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Naudotojo vadovas 
Vienos zonos termostatas 
Y87RF 

 



 

 
Esama Jūsų patalpos temperatūra parodoma monitoriuje. 
Pageidaujamai temperatūrai nustatyti, reikalinga pasukti 

valdymo diską dešinėn norint pakelti arba kairėn – norint su-
mažinti. Kiekvienas spragtelėjimas pasukant diską reiškia 
0,5 ºC pokytį. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čia: click – spragtelėjimas. 
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Po 5 sekundžių vėl bus rodoma esama patalpos tempera-

tūra. Termostatas stengsis kiek įmanoma tiksliau išlaikyti nu-
statytą temperatūrą. 

Jūs galite patikrinti nustatytą temperatūrą, pasukdami 
diską vienu spragtelėjimu kairėn arba dešinėn. Nustatyta tem-
peratūros reikšmė blyksės keletą sekundžių prieš grąžinant į 
patalpos temperatūros rodmenis. 
 

Čia: decrease – sumažinti; increase – padidinti. 
 

3 



 

 

Nakties temperatūros mažinimas 
 

Nakties metu arba išvykus, energijai taupyti verta nusta-
tyti termostatą žemesnei temperatūrai. Rekomenduojama su-
mažinti temperatūrą 5 ºC, tačiau tai priklauso nuo šildymo si-
stemos ir Jūsų namų izoliacijos. 

 

Baterijų keitimas 
 

Baterijas būtina keisti 
užsižiebus simboliui . 
Norint tai atlikti, reikalinga 
atskirti termostatą nuo 
montavimo plokštės ir įdėti 
2 naujus AA šarminius ele-
mentus, pakeičiant senuo-
sius. Vėl prijungti termos-
tatą prie montavimo plokš-
tės. 
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Žymos monitoriuje 
 
Temperatūros indikatoriaus nuostata 
Reiškia Jūsų nustatytą temperatūrą, skirtingą nuo 
esamos patalpos temperatūros. 
 

 

Šildymas 
Reiškia šildymo poreikį, tad Jūsų katilas turi įsi-
jungti arba veikti ciklų įjungti / išjungti režimu. 
 

 

Katilo relės jungtis 
Reiškia sėkmingą Jūsų termostato prijungimą 
prie katilo relės. 
 

 

Interneto tinklų sietuvo jungtis (pasirinktis) 
Reiškia, kad Jūsų termostatas sėkmingai sujung-
tas su interneto sietuvu. 
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Termostato susiejimas su interneto sietuvu 
RFG100 
 

Norint valdyti vienos zonos termostatą nuotoliniu būdu 
arba pridėti tvarkaraštį, reikalinga panaudoti Honeywell 
RFG100 interneto sietuvą (parduodamas atskirai) ir prijungti 
prie jo termostatą. 

 
Šiam veiksmui atlikti būtina visiškai įvykdyti RFG100 

instaliavimo instrukciją ir atitinkamoje pakopoje prijungti ter-
mostatą. 
 
1. Susiejimo ekranui suža-

dinti, reikalinga paliesti 
ir išlaikyti apie 10 se-
kundžių dešiniąją lieti-
mo zoną. 
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2. Susiejimo signalui pe-

rduoti, reikalinga trum-
pam paliesti dešiniąją 
lietimo zoną. Iki sėk-
mingo susiejimo ekrane 
blyksės simboliai  ir 

. 
 

 
 

3. Gero priėmimo 
atveju ant sie-
tuvo užsižiebs 
žalias šviesos 
diodas ,  
patvirtinantis 
sėkmingą susi-
ejimą. 

 

 
 

PASTABA: Susiejimo metu kilus problemoms, papildomos in-
formacijos kreipkitės į svetainėje 
www.honeywelluk.com/support/szbinding  
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4. Po susiejimo termostato 
ekranėlyje keletui se-
kundžių pasirodys si-
gnalo tarp įtaisų stipru-
mo reikšmė. 1 – žemo 
stiprumo; 5 – aukščiau-
sio stiprumo. 

Paskui pasirodys normalūs ek-
rano rodmenys su simboliu , 
patvirtinančiu sietuvo ir ter-
mostato sujungimą.  

 
 
5. Perskaitykite savo sie-

tuvo instrukciją, kaip 
sukurti savą prisijungi-
mo paskyrą bei įkelti 
mūsų išmaniojo telefo-
no taikomąją programą. 
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Trukdžių paieška 
 
Baterijų išsekimas 
Pasirodžius šiam simboliui, būtina pakeisti 
maitinimo elementus. Žr. kitame puslapyje. 
 

 

Jokios srovės termostate 
Jei po pradinio instaliavimo termostato ek-
ranėlis išlieka tuščias, reikalinga patikrinti, 
ar nuimtos nuo baterijų apsaugos. Priešin-
gu atveju pakeisti baterijas. 
 

 

Radijo dažnių ryšio trukdis 
Šio simbolio blyksėjimo priežastimi gali 
būti signalas iš katilo relės. Reikalinga pa-
tikrinti, ar katilo relė gauna srovę iš tinklo. 
Priešingu atveju konsultuotis su montuoto-
ju. 
 

 

Termostato defektas 
Šis simbolis reiškia, kad termostatas suge-
do ir jį būtina pakeisti. 
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Honeywell 
 

 
Pagaminta vadovaujant ir remiant Aplinkos ir degimo procesų 
kontrolės padaliniui, Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC 
EMEA, Z. A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Šveicarija, jų Įgalioto 
atstovo Honeywell Inc. 
 
Reikalinga pagalba? Apsilankykite svetainėje 
www.honeywelluk.com 

 
 
 
Honeywell Control Systems Ltd. 
Skimped Hill Lane, 
Bracknell 
Berkshire 
RG12 1EB 
www.honeywelluk.com  
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