacă  sistemul de 
încălzire este oprit.

2 Asiguraţi-vă că indicatorul luminos verde de pe cutia releului este stins.

3 Apăsaţi butonul mAN al termostatului, apoi apăsaţi butonul p pentru 
a mări la maximum valoarea temperaturii ţintă (35°C).

 Dacă sistemul este setat corect, simbolul „încălzire” ar trebui să apară 
pe afişajul termostatului, sistemul de încălzire ar trebui să înceapă să 
funcţioneze, iar  indicatorul luminos verde de pe cutia releului ar trebui 
să se aprindă. Puteţi comuta între OFF şi mAN de mai multe ori pentru 
a verifica dacă sistemul funcţionează corect.

4 Pentru a opri testarea, apăsaţi AUTO pentru a derula orarul 
programelor, sau mAN pentru a reseta temperatura manual. 
(Dacă selectaţi controlul Manual, reduceţi temperatura ţintă  
la un nivel adecvat.)

Apăsaţi OFF, verificaţi  dacă sistemul de încălzire este oprit

Apăsaţi mAN, setaţi temperatura la 35°C

Asiguraţi-vă că apare simbolul încălzirii

12:34 35.0
°

MAN

12:34 23.5
°

OFF  

12:34 35.0
°

MAN

Observaţie: Nu uitaţi să setaţi temperatura ţintă  MAN la un nivel normal 
(21°C). În caz contrar, ea va rămâne la 35°C după testare.
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Setările instalatorului

Setările instalatorului vă vor ajuta să personalizaţi modul de 
funcţionare al sistemului. Verificaţi tabelele de la paginile 25–28 
pentru a vedea dacă este necesară schimbarea unor setări.

Pentru modificarea setarilor de instalaor:

1 Apăsaţi butonul OFF termostatului.

2 Apăsaţi  şi menţineţi apăsat butoanele i, < si > până la 
modificarea afişajului.

3 Apăsaţi butoanele + sau - pentru a parcurge funcţiile rapid până 
la identificarea celei pe care doriţi să o modificaţi.

4 Apăsaţi butoanele p sau q pentru modificarea oricărei setări, 
apoi apăsaţi OK pentru a salva noua setare.

 Pentru a ieşi din configurarea instalatorului, apăsaţi şi menţineţi 
apăsat orice buton mODE (Auto, Manual sau Off ).241:CL

1   2 

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a intra în modul instalatorului

Apăsaţi pentru 
derularea funcţiilor

Apăsaţi pentru  
a modifica setarea 

Consultaţi tabelele de la paginile 25–28 pentru o listă  
completă a funcţiilor şi setărilor

12:34 23.5
°

OFF  
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Funcţiile setărilor instalatorului – setările termostatului

Funcţie Descriere Opţiuni setare

1: CL Format ceas 24: 24 format de 24 de ore ** 
12: AM/PM format de 12 ore

2: rP Resetarea orarului programelor 0: Program personalizat de utilizator 
1: Resetaţi orarul la setările din fabrică (consultaţi pagina 11) **

5: bL Lumina de fundal a afişajului 0: Oprit 
1: Afişajul se aprinde când este apăsat un buton **

6: uL Temperatură maximă permisă 35°C ** 
Opţiuni: între 21° şi 35°C

7: LL Temperatură minimă permisă 5°C ** 
Opţiuni: între 5° şi 21°C

** Factory default setting

Consultati pagina 24 pentru a modifica aceste setari. Apăsaţi întotdeauna OK după modificarea oricărei setări.
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Funcţiile setărilor instalatorului – setările termostatului

Funcţie Descriere Opţiuni setare

12: tO Compensarea temperaturii 0: Nicio compensare ** 
Opţiuni: între +3° şi -3°C (consultaţi pagina 16 pentru descriere)

13: Pb Lăţimea proporţională a benzii 1.5°C ** 
Opţiuni: între 1,5° şi 3°C (consultaţi pagina 16 pentru descriere)

19: FS RESETARE LA VALORILE PRESETATE 0: Nicio modificare 
1:  Selectaţi 1 pentru a restabili valorile presetate. Toate setările 

personalizate vor fi pierdute.

** Setări din fabrică

Consultaţi pagina 24 pentru a modifica aceste setări. Apăsaţi întotdeauna OK după modificarea oricărei setări.
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 Funcţiile setărilor instalatorului – setările sistemului

Funcţie Descriere Opţiuni setare

1: Ot Timp minim boiler 1 minut ** 
Opţiuni: între 1 şi 5 minute  
Consultaţi pagina 28 pentru informaţii importante

2: Cr Cicluri pe oră (CPH) 6 cicluri pe oră ** 
Opţiuni: 3, 6, 9 sau 12  
Consultaţi pagina 28 pentru informaţii importante

5: PE Funcţionarea pompei 0: Oprit ** 
1:  Pornit (porneşte pompa periodic pentru a menţine 

funcţionarea adecvată a echipamentului)

6: Sn Această funcţie nu este folosită 0 ** Nu modificaţi

7: LC Comportarea când cutia releului nu 
poate comunica cu termostatul

0: Cutia releului se opreşte ** 
1: Cutia releului se funcţionează în proporţie de 20% iar 80% 
este oprită

8: Su Această funcţie nu este folosită 0 ** Nu modificaţi

9: HO Această funcţie nu este folosită 0 ** Nu modificaţi

10: HL Această funcţie nu este folosită 1 ** Nu modificaţi

** Setari din fabricaAccesaţi Setările instalatorului (consultaţi pagina 24), apoi apăsaţi > pentru a accesa setările sistemului

Consultaţi pagina 24 pentru a modifica aceste setări. Apăsaţi întotdeauna OK după modificarea oricărei setări.
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Setări personalizate pentru sistemul dumneavoastră

Sistemul dumneavoastră  
de încălzire

Modificări necesare Opţiuni setare

Boiler standard pe gaz (<30kW) Niciuna No change

Supapă zonă Niciuna No change

Boiler pe ulei Setarea sistemului 1: Ot 
Setarea sistemului 2: Cr

Setare la 4 minute 
Setare la 3 CPH

Dispozitiv acţionare termică Setarea sistemului 2: Cr Setare la 12 CPH
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Depanare

Ecranul termostatului e gol • Asigurativa ca bateriile alkaline AA sunt instalate correct (vezi pagina 21)

Sistemul de incalzire nu 
raspunde 

• Verificati bateriile (vezi mai sus).

• Verificatai daca sistemul este conectat. Verificatai sigurantele si inlocuiti sau 
resetati daca e nevoie.

• Verificati coenxiunile (pag 19–20) si configurarea sistemului (pag 27–28).

• Daca ledul rosu eset aprins pe cutia de rele, termostatul si cutia nu comunica. 
Vedeti procedura de conectare, pagina 30.

• Daca remedierile de mai sus nu rezolva problema, termostatul trebuie 
mutat. Incercati o locatie mai apropiata de cutia cu relee, sau mai departe de 
interferentele cu obiete metalice sau electronice, televizoare, sisteme audio, 
PCs, etc.

Nu poate fi mentinuta 
temepratura

• Daca remedierile de mai sus nu rezolva problema, termostatul trebuie mutat. 
Incercati o locatie mai indepartata de sursele de caldura sau rece.
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Anexa

InSt co

Depanare (procedura de reconectare)

Dacă trebuie să înlocuiţi un termostat fără fir sau o cutie a releului, este posibil 
ca sistemul să nu funcţioneze bine după aceea. Urmaţi etapele de mai jos 
pentru a restabili comunicarea fără fir.  

1 Menţineţi termostatul la o distanţă de aproximativ 1 sau 2 metri de cutia 
releului, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul cutiei releului timp de 15 
secunde. 

 Observaţie: După 5 secunde modul de aprindere intermitentă a indicatorului 
luminos roşu se va modifica, dar trebuie să menţineţi apăsat  butonul timp de 
cel puţin 15 secunde.

2 Eliberaţi butonul cutiei releului, apoi apăsaţi şi menţineţi din nou apăsat 
timp de  5 secunde, până când aprinderea intermitentă devine constantă 
(„modul de conectare”).

3 Eliberaţi butonul cutiei releului, apoi apăsaţi butonul termostatului.

4 Apăsaţi şi menţineţi apăsate butoanele p, q şi butonul termostatului 
până când  afişajul indică CONECTARE, în modul indicat în stânga.

5 Apăsaţi butonul termostatului pentru a transmite semnale la cutia releului. 
Indicatorul luminos roşu de pe cutia  releului ar trebui să se stingă. Dacă nu 
se stinge, aşteptaţi câteva secunde, apoi apăsaţi din nou.

6 Pentru a ieşi din modul de conectare, apăsaţi orice buton (Auto, Man sau 
Off ).

7 Relocaţi şi testaţi termostatul în modul indicat în paginile 21–23.

Mantineti apsate aceste butoane (pasul 4)

Apăsaţi butonul OK al termostatului (etapa 5). 
Indicatorul luminos roşu al releului ar trebui să se stingă

Apăsaţi şi menţineţi apăsat  butonul cutiei 
releului (etapele 1–2)
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Garanţie limitată

Honeywell oferă o garanţie de 2 ani de la data cumpărării pentru acest produs. Ne obligăm să 
înlocuim sau să reparăm, la alegerea noastră, produsele, în cazul defectării în interval de 2 ani, exclusiv 
ca urmare a defecţiunilor de material sau manoperă.

În situaţia în care produsul nu a fost instalat sau întreţinut în conformitate cu instrucţiunile Honeywell, 
nu este utilizat corespunzător sau dacă s-au făcut orice încercări de rectificare, demontare sau 
modificare a produsului în orice mod, garanţia devine nulă.

Prezenta garanţie pentru produs stipulează întreaga responsabilitate asumată de Honeywell.

Nu se extinde asupra pierderilor subsecvente, daunelor sau costurilor de instalare asociate unui 
produs defectuos.

Dacă produsul este defect, vă rugăm să îl returnaţi alături de dovada de achiziţie sau chitanţă, în 
locaţia din care l-aţi cumpărat.

Acest lucru nu vă afectează drepturile legale.

Pentru o listă completă a condiţiilor, accesaţi www.homexpertbyhonyewell.com.

© 2011 Honeywell International Inc.
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Anexa

Declaratii, dispozitii si reciclare

Declaratii

Honeywell declară prin prezenta că acest produs fără fir respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE privind Echipamentele Terminale de Radio şi Telecomunicaţii  
(R&TTE).

Dispozitii si Reciclare

Bateriile şi deşeurile de produse electrice nu trebuie evacuate la gunoiul menajer. Vă rugăm reciclaţi 
în locaţiile special amenajate. Adresaţi-vă autorităţii locale sau unui distribuitor pentru sfaturi privind 
reciclare.

Pastrati aceste instructiunii pentru cosnultari ulterioare.
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