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OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić poprawną pracę, produkt ten musi zostać prawidłowo zainstalowany 
i skonfigurowany  (patrz 17–28). Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji urządzeń elektrycznych, 
zalecamy profesjonalną instalację wykonaną przez specjalistę, by uniknąć ewentualnych obrażeń 
ciała lub uszkodzenia urządzenia.

ZALECENIE: Po ZAINSTALOWANIU zapoznaj się z sekcją PIERWSZE URUCHOMIENIE na stronie 7, 
aby dostosować ustawienia urządzenia i  rozpocząć działanie nowego termostatu.
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homexpert™ firmy Honeywell jest zastrzeżoną nazwą handlową Honeywell International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Twój nowy termostat

…uwagi dla użytkownika

Programowalny termostat pokojowy łączy w sobie funkcje programatora i termostatu. Programator pozwala 
dostosować cykle pracy urządzenia do stylu życia użytkownika. Termostat wykorzystując pomiar temperatury 
powietrza. włącza ogrzewanie, gdy temperatura powietrza spada poniżej zaprogramowanej wartości i wyłącza je, gdy  
pożądana temperatura została osiągnięta.

Programowalny termostat pokojowy umożliwia wybór czasu pracy ogrzewania i temperatury, którą ma ono wytworzyć 
w pomieszczeniu w trakcie pracy. Dzięki jego zastosowaniu można wybrać różne temperatury w domu, w zależności od 
pory dnia (i dnia tygodnia), aby lepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb.

Ustawienie termostatu na wyższą temperaturę nie będzie skutkowało szybszym ogrzaniem pomieszczenia. Szybkość  
z jaką  nagrzewa się pomieszczenie zależy od konstrukcji systemu grzewczego, na przykład, wielkości kotła i grzejników.

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

Aby ustawić i użytkować programowalny termostat pokojowy w sposób efektywny, znajdź najniższe nastawy 
temperatur w określonych przedziałach czasowych, które są dla Ciebie komfortowe.

Czym jest termostat programowalny?
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Aby określi 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 dalsze zwiększenie temperatury pomieszczenia zwiększy też zużycie energii  
i narazi Cię na dodatkowe koszty.

Jeśli twój system ogrzewania bazuje na kotle z grzejnikami, zazwyczaj będzie potrzebny tylko jeden programowalny 
termostat pokojowy do sterowania ogrzewaniem w całym domu. W celu zróżnicowania temperatur w poszczególnych 
pomieszczeniach należy zainstalować na grzejnikach zawory wraz z głowicami termostatycznymi. Jeśli nie masz 
zaworów termostatycznych, należy wybrać optymalną temperaturę dla całego domu. Jeśli są zainstalowane zawory 
termostatyczne, na termostacie można wybrać nieco wyższe ustawienie, tak aby zapewnić komfort dla nawet 
najzimniejszego pokoju, a jednocześnie zapobiec przegrzaniu w innych pomieszczeniach poprzez regulację zaworami 
termostatycznymi.

Czas ustawiony na programatorze powinien być prawidłowy. Niektóre modele wymagają zmiany ustawień na wiosnę 
i na jesieni oraz wyboru strefy czasowej (GMT, czas uniwersalny, lub BST, czas brytyjski). Możliwa jest również chwilowa 
zmiana zaprogramowanych ustawień za pomocą funkcji „Zawieszenie”, „Zaawansowane” lub „Turbo”. Działanie tych 
funkcji wyjaśniono w instrukcji producenta.

Termostaty pokojowe potrzebują swobodnego przepływy powietrza do skutecznego badania temperatury,  
więc nie mogą być osłonięte np. przez zasłony lub meble. Blisko ustawione piecyki elektryczne, telewizory,  
oświetlenie zainstalowane na ścianie lub na stole może spowodować nieprawidłowe działanie termostatu.
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Twój nowy termostat

Termostat THR870BEE to łatwy w użyciu termostat mający za zadanie utrzymanie komfortowych warunków podczas 
pobytu użytkownika w domu i obniżenie zużycia energii podczas jego nieobecności. Termosta posiada podstawowe 
zalety tj.:

• Konstrukcja energooszczędna: automatycznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu do sześciu razy 
dziennie, tak aby zachować optymalny komfort podczas pobytu użytkownika w domu i zapewnić obniżenie zużycia 
energii podczas jego nieobecności. Urządzenie umożliwia oddzielne programowanie każdego dnia tygodnia  
(patrz strony 12–13).

• Sterowanie jednym przyciskiem: urządzenie umożliwia chwilowe zawieszenie zaprogramowanych ustawień 
w dowolnym momencie i ręczne wprowadzenie pożądanej nastawy temperatury. Nowa nastawa obowiązuje tylko 
czasowo do momentu wystąpienia kolejnej nastawy określonej w programie. (patrz strona 15).

• Przycisk wakacyjny: utrzymuje temperaturę na energooszczędnym poziomie do 99 dni podczas nieobecności 
użytkownika, natomiast po jego powrocie powraca do normalnego trybu pracy określonego w programie  
(patrz strona 18).

• Uruchomienie przez telefon (opcja): funkcja ta umożliwia zdalne włączenie ogrzewania za pośrednictwem 
sygnału telefonicznego (patrz strona 29). Do tego celu niezbędny jest odpowiedni moduł interfejsu telefonicznego.

Właściwości
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Twój nowy termostat został tak zaprogramowany by mógł od razu rozpocząć pracę. Należy postępować według 
poniższych punktów i zmienić nastawy fabryczne jeśli tego wymagają:

1 Instalacja i ustawienia termostatu 
(jeżeli nie zrobił tego instalator)  ................................................................................................................................................... Patrz strony 17–28

2 Dostosowywanie ustawień programu według potrzeb użytkownika  .........................................................................  Patrz strona 12

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Wyświetlacz cyfrowy: Informacje na temat zmiany dnia lub czasu znajdują się na stronach 9 i 25.
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Twój nowy termostat

Skrócony przegląd funkcji

Kopiowanie  
programu dziennego 
(patrz strona 12)

Przycisk trybu 
wakacyjnego   
(patrz strona 15)

Sprawdzenie docelowej 
temperatury  
(patrz strona 14)

Tryby pracy 
(patrz strona 10)

Automatyczny

Ręczny

Wyłączony

Przedział bateryjny  
(patrz strona 22)

Przyciski zmiany nastaw  
(patrz strona 12)

Przycisk „OK”

Aby skorzystać   
z przycisków należy  
zdjąć pokrywę

Czas 
bieżący

Bieżąca temperatura  
w pomieszczeniu

Zmiana temperatury  
(patrz strona 14)

Uruchomienie przez 
telefon (patrz str. 29)

12:34 PM 23.5°

Thu   30/12/10

Room Temp12:34 23.5
°

AUTO

Ustawianie dnia  
(patrz strona 9)

Ustawianie czasu 
(patrz strona 9)

Bieżący 
dzień

Działanie systemu 
grzewczego

Ostrzeżenie o niskim 
stanie baterii

EXT
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Ustawienie dnia/czasu

Aby ustawić dzień, należy nacisnąć przycisk DAY i utrzymać wciśnięty 
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się wybrany dzień (1=poniedziałek, 
2=wtorek, 3=środa, 4=czwartek, 5=piątek, 6=sobota, 7=niedziela),  
a następnie potwierdzić przyciskiem OK.

Za pomocą przycisku + i - należy ustawić odpowiedni czas, a następnie 
zatwierdzić wybór przyciskiem OK. 

Nie ma konieczności ustawienia czasu/dnia jeśli termostat został 
prawidłowo uruchomiony według procedury ze strony 22.

Kolejne dni tygodnia

DAY

12:34
OK?

1 2 3 4 5 6 7

OK?

1 2 3 4 5 6 7
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Działanie i programowanie

Tryby pracy (automatyczny, ręczny, wyłączony)

Aby wybrać tryb pracy termostatu, należy nacisnąć jeden z przycisków poniżej:

UWAGA: Aby anulować dowolne zmiany w programie i wyjść bez zapisywania 
ustawień można nacisnąć dowolny z przycisków – AUTO, MAN lub OFF.

Tryb automatyczny: W tym trybie termostat pracuje 
zgodnie zprogramem czasowym, który utrzymuje komfortową 
temperaturę podczas pobytu użytkownika w domu i oszczędza 
energię pod jego nieobecność (patrz strony 11–12).

Tryb ręczny: W tym trybie praca według programu jest 
wyłączona, a urządzenie utrzymuje stałą temperaturę. 
Za pomocą przycisków p lub q można ustawić żądaną 
temperaturę. Temperatura pozostanie na wybranym poziomie 
aż do czasu zmiany ustawień lub do czasu naciśnięcia 
przycisku AUTO, który spowoduje rozpoczęcie pracy zgodnie z 
programem czasowym).

Wyłączony: Gdy termostat jest wyłączony, instalacja grzewcza 
pracuje tylko w zakresie koniecznym do utrzymania minimalnej 
temperatury w domu. Temperatura ta jest domyślnie ustawiona 
na 5°C, ustawienie to można zmienić w razie potrzeby (patrz 
strona 25).

Auto: Program kontroluje temperaturę

Ręczny: Aby ustawić temperaturę, należy użyć przycisków p lub q

12:34 23.5
°

MAN

12:34 23.5
°

AUTO
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Program fabryczny

poniedziałek – piątek okres 1 2 3 4 5 6

Czas 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30

Temperatura 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

sobota – niedziela 1 2 3 4 5 6

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

Temperatura 21°C 16°C

O
G

RZ
EW

A
N

IE
Ten model termostatu jest fabrycznie zaprogramowany w taki sposób, aby zapewniać komfortową temperaturę gdy 
użytkownik jest w domu i oszczędzać energię podczas jego nieobecności lub podczas snu. Poniższa tebela przedstawia 
fabryczne wartości nastaw. Domyślny harmonogram pracy przedstawiono poniżej. Sposób jego zmiany opisano  
na stronach 12–15.
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Działanie i programowanie

Programowanie

Aby dostosować ustawienia programu, należy postępować jak opisano 
poniżej:

1 Nacisnąć przycisk <, a następnie przyciskami +/- ustalić czas dla 
Okresu 1, jak pokazano na ilustracji obok. Potwierdzić wybór przyciskiem 
OK, a następnie przyciskami +/- wybrać temperaturę dla Okresu 1.

2 Aby przejść do Okresu 2 nacisnąć przycisk OK, a następnie powtórzyć 
czynności z pkt. 1. Aby przejść do kolejnego okresu bez dostosowywania 
ustawień Okresu 2 nacisnąć przycisk >. (Informacje dotyczące kasowania 
niepotrzebnych okresów znajdują się na stronie 14).

3 Po wprowadzeniu ustawień dla wszystkich okresów w poniedziałek 
(Dzień 1), należy nacisnąć przycisk DAY, aby dostosować ustawienia dla 
wtorku (Dzień 2) oraz pozostałych dni tygodnia.

Aby przerwać programowanie w dowolnym czasie, należy nacisnąć 
dowolny klawisz trybu (AUTO, MAN lub OFF; patrz strona 10).

Kopiowanie: Podczas programowania istnieje możliwość skopiowania ustawień 
jednego dnia na inne dni tygodnia. Aby skopiować program wybranego dnia należy 
przyciskiem DAY wybrać ten dzień, a następnie wcisnąć przycisk COPY DAY. 
W ten sposób został wybrany program dnia do kopiowania. Z kolei przyciskiem 
DAY wybrać dzień (od 1 do 7), na który chcemy skopiować program dnia. Wciśnięcie 
przycisku OK spowoduje skopiowanie programu dnia na wybrany dzień tygodnia.

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6

 6:30 23.5
°

1   2   3   4   5   6
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Dodawanie i usuwanie okresów pracy

Jeżeli w danym dniu potrzebne jest mniej niż sześć okresów pracy, 
niepotrzebne okresy (od 2 do 6) można usunąć. W tym celu należy:

1 Przyciskiem DAY wybrać dzień tygodnia. Przyciskami < lub > wybrać 
odpowiedni okres do skasowania.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk i przez przynajmniej 2 sekundy, aby 
skasować wybrany okres. Nastawa temperatura pozostanie na poziomie  
poprzedniego okresu, aż do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu.

Aby przywrócić wyłączony okres, należy powtórzyć opisaną powyżej 
procedurę wyboru wyłączonego okresu, a następnie nacisnąć  
i przytrzymać przycisk i przez przynajmniej 2 sekundy.

 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

Wciśnij i przytrzymaj
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Funkcje specjalne

Chwilowa zmiana nastawy

Podczas okresów bezruchu (kiedy źródło ciepła nie pracuje) termostat 
wskazuje bieżącą temperaturę w pomieszczeniu. W dowolnym momencie 
aby sprawdzić docelową temperaturę wcisnąć przycisk i. 

Wciskając przyciski p lub q można chwilowo zmienić temperaturę.

W trybie automatycznym termostat będzie utrzymywał nową ustawioną 
temperaturę aż do rozpoczęcia kolejnego okresu. Termostat będzie 
wówczas realizował zaprogramowaną temperaturę tego okresu.  
Aby utrzymać stałą temperaturę przez dłuższy czas, należy uruchomić  
tryb ręcznego sterowania (patrz strona 10).

UWAGA: Patrz również funkcja chwilowego zawieszenia dla trybu 
wakacyjnego (patrz strona 15).

Bieżąca temperatura

Ustawiona temperatura

Ustawienie zawieszające ustawienia  
dla bieżącego okresu

12:34 20.5
°

AUTO

12:34 20.5
°

AUTO

12:34 23.5
°
AUTO
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Chwilowe zawieszenie programu – tryb wakacyjny

Funkcja trybu wakacyjnego umożliwia utrzymanie stałej temperatury 
podczas dłuższej nieobecności użytkownika (do maksymalnie 99 dni).

1 Nacisnąć przycisk HOLIDAY.

2 Za pomocą przycisków + i - wybrać liczbę dni nieobecności 
(do maksymalnie 99 dni), a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.

3 Za pomocą przycisków p lub q ustawić temperaturę podczas 
nieobecności, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić 
i opuścić menu.

Tryb wakacyjny można anulować w dowolnym czasie naciskając  
ponownie przycisk HOLIDAY.

UWAGA: Funkcja działa tylko gdy termostat pracuje w trybie automatycznym 
(AUTO) lub ręcznym (MAN) (patrz strona 10).Należy ustawić temperaturę, a następnie 

nacisnąć przycisk OK

Należy ustawić liczbę dni, a następnie 
nacisnąć przycisk OK

     1 10.0
°

DAYS

     14 10.0
°

DAYS

OK?

     14 10.0
°

DAYS OK?

OK?
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Funkcje specjalne

• Przesunięcie temperatury: W niektórych przypadkach termostat musi zostać zainstalowany w miejscu, które nie 
odzwierciedla dokładnie optymalnej temperatury komfortu w innych pomieszczeniach. Ustawiając przesunięcie 
temperatury termostatu można skompensować te różnice (patrz strona 26).

• Szerokość pasma proporcjonalności: Jeżeli zastosowana instalacja grzewcza jest zbyt duża dla danego domu, 
można skompensować ten fakt zwiększając szerokość pasma proporcjonalności temperatury do 3°C  
(patrz strona 26).

• Cykl pracy i minimalny czas załączenia kotła: Wybór tych funkcji wspomaga pracę systemu ogrzewania 
i zapewnia większy komfort oraz oszczędność energii. Zalecane ustawienia dla różnych systemów znajdują się  
na stronie 28.

• Uruchomienie przez telefon (opcja): Ogrzewanie można włączyć przebywając poza domem za pośrednictwem 
telefonu, co stanowi wygodny sposób na ogrzanie domu podczas pobytu na wakacjach lub w zimne dni  
(patrz strona 29). Funkcja ta wymaga odpowiedniego modułu interfejsu telefonicznego.

Funkcje zaawansowane
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Montaż systemu

Procedura montażu

1 Odłączyć zasilanie

2   Wybrać lokalizację termostatu 
i zamontować jego podstawę  
na ścianie

3 Podłączyć przewody elektryczne

4 Uaktywnić baterie i zamocować 
pokrywę termostatu

5   Podłączyć zasilanie

6 Przetestować działanie termostatu

UWAGA: Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji urządzeń elektrycznych, zalecamy podłączenie 
urządzenia przez specjalistę.

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE: Jeśli zasilanie 
nie zostanie odłączone, może dojść do porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

1.
2 

- 1
.5

 m
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Instalacja i ustawienia

Montaż podstawy

Uwagi dotyczące lokalizacji:

• Podstawę termostatu należy zamontować około 1,2–1,5 metra 
nad podłogą, tak aby wyświetlacz był wyraźnie widoczny.

• Nie należy montować podstawy w pobliżu źródeł gorącego 
lub zimnego powietrza (grzejniki, okna, kanały grzewcze  
lub chłodnicze).

• Urządzenie należy montować w odległości przynajmniej  
1 metra od innych urządzeń elektrycznych (telewizor,  
wieża stereo, komputer itd.).

Wyjąć baterie

Zamontować 
podstawę

Odłączyć podstawę
Zdjąć termostat
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Okablowanie

Przewody od urządzeń grzewczych należy podłączyć 
do termostatu w sposób pokazany na ilustracji  
po lewej. Szczegółowe informacje przedstawiono  
na schematach połączeń na stronach 20–21.

1 Należy się upewnić czy zasilanie zostało 
odłączone.

2 Zdjąć izolację, odsłaniając około 6 mm przewodu.

3 Przy pomocy śrubokręta poluzować śrubę 
zaciskową, a następnie wprowadzić przewód  
w zacisk i dokręcić wkrętem.

4 Zamontować pokrywę, przywrócić ponownie 
zasilanie.

1,0 – 2,5 mm2

6 mm maks.

UWAGA: Wszystkie przewody muszą spełniać 
standardy IEE. Przewody zasilane prądem zmiennym 
muszą być oddzielone od przewodów montowanego 
osprzętu. Informacje dotyczące połączeń kablowych 
należy odczytać z instrukcji dostarczonej przez 
producenta kotła.
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Schematy połączeń

24-230V
50-60Hz

THR870B

24-230V
50-60Hz

THR870B

24-230V
50-60Hz

THR870B

Kocioł kombi Kocioł

Tylko pompa Uruchomienie przez telefon

A B C 1 2 3 4

THR870B

CTHR241-04
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Schematy połączeń

230V
50-60Hz

THR870B

230V
50-60Hz

THR870B

230V
50-60Hz

THR870B

*S-versions only

24-230V
50-60Hz

THR870B

Zawór strefowy Zawór strefowy

Siłownik termoelektryczny Napęd elektryczny
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AUTOMANOFF

Aktywacja baterii i zamocowanie pokrywy

Aby aktywować baterie należy zdjąć pokrywę przedziału bateryjnego  
i usunąć plastikowy element spod baterii. Przy pierwszym uruchomieniu 
po wykonaniu tej czynności użytkownik zostanie poproszony  
o wprowadzenie dnia i czasu.

Zdjąć pokrywę przedziału bateryjnego i usunąć 
zabezpieczenie znajdujące się pod baterią

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

Umieścić pokrywę na termostacie  
i docisnąć ją do zatrzaśnięcia na zaczepach

DAY

1 2 3 4 5 6 7

UWAGA: Baterii nie należy narażać na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.  
Zużyte baterie należy zawsze wymieniać na baterie tego 
samego lub równorzędnego rodzaju.
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Test systemu

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić test, aby upewnić się czy 
system działa poprawnie.

1 Nacisnąć przycisk OFF na termostacie, a następnie sprawdzić, 
czy instalacja grzewcza wyłączyła się.

2 Nacisnąć klawisz MAN na termostacie, a następnie za pomocą 
przycisku p zwiększyć zadaną temperaturę do maksymalnej (35°C).

 Jeżeli urządzenie zostało skonfigurowane poprawnie, na wyświetlaczu 
termostatu powinien się pojawić symbol „ogrzewania”,  
a instalacja grzewcza powinna wkrótce rozpocząć pracę.

3 Aby przerwać test należy nacisnąć przycisk AUTO, aktywując działanie 
programu lub przycisk MAN, aby aktywować tryb ręczny ustawiając 
żądaną temperaturę.

UWAGA: Należy pamiętać, aby w trybie MAN ustawić zadaną temperaturę 
na normalnym poziomie (np. 21°C), w przeciwnym wypadku po zakończeniu 
testu pozostanie ona na poziomie 35°C.

Nacisnąć przycisk OFF aby sprawdzić, czy instalacja grzewcza 
wyłączyła się

Nacisnąć przycisk MAN aby ustawić temperaturę na 35°C

Upewnić się, czy na wyświetlaczu pojawił się symbol ogrzewania

12:34 35.0
°

MAN

12:34 23.5
°

OFF  

12:34 35.0
°

MAN
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Nastawy parametrów

Nastawy parametrów pozwalają dostosować pracę urządzenia 
do określonego systemu. Na podstawie tabeli zamieszczonych na 
stronach 25–28 sprawdzić, czy jakieś ustawienia wymagają zmiany.

Aby zmienić nastawy parametrów:

1 Nacisnąć przycisk OFF na termostacie.

2 Nacisnąć i przytrzymać przyciski i, < oraz > aż do zmiany ekranu.

3 Za pomocą przycisku + lub - można szybko przechodzić między 
funkcjami, żeby znaleźć funkcję wymagającą zmiany ustawień.

4 Za pomocą przycisków p lub q zmienić dowolne ustawienia, 
a naciśnięciem przycisku OK zapamiętać nowe ustawienie.

 Aby opuścić menu parametrów wcisnąć dowolny przycisk trybu 
pracy (Auto, Manual lub Off ).241:CL

1   2 

Nacisnąć i przytrzymać, aby wejść w tryb ustawień

Nacisnąć, aby przechodzić 
między funkcjami

Nacisnąć, aby 
zmienić ustawienie

Pełna lista funkcji i ustawień znajduje się  
w tabelach na stronach 25–28

12:34 23.5
°

OFF  
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Funkcje parametrów – ustawienia termostatu

Funkcja Opis Opcje ustawień

1: CL Format czasu 24: Format czasu 24-godzinny ** 
12: Format czasu 12-godzinny 

2: rP Reset programu 0: Program użytkownika 
1: Reset programu do ustawień fabrycznych (patrz strona 11) **

5: bL Podświetlenie wyświetlacza 0: wyłączone 
1: Wyświetlacz podświetla się po naciśnięciu przycisku **

6: uL Maksymalna temperatura 35°C ** 
Zakres wyboru: 21° do 35°C

7: LL Minimalna temperatura 5°C** 
Zakres wyboru: 5° do 21°C

** nastawa fabryczna

Sposób zmiany tych ustawień opisano na stronie 24. Po zmianie każdego ustawienia należy potwierdzić przyciskiem OK.
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Funkcje parametrów – ustawienia termostatu

Funkcja Opis Opcje ustawień

9: tS Uruchomienie przez telefon (opcja) 0: Wyłączone ** 
1: Funkcja aktywna (patrz str. 29)

12: tO Przesunięcie temperatury 0: Brak przesunięcia ** 
Zakres: +3° to -3°C (patrz str. 16)

13: Pb Szerokość pasma proporcjonalności 1,5°C ** 
Zakres: 1,5° to 3°C (patrz str. 16)

19: FS RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 0: Bez zmiany 
1: Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy wybrać 1. 
Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną skasowane.

** nastawa fabryczna

Sposób zmiany tych ustawień opisano na stronie 24. Po zmianie każdego ustawienia należy potwierdzić przyciskiem OK.
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Funkcje parametrów – ustawienia systemu

Funkcja Opis Opcje ustawień

1: Ot Minimalny czas załączenia kotła 1 minuta ** 
Opcje: 1 do 5 minut  
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 28

2: Cr Cykl pracy 6 cykli na godzinę ** 
Opcje: 3, 6, 9 lub 12 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 28

5: PE Włączanie pompy 0: Wyłączona ** 
1:  Włączona (pompa jest włączana okresowo,  

aby umożliwić prawidłowe działanie urządzeń)

** nastawa fabrycznaNależy wejść w menu parametrów, a następnie nacisnąć klawisz >, aby uzyskać dostęp do ustawień systemu.

Sposób zmiany tych ustawień opisano na stronie 24. Po zmianie każdego ustawienia należy potwierdzić przyciskiem OK.
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Ustawienia użytkownika

Posiadana instalacja Zmiana w ustawieniach Opcje ustawień

Standardowy kocioł gazowy 
(< 30 kW)

Brak Bez zmiany

Zawór strefowy Brak Bez zmiany

Kocioł olejowy Ustawienia systemu 1: Ot 
Ustawienia systemu 2: Cr

Ustawić na 4 minuty 
Ustawić na 3 cykle

Siłownik termoelektryczny Ustawienia systemu 2: Cr Ustawić na 12 cykli

Sposób zmiany tych ustawień opisano na stronie 24. Po zmianie każdego ustawienia należy potwierdzić przyciskiem OK.
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Uruchomienie przez telefon (opcja)

Funkcja uruchomienia 
przez telefon jest 
wyłączona.

Funkcja uruchomienia  
przez telefon jest włączona. 
Na wyświetlaczu widoczny 
jest symbol EXT.

EXT

12:34 15.0
°

12:34 21.0°
EXT

moduł interfejsu 
telefonicznego

moduł interfejsu 
telefonicznego

OFF  

Funkcja uruchomienia przez telefon umożliwia zdalne sterowanie instalacją grzewczą podczas nieobecności,  
co stanowi wygodny sposób na ogrzanie domu w zimne dni. Po nawiązaniu telefonicznego połączenia z domem 
sygnał telefoniczny powoduje, że termostat THR870BEE będzie sterował temperaturą w taki sposób, aby utrzymać  
ją na stałym poziomie.

Funkcja ta wymaga odpowiedniego modułu interfejsu telefonicznego.

Jak pokazano na ilustracji poniżej, po ustawieniu funkcji uruchomienia przez telefon i nawiązaniu telefonicznego 
połączenia, termostat THR870BEE będzie sterował temperaturą w taki sposób, aby utrzymać ją na wybranym przez 
użytkownika poziomie (patrz strona 30).
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Uruchomienie przez telefon (cd.)

Okablowanie

Należy podłączyć 2 przewody z modułu interfejsu telefonicznego  
do zacisków 1 i 2 listwie termostatu THR870BEE. Schemat połączeń  
znajduje się na stronie 20.

Aby ustawić funkcję uruchomienia przez telefon:

W parametrze 9: tS wybrać 1. (Patrz strony 24 i 26).

Aby ustawić temperaturę dla funkcji uruchomienia przez telefon:

Domyślną temperaturę fabryczną 21°C można zmienić wciskając 
kilkakrotnie przycisk i dopóki nie pojawi się symbol EXT, a następnie 
przyciskami p lub q wybrać żądaną temperaturę. Wybraną wartość 
można ustawić pomiędzy minimalną a maksymalną wartością.

12:34 23.5
°EXT

Wciskać wielokrotnie do pojawienia się EXT 
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W przypadku wystąpienia trudności

Wyświetlacz nie wyświetla • Należy się upewnić, czy dwie nowe baterie alkaliczne AA  są prawidłowo 
zamontowane (patrz strona 22).

Instalacja grzewcza  
nie reaguje 

• Sprawdzić baterie termostatu (patrz wyżej).

• Upewnić się czy instalacja grzewcza ma odpowiednie zasilanie.                           
Sprawdzić bezpieczniki i wyłączniki;  w razie konieczności wymienić je  
lub zresetować.

• Sprawdzić okablowanie (strony 19–21) i konfigurację urządzenia  
(strony 24–28).

• Przeprowadzić test systemu (patrz strona 23).

Zadana temperatura  
nie może być utrzymana

• Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu, może być konieczna 
zmiana miejsca montażu termostatu. Należy się upewnić się czy nie został  
on zamontowany w pobliżu źródeł gorącego lub  zimnego powietrza 
(grzejniki, okna, kanały grzewcze lub chłodnicze).
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Załącznik

Informacje dot. gwarancji

Honeywell zapewnia gwarancję na niniejszy produkt przez 2 lata od daty zakupu. Zobowiązujemy się do wymiany 
lub naprawy produktu na swój koszt wyłącznie w przypadku, gdy usterka powstała w wyniku wad materiałowych 
lub wadliwego wykonania urządzenia.

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

Niniejsza gwarancja produktu określa pełnię zobowiązań firmy Honeywell. Gwarancja producenta nie obejmuje 
strat lub szkód 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.

Pełną listę zasad i warunków proszę gwarancji znajdziesz pod adresem www.homexpertbyhonyewell.com.

Niniejszą instrukcję należy zachować, aby można było powrócić do niej w przyszłości.

© 2011 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.  
Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania porady odnośnie recyklingu.

Niniejszą instrukcję zachować do dalszego wglądu.
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Potrzebna pomoc?
W sprawach związanych z niniejszym produktem pomoc można uzyskać na stronie  

www.homexpertbyhoneywell.com 




