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 دسترسی سریع به مرجع ترموستات:

    ترموستات خود را بشناسید

  

  

  

  



1. LCD  

  
 تاریکی در روشن دکمه .2

 فن کلید .3

 کلید سیستم .4

 درب تعویض باتري .5

 دکمه هاي تنظیم دما .6

 دکمه هاي کاربري .7

 

  مهم

روز تعویض  21کاهش پیدا کند، نشان داده می شود. اگر کاربر موفق نشود باتري را در طول  AAنمایشگر کاهش باتري زمانی که توان باتري 

  کند، ترموستات تنها نشانگر کاهش باتري را به عنوان هشدار نهایی قبل از اینکه ترموستات غیر قابل استفاده شود، نشان می دهد.

  

  اطالعت درب باتري

  استفاده از انگشت بخش پایینی ترموستات را اریب (مایل ) کنید.براي دسترسی آسان به درب باتري، با 

  



  عملکرد ترموستات  

 : LCDنمایشگر  .1

 را مطالعه بفرمایید. 2براي جزئیات درباره ي این نمایشگر صفحه 

 :  تاریکی در روشن دکمه .2

 روشن خواهد شد.این دکمه به صورت خودکار، چند ساعت بعد از اینکه در معرض نور محیطی قرار بگیرد، 

 : فن کلید .3

ON  یاAUTO  .را انتخاب کنیدON  .فن به طور پیوسته روشن خواهد ماند ،AUTO  فن به طور متناوب تنها زمانی ،

  روشن خواهد شد که سیستم گرمایش یا سرمایش روشن باشد.

 :کلید سیستم .4

،  COOLت گرما را روشن می کند. انتخاب ، حال  HEATخود را انتخاب کنید. انتخاب  HVACحالت عملکرد سیستم 

  ، هردو حالت گرمایش و سرمایش را خاموش می کند. OFFحالت شرطی هوا را روشن می کند. انتخاب 

 :دکمه هاي تنظیم دما .5

  را براي انتخاب دماي مطلوب اتاق ، فشار دهید. –دکمه + یا 

 :دکمه هاي کاربري .6

برنامه ریزیتان استفاده کنید. براي دستورالعمل ها به صفحه بعد مراجعه  از این دکمه ها براي تنظیم کردن گزینه هاي

  کنید.

  

  برنامه ریزي ترموستات

  تنظیم زمان

  براي تنظیم دماي مورد نظر، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. MENU .را فشار دهید 

2. SET TIME  .را فشار دهید 

 براي انتخاب روز از هفته مورد نظر استفاده کنید.  - از کلید + یا روز هفته چشمک می زند. .3

4. NEXT STEP  .را فشار دهید 

استفاده  12براي انتخاب زمان مورد نظر استفاده کنید. زمانی که از ساعت  –زمان حال حاضر چشمک می زند. از کلید + یا  .5

 مورد نظر به درستی انتخاب شده است. .p.mیا  .a.mکنید که می کنید، اطمینان حاصل 

6. NEXT STEP   .را فشار دهید 

 براي انتخاب دقیقه مورد نظر استفاده کنید. –حاال دقیقه چشمک می زند. از کلید + یا  .7

 را فشار دهید.  DONEزمانی که کار شما کامل شد،  .8

  



  برنامه زمان بندي دستگاه

  

  مراحل زیر را دنبال کنید:براي انتخاب برنامه زمان بندي رایج خود، 

  

1. HEAT   یاCOOL   را از کلید سیستم انتخاب کنید. توجه: شما می توانید برنامهHEAT   وCOOL  را به طور جداگانه

 داشته باشید.

2. MENU  .را فشار دهید 

3. SET SCHED دوشنبه نمایان شده و تصویر -را فشار دهید. توجه : جمعهWAKE  نشان داده می شود. حاال شما دوره

 .برنامه ریزي کنیدزمانی بیدار را براي تنظیمات روز هفته 

 براي اینکه زمان انتخابی شما بر روي روز هفته بیدار تنظیم شود، استفاده کنید.  –زمان چشمک می زند. از کلید + یا  .4

5. NEXT STEP .را فشار دهید 

 براي انتخاب زمان روز هفته بیدار استفاده کنید. –یا ظیمی چشمک می زند. از کلید + دماي تن .6

7. NEXT STEP .را فشار دهید 

و براي حالت خوابیده  RETURN، براي بازگشت  LEAVEر کنید. براي ترك این قسمت اتکر 7را در آخر مرحله  4مرحله  .8

SLEEP .را فشار دهید 

  شنبه:

و براي حالت خوابیده  RETURN، براي بازگشت  LEAVEسمت تکرار کنید. براي ترك این ق 7را در آخر مرحله  4مرحله  .9

SLEEP را فشار دهید 

  یکشنبه:

و براي حالت خوابیده  RETURN، براي بازگشت  LEAVEتکرار کنید. براي ترك این قسمت  7را در آخر مرحله  4مرحله  .10

SLEEP را فشار دهید 

  

  

  یادآورنده تعویض فیلتر:

  

ري می در این حالت ترموستات به شما یادآوکه فیلتر هوا نیاز به تعویض داشته باشد است زمانی نماد فیلتر در ترموستات تغییر 

  در نمایشگر ظاهر خواهد شد. FILTعبارت کند و 

، شما باید فیلتر هوا را تعویض کنید و را نشان می دهد FILTتعویض فیلتر: زمانی که یادآورنده راه اندازي مجدد یادآورنده 

  مجددا راه اندازي کنید. ثانیه،  3یادآورنده را با قرار دادن روي دکمه دوم ترموستات از باال سمت چپ روي 



  

  موقت و دائم: HOLDویژگی 

  

HOLD  را فشار می دهید، ترموستات عبارت  –موقت: زمانی که شما کلید + یاHOLD  وRUN SCHED  را روي سمت چپ

صفحه به شما نشان می دهد. اگر شما عملی را انجام ندهید، دما در این نقطه به طور موقت باقی می ماند تا دوره ي برنامه بعد 

  آغاز شود. نقطه تنظیمی برنامه با نقطه موقت عوض می شود.

HOLD  دائم: اگرHOLD  را فشار دهید، عبارتHOLD شگر ظاهر می شود. حاال ترموستات در در زیر دماي تنظیمی در نمای

  آن را تنظیم کنید. –یا حالت دائم در این نقطه می ماند و شما می توانید با استفاده از کلید + 

   را فشار دهید تا هم از حالت موقت و هم دائم خارج شوید. RUN SCHEDبراي بازگشت به برنامه: 

  

 

  


