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OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić poprawną pracę, produkt ten musi zostać prawidłowo zainstalowany 
i skonfigurowany (patrz strony 24/12). Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji urządzeń elektrycznych, 
zalecamy podłączenie urządzenia przez specjalistę, by uniknąć ewentualnych obrażeń ciała lub 
uszkodzenia urządzenia.

ZALECENIE: Po ZAINSTALOWANIU zobacz PRZEWODNIK PIERWSZEGO URUCHOMIENIA na stronie 6, 
aby dostosować ustawienia urządzenia i od razu rozpocząć działanie nowego termostatu.

Copyright © 2011 Honeywell International Inc.  
homexperttm, produkt firmy Honeywell jest zastrzeżoną nazwą handlową Honeywell International Inc. 

Wszystkie prawa zastrzeżone.
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…uwagi dla użytkownika

Termostat pokojowy to urządzenie regulujące temperaturę w pomieszczeniu, w którym 
jest zamontowany. Wbudowany w urządzenie czujnik temperatury włącza ogrzewanie, gdy 
temperatura powietrza spada poniżej ustawionej na termostacie temperatury i włącza je, gdy 
zostanie osiągnięta. Ustawienie termostatu na wyższą temperaturę nie będzie skutkowało 
szybszym ogrzaniem pomieszczenia. Prędkość z jaką nagrzewa się pomieszczenie zależy od 
systemu grzewczego, na przykład mocy kotła i grzejników.

Ustawienia termostatu nie mają również wpływu na szybkość schładzania się pomieszczenia. Ustawienie termostatu na 
niższą temperaturę skutkuje utrzymaniem niższej temperatury w pomieszczeniu oraz prowadzi do oszczędzania energii.

System ogrzewania nie działa, jeśli wyłącznik czasowy lub programator wyłączył go.

Aby ustawić i użytkować termostat pokojowy w sposób efektywny, znajdź najniższą komfortową temperaturę  
i ustaw ją na stałe. Aby określić temperaturę, która jest odpowiednia, ustaw termostat na niską temperaturę, np. 18°C,  
a następnie podnoś ją o jeden stopień każdego dnia, dopóki nie uzyskasz pożądanego komfortu. Po ustaleniu  
właściwej temperatury nie będziesz musiał jej już zmieniać. Każde podwyższenie temperatury pomieszczenia zwiększy 
też zużycie energii i narazi Cię na dodatkowe koszty. Jeśli twój system ogrzewania bazuje na kotle oraz grzejnikach, 
zazwyczaj będzie potrzebny tylko jeden termostat pokojowy do sterowania w całym domu.  

Czym jest termostat pokojowy?
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Można jednak ustawiać różne temperatury w poszczególnych pomieszczeniach poprzez zainstalowanie  
zaworów z głowicami termostatycznymi na poszczególnych grzejnikach. Jeśli nie masz zaworów termostatycznych, 
należy wybrać temperaturę odpowiednią dla całego domu. Jeśli dysponujesz zaworami termostatycznymi, można 
wybrać nieco wyższe ustawienie, aby zapewnić komfort dla nawet najzimniejszego pokoju,  
a jednocześnie zapobiec przegrzaniu w innych pomieszczeniach poprzez regulację zaworami termostatycznymi.

Termostaty pokojowe potrzebują swobodnego przepływu powietrza do skutecznego badania temperatury,  
więc nie mogą być osłonięte np. przez zasłony lub meble. Blisko ustawione piecyki elektryczne, telewizory,  
oświetlenie oraz inne źródła ciepła mogą spowodować nieprawidłowe działanie termostatu.
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THR840DEE to łatwy w użyciu termostat mający na celu utrzymanie komfortowych warunków, gdy przebywasz  
w domu oraz zapewniający zmniejszenie zużycia energii podczas Twojej nieobecności. Jedno wciśnięcie przycisku  
ECO obniża normalną temperaturę, by zaoszczędzić energię w określonym czasie (patrz s. 11).

Twój nowy termostat

Twój nowy termostat został tak zaprogramowany, aby mógł od razu rozpocząć pracę. Postępuj zgodnie z poniższymi 
wskazaniami, aby zmienić ustawienia:

1 Instalacja i ustawienie termostatu
(jeśli nie zrobił już tego instalator)  .............................................................................................................................................. Patrz strony 12–24

2 Wybór trybu ogrzewania (ustawiony domyślnie) lub trybu chłodzenia ........................................................................ Patrz strona 9

3 Ustawienie pożądanej temperatury pomieszczenia  ...............................................................................................................  Patrz strona 10

PIERWSZE URUCHOMIENIE
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Panel termostatu

Odliczanie czasu działania 
trybu ECO ( patrz s. 11)

Działanie systemu 
ogrzewania (patrz s. 9)

Ostrzeżenie o niskim  
poziomie baterii (patrz s. 18  
– wymiana baterii)

Symbol oczekiwania, 
widoczny, gdy termostat 
jest wyłączony (patrz s. 8)

25.0°c

ECO

Zmiana temperatury  
(patrz s. 10)

Włączanie/Wyłączanie  
trybu ECO (patrz s. 11)

Włączanie/Wyłączanie 
termostatu (patrz s. 8)

Działanie systemu 
chłodzenia (patrz s. 9)

Bieżąca temperatura  
(lub temperatura docelowa, 
jeśli pulsuje)

Tryb ECO  
jest włączony  
(patrz s. 11)

Błąd systemu 
(patrz s. 25)

Pojawia się przy 
wyświetlaniu 
temperatury docelowej
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Działanie

Wyłącznik termostatu i zabezpieczenie przeciwmrozowe

Aby włączyć lub wyłączyć termostat, wciśnij przycisk WŁ/WYŁ, 
jak pokazano po lewej stronie. Jeżeli termostat jest wyłączony,  
termostat nie uruchomi systemu chłodzenia, ogrzewanie zaś włączy  
tylko, aby utrzymać minimalną temperaturę 5°C w pomieszczeniu  
(ochrona przeciwmrozowa).

Temperaturę zabezpieczenia przeciwmrozowego można dowolnie wybrać 
z zakresu od 5° do 16°C lub wyłączyć tę funkcję tak, aby system ogrzewania 
nie był aktywowany, gdy termostat jest wyłączony (patrz s. 22).

25.0°c

5.0°c

Aby włączyć lub wyłączyć, 
wciśnij i przytrzymaj

Symbol wyświetla się, gdy 
termostat jest wyłączony

System utrzymuje  
min. temp. 5°C,  
gdy termostat  
jest wyłączony
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Sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem

Termostat jest wstępnie zaprogramowany wyłącznie do sterowania 
ogrzewaniem. Jeśli zostanie zainstalowany i skonfigurowane poprawnie, 
może również być wykorzystywany do sterowania chłodzeniem.

Aby przełączyć między systemem ogrzewania i chłodzenia,  
naciśnij i przytrzymaj razem przyciski p i q aż do zmiany symbolu 
ogrzewania/chłodzenia.

Wciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski przez 5 sekund

UWAGA: Termostat nie przełączy się na sterowanie chłodzeniem, 
jeśli ta funkcja nie zostanie włączona przez użytkownika (patrz strona 22).

UWAGA: Przy zmianie sterowania, symbole „Ogrzewania” i „Chłodzenia” 
pojawiają się na kilka sekund i znikają. Symbole widoczne są tylko,  
gdy układ chłodzenia lub ogrzewania aktualnie pracuje.

Ogrzewanie zmienia się w chłodzenie

25.0°c

25.0°c
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Działanie

Sterowanie temperaturą

Termostat wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Wciśnięcie 
dowolnego przycisku p lub q powoduje odczyt „temperatury docelowej”, 
którą termostat stara się utrzymać.

Wartość temperatury docelowej pojawia się pulsującą formą. Aby zmienić 
żądaną temperaturę, naciśnij dowolny przycisk p lub q, aż pojawi się 
oczekiwana wartość. Po kilku sekundach wybrana wartość na wyświetlaczu 
przestanie pulsować i wyświetlana temperatura zmieni się na aktualną 
temperaturę w pomieszczeniu.

Uwaga: Aby okresowo zmienić temperaturę docelową można wybrać 
tryb ECO (patrz strona 11).

24.0°c

25.0°c

Bieżąca temp. w pomieszczeniu

Wybierz żądaną wartość temperatury  
za pomocą przycisków
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Tryb ekonomiczny ECO

Tryb ECO zmienia aktualne ustawienia termostatu i utrzymuje inną 
temperaturę na wybrany okres: od 1 do 24 godzin. Dzięki tej funkcji  
można uzyskać zmniejszenie kosztów ogrzewania lub chłodzenia,  
podczas nieobecności użytkownika w domu. 

1 Wciśnij zielony przycisk ECO.

2 Wciśnij przycisk p lub q, aby ustawić czas (1–24 godzin).

Podczas pracy w trybie ECO, na ekranie na przemian wyświetlany jest 
pozostały czas działania trybu oraz temperatura w pomieszczeniu.  
Po upływie ustalonego czasu termostat powróci do normalnej pracy. 
Opcje: 

• Wciśnij przycisk p lub q, aby podnieść lub zmniejszyć tymczasowo 
ustaloną temperaturę ECO.

• Wciśnij przycisk ECO ponownie, aby wyłączyć tryb ECO i powrócić 
do normalnej pracy termostatu.

Wciśnij, aby wejść w tryb ECO

UWAGA: Domyślna temp. dla trybu ECO jest zaprogramowana na poziomie 18°C. 
Aby zwiększyć lub zmniejszyć temp. domyślną – patrz zalecenia ze s. 22.

1hr

3hr

18.0° c

Ustaw liczbę godzin

Zmień temperaturę ECO (jeśli to potrzebne)

ECO

ECO

ECO
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Instalacja i ustawienia

Montaż termostatu

UWAGA: Jeśli nie jesteś doświadczonym instalatorem, zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego 
instalatora.

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE: Jeśli zasilanie 
nie zostanie odłączone, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub uszkodzenie urządzenia.

Procedura instalacji

1 Odłącz zasilanie

2 Wybierz lokalizację termostatu 
i zainstaluj jego podstawę  
na ścianie

3 Podłącz przewody elektryczne

4 Włóż baterie i załóż obudowę 
termostatu

5 Podłącz zasilanie

6 Dokonaj ustawień i przetestuj 
działanie termostatu

ŹLE ŹLE

1,
2–

1,
5 

m

DOBRZE
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Montaż podstawy

Zdejmij pokrywę termostatu i śrubokrętem podważ obudowę, 
jak pokazano po lewej stronie, a następnie odłącz podstawę 
termostatu. Zainstaluj podstawę około 1,2 do 1,5 m nad podłogą, 
w miejscu, w którym ekran termostatu może być dobrze widoczny. 

• Nie instaluj termostatu blisko źródeł ciepła lub chłodu  
(np. grzejniki, przewody wentylacyjne).

Podstawa termostatu

Termostat
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Instalacja i ustawienia

Okablowanie

Podłącz przewody systemu ogrzewania  
i chłodzenia, jak to przedstawiono na rysunku obok. 
(Szczegółowy schemat instalacji na stronach 15–17). 

1 Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.

2 Zdejmij izolacje z przewodu na długości 
ok. 6 mm. 

3 Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę kostki, wsuń 
przewód w szczeliny i dokręć śrubę ponownie. 

4 Zamontuj obudowę termostatu, a następnie 
podłącz zasilanie.

1,0–2,5 mm

6 mm maks.

UWAGA: Wszystkie przewody muszą spełniać 
standardy IEE. Przewody zasilane prądem zmiennym 
muszą być oddzielone od przewodów montowanego 
osprzętu.
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Schematy elektryczne

Kocioł Kocioł kombi
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Schematy elektryczne

Siłownik termiczny Zawór strefowy

L

N

MT4-… siłownik termiczny z serii MT4  
firmy Honeywell.
Zaleca się zastosowanie: 
MT4-230-NC (230V) lub MT4-024-NC (24V)
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Schematy elektryczne

Zawór strefowy 
(napęd otwarty, napęd zamknięty)

Grzejnik elektryczny

VC6… napęd elektryczny zaworów serii VC  
firmy Honeywell.
Zaleca się zastosowanie:  
VC6013ZZ00/U (230V)
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Instalacja i ustawienia

Aktywacja i montaż baterii

Zdejmij pokrywę termostatu (patrz strona 13). Wyjmij baterie i usuń 
plastikowe zabezpieczenie baterii, aby je aktywować. Umieść baterie 
ponownie na miejscu. Termostat powinien wyświetlić aktualną 
temperaturę pokojową.

Zamontuj przednią pokrywę termostatu, a następnie zamontuj termostat 
na podstawie naściennej, jak pokazano na rysunku obok.

UWAGA: Symbol ten będzie pulsował, gdy poziom naładowania 
baterii będzie niski. Wówczas zdejmij obudowę i wymień stare 
baterie na nowe, alkaliczne typu AA (patrz rysunek obok). 

UWAGA: Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych i nie poddawaj działaniu innych źródeł 
ciepła. Pamiętaj, aby wymieniane baterie były tego samego 
typu, co zastosowane wcześniej.
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Test systemu

Po instalacji zaleca się sprawdzenie czy system działa prawidłowo.

1 Sprawdź zasilanie, aby upewnić się, że system ogrzewania 
jest włączony.

2 Wciśnij przycisk p, aby podnieść docelową temperaturę 
do maksimum (35°C).

 Jeśli system działa poprawnie, symbol ogrzewania powinien zostać 
wyświetlony na ekranie, co jest równoznaczne z uruchomieniem 
systemu grzewczego. 

3 Aby zatrzymać test, wciśnij przycisk q, aby zmniejszyć temperaturę 
docelową. Symbol ogrzewania powinien zniknąć z ekranu termostatu.

Ustaw temperaturę na maksimum

35.0° c

35.0° c

Ogrzewanie powinno się włączyć
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Ustawienia parametrów

Ustawienia parametrów, opisane na stronach 21–23, pozwalają 
dostosować działanie termostatu do konkretnej instalacji.

Aby zmienić ustawienia parametrów: 

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ/WYŁ przez 5 sekund.

2 Wciśnij i przytrzymaj przyciski p lub q dopóki ekran nie zmieni się.

3 Wciśnij p lub q, aby przewinąć funkcje aż do tej, którą chcesz 
zmodyfikować (patrz lista na stronach 21–22).

4 Aby zmienić dowolne ustawienie, wciśnij przycisk WŁ/WYŁ, 
a następnie naciśnij p lub q aż do otrzymania odpowiedniej 
wartości (pulsującej na wyświetlaczu).

5 Wciśnij ponownie przycisk WŁ/WYŁ, aby zapisać dokonane zmiany, 
a następnie za pomocą przycisku p lub q wybierz kolejną funkcję.

 Aby opuścić trybustawienia parametrów, wciśnij i przytrzymaj 
przycisk ON/OFF przez 5 sekund.

25.0°c

i0se

0e: 1

Wciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski przez 5 sekund

Funkcja Ustawienie
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Nastawy parametrów

Funkcja Opis Ustawienia opcji

1: Ot Minimalny czas załączenia/ 
wyłączenia kotła

1 minuta ** 
Opcjonalnie: 1 do 5 minut 
Patrz s. 23 – ważne informacje

2: Cr Cykle pracy na godzinę 6 cykli na godzinę ** 
Opcjonalnie: 3, 6, 9 lub 12  
Patrz s. 23 – ważne informacje

3: Pb Pasmo proporcjonalności 1,5°C ** 
Opcjonalnie: 1,5° do 3°C

4: tO Odchylenie temperatury 0: bez odchylenia ** 
Opcjonalnie: +3° do –3°C

5: uL Maksymalna dopuszczalna 
temperatura

35°C ** 
Opcjonalnie: 21° do 35°C

6: LL Minimalna dopuszczalna 
temperatura

5°C ** 
Opcjonalnie: 5° do 21°C

** Ustawienia fabryczne

UWAGA: Zobacz opis funkcji na stronie 24.
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Nastawy parametrów

Funkcja Opis Ustawienia opcjonalnie

7: ES Temperatura domyślna ECO 18°C ** 
Opcjonalnie: 5° do 35°C

8: HC System ogrzewania/chłodzenia 0: system ogrzewania ** 
1: Możliwość przełączania między systemami 
Termostat nie będzie sterował chłodzeniem, jeśli nie wybierzesz „1”

9: OS Zabezpieczenie przeciwmrozowe 5°C ** 
Opcjonalnie: — (brak) lub od 5° do 16°C

10: EH Ogrzewanie elektryczne 0: Obciążenie rezystancyjne <3 A ** 
1: Obciążenie rezystancyjne 3 do 8 A 
Patrz s. 23 – zawiera ważne informacje 

11: FS POWRÓT DO USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH

0: Bez zmian 
1:  Przywrócenie nastaw fabrycznych. Wszystkie dotychczas 

wprowadzone ustawienia zostaną anulowane.

Wejdź do nastaw parametrów (patrz strona 20), a następnie za pomocą przycisku p lub q wyszukaj parametr

UWAGA: Zobacz opis funkcji na stronie 24.
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Ustawienia termostatu

Twój system grzewczy Zalecane zmiany Ustawienia opcjonalne

Standardowy kocioł gazowy 
(<30kW)

Brak Brak zmian

Zawór strefowy Brak Brak zmian

Kocioł olejowy Funkcja 1: Ot 
Funkcja 2: Cr

Ustaw na 4 minuty 
Ustaw na 3 cykle

Siłownik termiczny Function 2: Cr Ustaw na 12 cykli

Ogrzewanie elektryczne Funkcja 2: Cr 
Funkcja 10: EH

Ustaw na 12 cykli 
Ustaw na 1 przy > 3A

Twój system chłodzenia Zalecane zmiany Ustawienia opcjonalne

Pompa ciepła/klimatyzator Funkcja 1: Ot 
Funkcja 2: Cr 
Funkcja 8: HC

Ustaw na 4 minuty 
Ustaw na 3 cykle 
Ustaw na 1

Klimakonwektor Funkcja 8: HC Ustaw na 1

UWAGA: Po zmianie powyższych ustawień w celu dostosowania aktywowania trybu chłodzenia, należy przełączyć termostat 
na sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem (patrz strona 9).
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Opis funkcji

Ot Minimalny czas załączenia kotła: Sprawdź 
ustawienia w systemie (patrz s. 23).

Cr Liczba cykli na godzinę: Sprawdź ustawienia 
w systemie (patrz s. 23).

Ot Pasmo proporcjonalności: Jeśli wydajność układu 
ogrzewania jest zbyt duża dla domu, w którym go 
zamontowano, można to skompensować, zwiększając 
szerokość pasma kontrolowanego do 3°C.

tO Odchylenia temperatury: W niektórych 
przypadkach termostat z konieczności musi być 
zainstalowany w miejscu, które nie zapewnia 
właściwej kontroli temperatury w innych pokojach. 
Taką niedogodną lokalizację można skompensować 
poprzez zmianę odchylenia temperatury.

uL Temperatura maksymalna: Po wciśnięciu 
przycisku p termostat nie pozwoli na zwiększenie 
docelowej temperatury powyżej ustalonej wartości.

LL Temperatura minimalna: Po wciśnięciu przycisku 
q, termostat nie pozwoli na zmniejszenie docelowej 
temperatury poniżej ustalonej wartości.

ES Temperatura domyślna ECO: Domyślna 
temperatura docelowa w trybie pracy ECO  
(patrz s. 11).

HC Opcjonalne ogrzewanie/chłodzenie: Przy 
ustawieniu w poz. 1, termostat może sterować 
systemem ogrzewania lub chłodzenia (patrz s. 9).

OS Zabezpieczenie przeciwmrozowe: Minimalna 
temperatura dopuszczalna, gdy termostat jest 
wyłączony (patrz s. 8).

EH Ogrzewanie elektryczne: Sprawdź ustawienia 
w systemie (patrz s. 23).
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W przypadku trudności

Brak jakichkolwiek 
informacji na wyświetlaczu

• Upewnij się, że dwie nowe baterie alkaliczne AA zostały zamontowane 
poprawnie (patrz s. 18).

System ogrzewania  
lub chłodzenia nie reaguje

• Sprawdź baterie termostatu (patrz powyżej).

• Upewnij się, że system ogrzewania lub chłodzenia ma zasilanie. 
W razie potrzeby wymień lub zresetuj bezpieczniki i wyłączniki.

• Sprawdź połączenia elektryczne (strony 14–17) i konfigurację termostatu 
(strony 20–24).

Pożądana temperatura  
nie jest utrzymywana

• Jeśli powyższe środki zaradcze nie mogą rozwiązać problemu,  
termostat musi zostać przeniesiony w inne miejsce. Upewnij się, że nie jest 
zainstalowany w pobliżu źródeł gorącego lub zimnego powietrza  
(okien, grzejników, wentylacji itp.).

• Jeśli ten symbol pulsuje na ekranie w czasie normalnej pracy, oznacza on 
błąd. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Honeywell w celu uzyskania 
pomocy (patrz – tylna okładka).
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Informacje dot. gwarancji

Honeywell zapewnia gwarancję producenta na niniejszy produkt przez 2 lata od daty zakupu. 
Zobowiązujemy się do wymiany lub naprawy wadliwego urządzenia na swój koszt, jeśli usterka 
powstała na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych.

Jednocześnie, jeśli produkt został nieprawidłowo zainstalowany i nie był używany zgodnie  
z instrukcjami Honeywell, nie został zastosowany prawidłowo lub jeżeli została dokonana próba 
samodzielnej naprawy, demontażu lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w urządzeniu,  
skutkuje to utratą gwarancji.

Niniejsza gwarancja produktu określa pełnię zobowiązań firmy Honeywell. Gwarancja producenta  
nie obejmuje jakichkolwiek strat lub szkód, w tym również pośrednich, oraz kosztów instalacji 
wynikających z wadliwego działania produktu.

Jeśli produkt jest wadliwy, należy zwrócić go wraz z dowodem zakupu lub potwierdzeniem odbioru 
w miejscu zakupu.

Przepisy gwarancji nie wpływają na Twoje prawa ustawowe jako konsumenta.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się na stronie www.homexpertbyhonyewell.com.  
Na tej stronie znajdziesz również listę zasad i warunków gwarancji.

© 2010 Honeywell International Inc.
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Utylizacja i recykling

Utylizacja i recykling

Baterie i odpady z urządzeń elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadkami domowymi.  
O ile to możliwe, zadbaj o dalsze przetworzenie odpadów. Informacje o metodzie utylizacji można uzyskać 
w lokalnej firmie zajmującej się recyklingiem odpadów. Wyrzucanie baterii do kosza na odpady komunalne 
może spowodować pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

Zachowaj tę instrukcję do późniejszego użycia.
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