
INSTRUCTIE INSTELLEN  
EN AFLEZEN

1   Ingestelde temperatuur

HONEYWELL KAMERTHERMOSTAAT

De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte 

waar de thermostaat hangt. U stelt de thermostaat hierop in. De ther-

mostaat zal zo nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur voor die 

ruimte handhaven. U kunt de ingestelde temperatuur controleren door 

de draai-/instelring één voelbare klik linksom of rechtsom te draaien.  

U ziet de ingestelde temperatuur dan knnipperen. Na 5 seconden  

verschijnt de ruimtetemperatuur weer in het venster.

3   Nachttemperatuur

Bij afwezigheid en ‘s nachts kan de thermostaat het beste op een lagere 

temperatuur worden ingesteld. Zo wordt er energie bespaard. In het  

algemeen wordt een verlaging van maximaal 5 graden aanbevolen. 

2   De temperatuur wijzigen

Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben, kunt u de instelling wijzigen. 

U doet dit door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom 

verlaagt u de ingestelde temperatuur met 0,5 graad. Iedere klik rechtsom 

verhoogt de ingestelde temperatuur met 0,5 graad. U ziet de ingestelde 

temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u 

de ring los. Na 5 seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in 

het venster. De thermostaat zal de temperatuur in de ruimte zo nauwke-

urig mogelijk aanpassen naar de zojuist ingestelde temperatuur.

Belangrijk om te weten

Op het moment dat de ingestelde temperatuur bijna is bereikt, zal de  

watertemperatuur in de radiatoren dalen. Op het moment dat de ingestel-

de temperatuur daadwerkelijk is bereikt, zal het systeem uitschakelen. De 

radiatoren koelen dan helemaal af. Als de temperatuur in de ruimte onder 

de ingestelde waarde komt, zal het systeem weer inschakelen en worden 

de radiatoren weer warm.
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Wanneer het symbool    in het scherm wordt 

weergegeven, moeten de batterijen vervangen 

worden.

INSTRUCTIE 
VERVANGEN BATTERIJEN

1   Verwijder de draai-/instelring

HONEYWELL WIRELESS

Deze instructie is alleen van toepassing op draadloze 

kamerthermostaten van het merk Honeywell.

2    Neem de thermostaat los 
van de montageplaat

3    Plaatsing batterijen

N.B.: Gooi lege batterijen niet weg maar lever deze in als KCA.

*  In plaats van het      teken kan een aantal 8 tekens in 

beeld komen, ook dan moeten de batterijen vervangen 

worden.

a:  Verwijder de batterijen.

b:   Plaats de nieuwe batterijen, let hierbij op de juiste 

positie van + en -.

c:  Plaats de thermostaat weer op de montageplaat.

d:  Plaats de draai-/instelring weer terug.

Thermostaat aan bovenzijde naar beneden druk-

ken, lostrekken en naar onder wegkantelen.
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