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CM 707 – KULLANIM KILAVUZU

Tanım

Özellikler

Honeywell CM707, ısıtma
sistem verimlili ini kontrol
etmek,siz evdeyken ve
dı arıdayken konfor
sıcaklıklarını sa lamak
amacıyla dizayn edilmi bir
programlanabilir oda
termostatıdır. A a ıdaki
talimatlar en fazla konforu en az
maliyetle elde edebilmek için
termostatı nasıl programlayıp
kullanaca ınızı açıklar.

•
•
•
•
•
•

OK butonu ile ergonomik kullanıcı arayüzü
Geni LCD (Likit Kristal Ekran)
Ya am stilinize uyan ve enerji tasarrufunu
maksimize eden 7 günlük ısıtma programı
Her gün için ba ımsız 4 sıcaklık seviyesi
(5ºC’den 35ºC’ye kadar )
Sıcaklı ı 1’den 99 güne kadar
dü ürebildi iniz tatil butonu enerji tasarrufu
sa lar.
Dahili hafıza kullanıcı programını süresiz

GÖRÜNÜM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LCD Ekran
Pil Göstergesi
Zaman Görünümü
Brülör Çalı ma Göstergesi
Gün Göstergesi
Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık De i tirme Butonları
Sıcaklık Sorma Butonu
lem Modu Butonları

10. Ye il OK Butonu
11. Pil Yuvası
12. Pil Kapa ı
13. Tatil Fonksiyon Butonu
14. Program Butonları
15. Gün Kopyalama Butonu
16. Gün Seçme Butonu
17. Zaman De i tirme Butonları

CM 707 ‘ yi Ayarlama

‘ Ba langıç’
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Bu bölüm termostatın ayarlarını yapmayı ve çalı tırmayı 3 kolay adımda gösterir.

ADIM 1: Pilleri Yerle tirme
Not: E er termostat ekranı bo sa (Hiçbir sembol yada rakam görünmüyorsa) bu bölümdeki
talimatları takip edin. E er oda sıcaklı ını görebiliyorsanız 2. Adım’a (Gün ve Zamanı
Ayarlama) geçin.
Pilleri yerle tirmek için:
a. Pil kapa ını ve kontrolleri görmek için termostatın ön kapa ını kaldırın.
b. A a ı do ru bastırıp dı arı çekerek pil kapa ını çıkarın.
c. Do ru bir ekilde taktı ınızdan emin olarak termostatla beraber gelen 2 adet AA LR6 pili
yerle tirin.
d. Kısa bir süre sonra termostat ekranında bilgileri gösterecek ve kullanıma hazır olacaktır.
e. Pil kapa ını sa lam bir ekilde yerine oturtun.

ADIM 2: Günü ve Zamanı Ayarlama
Günü ve zamanı ayarlamak için:
a. DAY butonuna bir kez basın, ‘gün göstergesi’ yanıp sönmeye ba layacaktır.
b. Do ru güne ula ana kadar DAY butonuna basın (Gün 1= Pazartesi). Onaylamak için ye il
butonuna basın.
c. Zaman ayarlama moduna geçmek için
yada
butonlarından birine basın. LCD
ekranda
zamanı gösteren rakamlar yanıp sönmeye ba layacaktır. (Cihaz ilk kez
enerjilendi inde zaman 12:00’ı gösterir.)
d. Do ru zamanı ayarlamak için

yada

butonlarına daha sonra onaylamak için

ye il
butonuna basın. Butonlara her bası zamanı bir dakika de i tirecek ve butonlara
basılı tutma ba langıçta yava daha sonra hızlı bir ekilde zamanı de i tirecektir.
Not: Yanlı lıkla bu moda girilirse çıkmak için AUTO, MAN yada OFF butonlarına basın.

ADIM 3: Dahili Isıtma Programını Çalı tırma
Termostat bu ekilde i letime hazır durumdadır. AUTO butonuna basın ve dahili ısıtma
programı çalı maya ba layacaktır. Not: Dahili ısıtma programı normal konfor gereksinimlerini
sa lamak amacıyla dizayn edilmi tir, e er ayarları ki iselle tirmek isterseniz lütfen bir sonraki
bölümü ‘CM707’yi Programlama’ inceleyin.

CM 707’yi Programlama
CM 707 ‘ yi Ayarlama

‘Verimli Günlük Kullanım’
‘ Ba langıç’

Dahili Isıtma Programı
Dahili ısıtma programında günlük 4 sıcaklık seviyesi bulunur ve ertesi gün 3:00am ve 2:50am
arasında ayarlanabilir – gece yarısından sonra ak am sıcaklı ını sürdürmenize izin verir. Her
sıcaklık seviyesi 5ºC ve 35ºC arasına 0.5ºC’lik adımlarla ayarlanabilir. Isıtma için önseçili
fabrika programı a a ıdaki gibidir.
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‘Verimli Günlük Kullanım’

CM 707 ‘ yi Programlama

Pazartesi’den Cuma’ya (1. Günden 5. Güne)
Periyot
Zaman
Sıcaklık

1
6:30
21ºC

2
8:00
21ºC

3
18:00
21ºC

4
22:30
16ºC

2
10:00
21ºC

3
18:00
21ºC

4
23:00
16ºC

Cumartesi & Pazar (Gün 6 & 7)
Periyot
Zaman
Sıcaklık

1
8:00
21ºC

Isıtma Programını Gözden
Geçirme
Isıtma programını gözden geçirmek yada
de i tirmek için
yada
PROGRAM butonlarını o gün için olan 4
ayrı programlama periyotları arasında
geçi yapmak için kullanın. Haftanın her
gününe ula mak için DAY butonunu
kullanın, böylece 7 günlük ısıtma programı
gözden geçirilip de i tirilebilir.

Isıtma Programını De i tirme

Isıtma programını de i tirmek için:
a. Programlama moduna girmek için
yada
PROGRAM butonuna
basın. Pazartesi günündeki (Gün 1) periyot
ekildeki gibi yanıp sönecektir. Aktif
periyot, ekranın altında rakamların
etrafında yanıp sönen bir kare ile
ı ıklandırılmı tır.

basıyorken gösterge bir sonraki periyotta
yanıp sönüyorsa, bir sonraki periyot ileri
ötelenmi demektir.
c. stenilen zamana ula ıldı ında onaylamak
butonuna basın.
için ye il
Not: E er orjinal zaman ayarı istenilen ayar
de ilse adım d’ye geçmek ye il
butonuna basın.
d. Pazartesi günündeki (1. gün) periyot
için sıcaklık ayarları yanıp sönecektir. Bunu
ayarlamak için

yada

butonlarına

basın ve ye il
butonuna basarak
ayarları tekrar onaylayın.
e. Daha sonra sıcaklık periyodu aktif
olur.Pazartesi için bütün 4 periyodda
ayarlanana kadar yukarıdaki b’den d’ye
kadar olan adımları tekrarlayın yada AUTO
butonuna basarak her zaman programın
ayarlanmı halini çalı tırın.
imdi bir sonraki günün programını
ayarlamak için bir seçene iniz var:
f. i) Pazartesi’nin programını Salı’ya
kopyalamak için COPY DAY butonuna
basın. Kopyalanan gün göstergesi ve yanıp
sönen hedef gün göstergesi dı ında ekran

b. Periyot ba langıç zamanını ayarlamak
için
yada
butonlarını kullanın
de i ikli i onaylamak için ‘OK?’ göstergesi
aktif olacaktır.

Not:

yada

butonlarına

bo tur. Bu günü kabul etmek için ye il
butonuna basın. Farklı bir hedef günü
seçmek için yanıp sönen gün göstergesi
istenilen günün altına gelene kadar DAY
butonuna basın, daha sonra seçiminizi
onaylama için ye il

butonuna basın.

CM 707
‘ngıç
CM 707 ‘ yi

letme

‘ Özellikleri Kullanma’

Not: Hedef gün kabul edildi inde o gün
COPY DAY butonuna tekrar basıldı ında
kopyalanacak olan gün haline gelir.
YADA
ii) Gün göstergesini Salı gününe (Gün 2)
getirmek için DAY butonuna basın. O gün
için olan program b’den e’ye kadar
adımları takip ederek de ayarlanabilir.
Kalan günlerde DAY butonunu kullanarak
aynı ekilde ayarlanabilir.
Programlama modundan çıkmak için
AUTO,MAN yada OFF butonlarından
birine basılarak istenilen i letim modu
seçilir. Not: Ayarlanan programı
çalı tırmak için AUTO modunu seçin.

Zaman Periyotlarını Etkisiz/Etkin
Kılma
Termostatın hergün için programlanabilir 4
periyodu vardır, ancak ısıtma ihtiyacınız
için bütün bu ayar noktalarına ihtiyacınız
olmayabilir. Bu yüzden 2’den 4’e kadar
olan bütün programlar ısıtma program
profilinizden çıkarılabilir ( yada geri
dönülebilir).

LET M MODUNU SEÇME
Termostat Otomatik, Elle yada Kapalı
olarak üç farklı modda çalı abilir. letme
modunu ayarlamak için AUTO,MAN yada
OFF butonlarından birine basılır. Ekranda
AUTO,MAN yada OFF görüntülenerek
hangi modun aktif oldu u belirtilir.
• AUTO (otomatik) mod, termostatı
dahili sıcaklık programına (önseçili
yada ki iselle tirilmi ) ayarlar.
• MAN (manuel) mod, termostatı
gün boyunca seçili ayar de erli
basit bir termostat olarak ayarlar.

•

•

yada
PROGRAM butonları ile o
periyoda (2’den 4’e) gidilir ve do ru
periyodun yanıp sönen kare sembolü ile

b. Periyotları etkin kılmak için etkisiz
kılınmı periyoda giderek yukarıdaki
adımları takip edin. Bu periyodu tekrar
aktif hale getirmek için
2 saniye basılı tutun.

butonuna en az

Ayar de eri
yada
butonları kullanılarak 5ºC’den
35ºC’ye kadar ayarlanabilir.Ba ka
bir i letim modu yada sıcaklık
seçilene kadar bu sıcaklı ı
korumaya devam eder.
OFF modu termostatı, eviniz için
bir donma koruması olarak çalı an
minimum 5 ºC (önseçili) sıcaklı a
ayarlar.

Normal

Zaman periyotlarını etkisiz yada etkin
kılma:
a. stenmeyen periyotları etkisiz kılmak için

i aretlenmi oldu undan emin olunur.
butonuna en az 2 saniye basılı tuttuktan
sonra ekran o periyodun programdan
çıkarıldı ını gösterir.
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•

letim Süresince

Sıcaklık Sorma
OTO,MAN yada OFF i letim modlarında termostat o anki oda sıcakını gösterir. Programlanmı hedef
sıcaklı ı (termostatın korumaya
çalı tı ı sıcaklık) görmek için
butonuna basın. O anki oda
sıcaklı ına tekrar dönmeden önce
hedef sıcaklık 5 saniye süresince
yanıp söner.
Sıcaklık Bastırma
Normal i letim sırasında (AUTO
mod) programlanmı sıcaklık
,
yada
butonuna basılarak
ayarlanabilir.Hedef sıcaklık 5
saniye boyunca yanıp söner. Bu
yada
süre boyunca
butonları ile sıcaklık ayarlanabilir.
Not: Bir sonraki programlanmı
sıcaklık de i iminde bu sıcaklık
bastırma iptal edilir
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CM 707 ‘ yi

letme

‘ Özellikleri Kullanma’

Özel Fonksiyonları Kullanma
•

d. Tatil sıcaklı ını (5ºC- 35 ºC)

Tatil Fonksiyonu

ayarlamak için

Tatil fonksiyonu belirli gün sayısı için
(1’den 99’a kadar) sabit bir sıcaklık
(önseçili=10ºC) ayarlamanıza izin verir.
Bu, ev dı ında oldu unuzda enerji
tasarrufu yapmanıza ve ilgili maliyetleri
dü ürmenizi sa lar ve eve
döndü ünüz gün normal i letime geri
döner.
Tatil fonksiyonunu ayarlamak için:
a. Termostatın AUTO yada MAN
i letim modlarında oldu undan emin
olun.
b. Tatil günü sayacını görüntülemek ve
sıcaklı ı ayarlamak için
tatil
butonuna basın.
c. Tatil zamanını (1-99 gün) ayarlamak
için

yada

onaylamak için ye il
basın.

butonlarına
butonuna

yada

butonlarına onaylamak için ye il
butonuna basın.
Eviniz bo gün sayısı süresince, termostat
yeni sıcaklık de erine göre kontrol yapacaktır. Seçili süre geçene kadar tatil sayacı
gece yarıları birer gün azalacaktır. Daha
sonra termostat, ayarlanmı MAN yada
AUTO moduna göre normal çalı masına
geri dönecektir. Tatil fonksiyonunu iptal
etmek yada fonksiyondan çıkmak için
istedi iniz zaman
basın.

butonuna ikinci kez

Zamanı Ayarlama
Normal çalı ma sırasında sadece zamanı
ayarlamak için

yada

butonlarına

ve de i ikleri onaylamak için ye il
butonuna basın.

CM 707 SORUN G DERME
Belirti
Bo Ekran (Güç Kaybı).

Ekran yanıp sönen
sembolü
gösteriyor.
Ekranda ‘SERVICE’ kelimesi görünüyor.

Ekran

sembolü gösteriyor.

Çözüm
Pil kapa ını kaldırarak pillerin yerle tirildi ini
kontrol edin.
Pillerin do ru yönde yerle tirildi ini kontrol
edin.
Pilleri de i tirin.
Terrmostattaki piller tükenmi .
- Pilleri de i tirin.
Kurulumcunuzun tavsiye edilen bir bakım
uyarı süresi ayarladı ını gösterir. Bir bakım
kontrolü düzenlemek için kurulumcunuzu
arayın.
Not: Termostatınız ve ısıtma sisteminiz
normal i letime devam eder.
Isıtma sisteminizde bir hata meydana geldi.
Pilleri çıkarıp tekrar takın.
sembolü birkaç dakika içinde
silinmezse kurulumcunuzu arayın.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Piller tükendi inde termostatın
pillerrini nasıl de i tirebilirim?

Bütün bir gün için nasıl tek bir
sıcaklık ayarlarım?

Termostat, pil güç düzeyini sürekli olarak
gösterir ve pillerin de i tirilmesi genelde 2
sene içerisinde gerekir. Pillerin gücü
tükenmeye ba ladı ında ekranda yanıp
sönen
sembolü görüntülenir.Pilleri
de i tirmek için yukarıdaki bölümdeki
(‘ADIM 1: Pilleri Yerle tirme’) adımları
takip edin, Adım c’deki gibi kullanılmı
pilleri yenileri ile de i tirin.
Not: Pilleri de i tirirken program
ayarlarınız hafızada tutulur ancak
Zaman ayarlarını do ru ayarlamanız
gerekmektedir.

Basit bir termostat gibi bütün bir gün
boyunca tek bir sıcaklık olacak ekilde
çalı tırmak için MAN butonuna basarak
manuel mod seçilebilir.
yada
butonlarına basarak sıcaklı ı ayarlayın 5ºC’den 35 ºC’ye kadar 0.5 ºC’lik adımlarla
istedi iniz sıcaklı a ayarlayabilirsiniz.
Termostat, ba ka bir i letim modu seçilene
yada sıcaklık ayarlanana kadar bu
sıcaklı ı korumaya devam edecektir.
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