
 
 

 

 
 
 
 

CM700 RF 
INSTRUKCJA INSTALACJI  
Bezprzewodowy programowalny termostat 
pokojowy CM727 / CM721 z modułem BDR91 

 
Opis 
Termostat pokojowy Honeywell Home CM700 RF 
(CM727 lub  CM721)  jest   nowoczesnym   
urządzeniem   z bezprzewodowym
 sterowaniem opartym na sprawdzonej 
myśli programistycznej firmy Honeywell Home. 
Aby dodatkowo ułatwić codzienną obsługę 
termostatu, został on wyposażony w duży ekran 
LCD z podświetleniem i funkcją dynamicznego 
wyświetlania tekstu. 

Termostat pokojowy  CM927/921  komunikuje  się 
z modułem przek. BDR91 w paśmie częstotliwości 
radiowej 868 MHz, aby sterować elementami układu 
ogrzewania, tj. kocioł, pompa lub zawór strefowy. 
Termostat ten nie komunikuje się z żadnymi  
innymi urządzeniami sterowanymi bezprzewodowo 
pracującymi na nowych częstotliwościach lub wg 
innych protokołów komunikacyjnych. 

Uwaga: Połączenie radiowe pomiędzy pojedynczym 
termostatem pokojowym (CM727/721) i 
modułem (BDR91)  w  zestawie  dostarczanym 
przez  Honeywell Home jest  fabrycznie  
skonfigurowane   i dlatego elementy te POWINNY 
być instalowane    w tej samej części instalacji. 
Pozwala to na przyspieszenie i uproszczenie 
procesu instalacji. Aby dołączyć elementy 
określonego zestawu do elementów pochodzących 
z innego fabrycznie skonfigurowanego   zestawu,   
należy   zapoznać się z punktem 5.1 Procedura 
zestrojenia w celu umożliwienia komunikacji 
pomiędzy urządzeniami. 
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1) Informacje dotyczące montażu 
Ponieważ produkty te komunikują się z wykorzystaniem częstotliwości radiowej, instalację winno się 
przeprowadzać ze szczególną starannością. Położenie elementów radiowych, jak również konstrukcja 
budynku mogą mieć wpływ na działanie systemu bezprzewodowego. W celu zapewnienia niezawodności 
systemu należy zapoznać się i postępować zgodnie z informacjami podanymi poniżej. 

W typowych budynkach mieszkalnych dwa produkty powinny komunikować się pewnie w zasięgu 30 m. 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że ściany i sufity będą osłabiać sygnał radiowy. Moc sygnału radiowego 
docierającego do odbiornika zależy od liczby ścian i sufitów dzielących go od termostatu pokojowego, jak 
również od konstrukcji budynku - na rysunku poniżej pokazano typowy przykład osłabienia mocy sygnału. 
Ściany i sufity zbrojone stalą lub ściany gipsowo-kartonowe wyłożone folią metalową znacznie bardziej 
zmniejszą moc sygnału radiowego. 

Po wybraniu położenia termostatu pokojowego można sprawdzić moc sygnału za pomocą trybu testu 
komunikacji radiowej opisanego w punkcie 2.2.3 Lokalizacja termostatu pokojowego. Jeżeli położenie 
jest niewłaściwe, odbiornik nie odpowie i należy wówczas wybrać inne położenie. 

 
 
 

 

Typowy przykład spadku mocy sygnału w zależności od konstrukcji budynku 
 
 
 
 
 

2 CM700 RF - Programowalny termostat pokojowy 



 
 
z 

<5A 
> --- t:::3--+_j 
>-- ---<>-- - 

Modul BDR91 jest urz<1_dzeniem z 
komunikacj <!_ radiow<1. i dla 
osi<1_gni cia najlepszej komunikacji 
powinno bye zamontowane w 
przestrzeni otwartej. Montowac 
przynajmniej 30 cm od metalowych 
obiektach tj. przegrody metalowe 
lub obudowa kotla. 

b. 

Nie montowac na metalowych 
powierzchniach ! 

Uwaga: Modul przekaznikowy 
nie posiada cz sci serwisowych 
i powinien bye obslugiwany 
przez kwalifikowana osob 
UrzQdzenie wrazliwe na 
wyladowania elektrostatyczne 
Nie dotykac plytki drukowanejl 

Palnik kotla 
 
230Vrv 
50 -60H 
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Zaw6r strefowy + 
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Klimatyzator 

230Vrv 
50 -60 

230Vrv 
50-60Hz 
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Uwaga: Okablowanie musi bye zgodne z IEE zasadami 
Nale:zy zwracac uwag na temperatur otoczeni a okreslone 
na obudowie modulu 

 

 

2) Montaz systemu CM700 RF 
W celu wtasciwego zainstalowania odbiornika oraz termostatu pokojowego nalezy post powac zgodnie z 
kolejnymi rysunkami i podanymi informacjami. lnformacje na temat zastosowar'i innych nii: kotly gazowe, 
funkcji specjalnych oraz innych dost pnych opcji systemu znajduj<:1 sif? w rozdziale 4) Tryb insta /a cyjny. 

2. 1 Montaz modulu przekazn iikowego BDR91 
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Wcisnąć aby ustawić bieżący dzień miesiąca (np. d01 = pierwszy 
dzień miesiąca) i następnie potwierdzić zielonym przyciskiem 

 
 
 
 

2.2 Montaż termostatu pokojowego 
2.2.1 Włączanie zasilania 
Aby zainstalować baterie należy: 
a. Podnieś górną pokrywę termostatu, aby odsłonić pokrywę komory baterii i panel sterowania. 
b. Naciśnij pokrywę baterii i zsuń ją z zatrzasków. 
c. Włóż 2 baterie alkaliczne LR6 (AA) dostarczone wraz z termostatem, dopasowując odpowiednio ich 
bieguny. 
d. Po krótkiej chwili na wyświetlaczu termostatu pojawią się informacje, co będzie oznaczało, że jest gotowy 
do użytku. 
e. Załóż ponownie pokrywę komory baterii, wsuwając ją w otwór przedziału bateryjnego. 

 
Aby ustawić datę i godzinę: 
a. Wcisnąć przycisk DATE/DAY aby rozpocząć ustawienie czasu. Jeśli wybór 
daty ustawiany jest po raz pierwszy na ekranie pojawi się: 

 

b. Wcisnąć   aby ustawić bieżący miesiąc (np. m01 = Styczeń) i 
następnie potwierdzić zielonym przyciskiem 

 
 

c. Wcisnąć   aby ustawić bieżący rok (np. yr06 = 2006) i następnie 
potwierdzić zielonym przyciskiem  
Data zostaje zapamiętana. 

 
d. Używając  przycisków  ustawić aktualny czas. Każde wciśnięcie 
zmienia czas co jedną minutę. Przytrzymanie przycisku powoduje najpierw 
wolną zmianę, a następnie szybką. 

 
Uwaga Jeśli tryb jest wybrany przypadkowo, aby opuścić go należy wcisnąć jeden z przycisków AUTO, MAN 
lub OFF. 

2.2.1 Kontrola komunikacji radiowej (tryb testowy) 
Aby sprawdzić komunikację radiową, umieścić termostat około 2-3 metry od zamontowanego odbiornika. 
Ustawić przełącznik suwakowy na termostacie pokojowym w położeniu OFF, a następnie nacisnąć razem 

i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski . Na urządzeniu wyświetlony zostanie komunikat 
‘TEST TRANSMISJI’ i przez maks. 10 minut urządzenie będzie wysyłać do odbiornika sygnał testowy, migając 
co 5 sekund zieloną diodą LED (wyjście przekaźnikowe pozostanie wyłączone). Jeżeli zielona dioda miga co 
5 sekund, przejść do kolejnego etapu. 

 
UWAGA: Jeżeli zielona dioda nie zapala się w określonych odstępach czasu, miga czerwona dioda lub kiedy 
montowany jest zamienny odbiornik lub termostat pokojowy, należy postępować zgodnie z procedurami 
opisanymi w rozdziale 5.1 Procedura zestrojenia. 



Podstawa nascienna 

-----------==-= 
 
 
 
 
 

• W ce lu zapewnien1a optyma l'ne go, dz i1  atan ia tennos tatu  pokojo weg,o  nalezy go mon owac, podobnie  jak w przypadku 
iinnyoh  u12 d!zei'i r:ad iowych, na,   o  twartej przestrze11i. 

• Na ll ei.y p o,21oslaw  i 6 o o najmn i ej 30 om  od l e gfosoi od ws2!0lkich praedmfot6w metalowy,ch, w tym p12egr6d soien nych, 
i oo naj,mniej 1 m odlegfosci od wszelkich urzijdlzen el!e ktiryc:iJnyc!h, np . radioodbiomilka , TV, kompute:ra itp . 

• Nli e  wo  l no   montowac na metaliowyc!h skrzynkacti nasciennych. • Zaleca si pe:liny montaz odbiornika. 

 

 
2.2.3 Lokalizacja termostatu pokojowego 
Pozostajstc nadal w trybie testowym, zgodnie z inform acjam i zawartymi w rozdziale 2.2.2, nale:iy  okreslic lokaliz--
acj t:ermostatu p okojo wago, biorij c pod uwagt informa .cje zawart:e na poniz:szych ilustra.cja .ch . 

1  . Znalezc lokaliza.q zap e wniajij odpowiedniij komunikacjt radiowij. wtasciwa transmisjasygnalizowana 
jest miganiem  zielonaj diody  LED odbiornika  w 5-sekunclowym  odst pie  czasu. U, 
odbiomika bfdzie wyf.!;Jczony. 

W, AGA: Przekainik 

2. Zamontowac termostat pokojowy na scianie, korzystajijc z odpowiedniego uchwytu, ALBO altematywnie 
zamocowac na stojaku, jak pokazano na ilustra.cji ponizej. 

3. Wyjsc z trybu testowego, ustawiajfilc przet cznik suwakowy w potozeniu wymaganego trybu pracy - 
AUTO (automatyczny) lub MAN (r czny). 

2.3 Sprawdzanie dzialania systemu 
Na tym etapie nale:i.y przeprowadzic prosty test w celu sprawdzenia, czy caty system zostat poprawnie 
zamontowany. 

1. Ustawic p rzetl,jlczn ik suwakowy w potozeniu OFF (wyt'filczony) . 
2. Sprawdzic, czy zasilanie, kotta i zielona dioda na odbiorniku sa. wyt4czone. 
3. Ustawic p rzefl,jlczn ik suwakowy w pozycji trybu pracy 1"9Cznej MAN. 
4. Ustawic nasta namaksimum (35°C), naciskajij c przycisk i@. Kociot powinien sit wta,czyc (zielona 

dioda . na odbiomiku Wt-J\CZO NA) po kilku sekundach, a na wyswietlaczu t:ermostatu pokojowego pojawi 
sii;:i symbol ptomienia 4. 

5. Ustawic  przet24c zni  k  suwak.o wy  w  potozeniu  OFF  {wylE4cz  ony).  Kociot  w 24czy  sit   (zielona.  d i oda   .  na 
odb    iorn    i ku   WVl.,I\CZONA) po k ilku sekundach i zniknie symbol ptomienia. 4  . 

6. Spra wdzic dzialanie systemu, ustawiajijc przetj,jpzn i k suwakowy kilka razy w trybie MAN (r czny) i OFF 
(wyt'etc:zony), i pami taj1:1c o wspomnianym wy±ej op6zniooiu przet czania. 

W tym momencie etap montazu powinien zostac zakor'iczony. Aby rozpocz1:1c prac przy domyslnych 
ustawienia.oh   fabrycznych,  nalefy  ustawic przet4cznik  suwakowy w  pozycji trybu  AUTO  (automa tyczny), 
lub wybrac PROG (programowanie), aby zmodyfikowac wbudowany program grzania. 
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3) Podstawowe tryby pracy systemu 

3.1 Praca automatyczna 
Odblornlkodblera sygnatzapotrzebowanla na clepto 
(0-100%)    ztermostatupokojowego.Kledywymagana 
Je st wl kszallos6clepla, nawyswletlaczutermostatu 
pokojowy pojawl  sl  symbol ptomlenla ti. Zaleznie 
od zapotrzeboWania na cieplo odbiornik Wl'lczy 
urZ'ld zenie grzewcze w celu dostosowania ilosci 
clepla do aktualnycilwymagar\ sytemu. 

Zlelona dioda  LED sygnalizuje stan wyjscla 
przel<at nik a: 

• zielona diodawl'lczona . przel<atnik zal'l czony 
• zielonadiodawyil!czona - przekatnik wyi'lczony 

 

3.2 Okresowa zmiana ustawieri 
Naclsnl ie przycisku na odbiorniku spowoduje zmian blei.<lcej pozycji przekatnika. w momencle 
odebrania kolejnego sygnatu z termostatu pokojowegoodbiornik powr6ci do llybu pracy automatycznej, 
ponlewaz posladaonwyzszy prlorytet nit sterowanie r czne. 

3.3 Zanik komunikacji 
Jesll zanik komunikacji radiowej trwa 1 godzin . zaswiecl slf czerwona diodasygnalizu)'\C, ze w cl'l gu 
ostatniej godziny nie zostat odebrany zaden komunil<at ra diowy. 

Odbiornik  mozna  wprowadzl6 w tryb r znego sterowanla w przypadku braku sygnatu, wyblera)'\C Ul 
funkcj w tryble lnstalacyjnym (patrz punkt 4.2, wyb6r trybu zanlku komunlkacjl modutu BDR91). 
Gdy pojawi sif ponownie komunikacja radiowa, odbiornik automatycznie powr6ci do normalnego llybu 
dziatania. 

Al:Yf zade monstrowa6 dZiatanie Ur2<ldzenia wfascicielowl mieszl<ania mozna skorzysta6 z lnstrukcjl 
Obstugldostarczonej wraz z termostatempokojowym. 

4) Tryb instalacyjny 
Tryb instalacyjny sruz y do dostosowania ustawler\ systemu do okreslonych zastosowar\, korzystania z 
funkcji specjalnych termostatu pokojowegolub zmiany ustawier\ fabrycznych. Parametry podzielone S<l 
na dwiegrupy: 

- Parametrykategoril 1 - konfiguracja termostatu pokojowego 

- Parametrykategoril 2 - konfiguracja systemu 

Wszystkie parametry zostalyopisane w punkcie 4.6Tabela psrametrowlnstalatom. 
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Modul przekaznki owy BDR91 

!3- Diody stanu 
przel<atnika 



 
 
 
 
 

4.1 Wybór trybu instalacyjnego 

1. Wcisnąć przycisk OFF. 
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk oraz dwa 

przyciski . 
3. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy parametr 

instalacyjny z Kategorii 1 (dla parametrów 1 – 20). 
4. Aby zmienić wartość fabryczną parametru wcisnąć 

przyciski aby zmienić wartość 
fabryczną parametru. Migająca wartość oznacza 
możliwość zmiany. 

5. Potwierdzenie zielonym przyciskiem powoduje 
stałe wyświetlenie wartości i wprowadzenie nowego 
wyboru. 

6. Aby przejść do kolejnego parametru wcisnąć przycisk 
. 

7. Aby wybrać parametry z Kategirii 2 (parametr 1do 5) 
wcisnąć przycisk . 

8. Aby opuścić tryb instalacyjny wcisnąć jeden z 
przycisków: AUTO, MAN lub OFF. 

 
 
 
 

4.2 Konfiguracja trybu zaniku komunikacji z modułem BDR91 



 
 
 

  4.3 Zastosowania termostatu pokojowego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Specjalne funkcje termostatu pokojowego 



 
 

 

 
 

4.5 Tabela parametrów instalatora 
4.5.1 Parametry kategorii 1 - Konfiguracja termostatu pokojowego 

 

Parametr Nr 
parametru 

Domyślne ustawienie 
fabryczne 

Ustawienie opcjonalne 

1. Parametry kategorii 1 – ustawienia termostatu pokojowego 
  Ekran Opis Ekran Opis 

Zegar 12-/24-godzinny 1:CL 24 24-godzinny format 
zegara 

12 12-godzinny format zegara (AM/PM) 

Zerowanie programu 
temperatury/czasu 

2:rP 1 Domyślne ustawienie 
fabryczne profilu 
temperatury/czasu 

0 Czas/temperatura zgodne z 
programem 

   Zmiana na 0, gdy jeden z 
profili temperatury/czasu 
zostanie zmieniony 

 Przywrócenie wartości 1 domyślnego 
ustawienia fabrycznego profilu 

Automatyczna zmiana 
czasu letniego/ 
zimowego 

3:tC 1 Funkcja automatycznej 
zmiany czasu letni/ 
zimowy włączona 

0 Automatyczna zmiana czasu 
letniego/zimowego wyłączona 

Okresowy przegląd 
(miesiące) 

19:SP 0 Funkcja wyłączona 0 do 48 Wybór częstotliwości od 0 do 48 mies. 
co miesiąc 

Podświetlenie ekranu 
LCD 

5:bL 1 Funkcja podświetlenia 
ekranu włączona 

0 Podświetlenie wyłączone 

Górny limit 
temperatury 

6:uL 35 Górny limit temperatury 
35°C 

od 21 
do 34 

Regulacja od 21°C do 34°C w 
krokach co 1°C 

Dolny limit 
temperatury 

7:LL 5 Dolny limit temperatury 
5°C 

od 5 do 
21 

Regulacja od 6°C do 21°C w krokach 
co 1°C 

Optymalizacja 8:OP 0 Optymalizacja wyłączona 1 Optymalizacja włączona 

Kompensacja 
temperatury 

12:tO 0 Brak kompensacji 
temperatury 

od -3 
do +3 

Regulacja od -3°C do +3°C w 
krokach co 0,1°C 

Zakres 
proporcjonalności 

13:Pb 1.5 Zakres proporcjonalności 
1,5 stopnia 

od 1,6 
do 3,0 

Regulacja od 1,6°C do 3,0°C w 
krokach co 0,1°C 

Przywrócenie 
fabrycznych ustawień 
parametrów 

20:FS 1 Przywrócenie 
domyślnych ustawień 
fabrycznych wszystkich 
parametrów 

0 Ustawienia są zmodyfikowane w 
powyższy sposób 

   Zmiana na 0, gdy jeden 
z parametrów zostanie 
zmieniony 

 Przywrócenie wartości 1 domyślnego 
ustawienia fabrycznego profilu 

Uwagi 
1) Należy pamiętać, aby w celu potwierdzenia i zapamiętania nowych ustawień zawsze wcisnąć zielony 

przycisk . Aby wyjść z trybu instalacyjnego, należy ustawić przełącznik suwakowy w pozycji AUTO lub 
MAN. 
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Parametry kategorii 2 - ustav,tenia systemoi,w.1 (nacisnqc przycisk[J), aby uzysksc dos p do tej kategorii) 

Bkran O pls Bkran Oplis 

Mln lm al'ny czas 
WII(CZenla kotta 

1:ot 1 Mlnrma ln, y czas 
wl.J:illz enla 1 mlnuta 

od2 WybOr minl mallneg,o c:z:asu wl:qe.ze ni a 2, 
do5 3, 4 lub 5 mlnut 

4.5.2 Parametry kategorii 2 - konfi gurac ja sys tem u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
     

Cz ofl,lwo s6 cytl l 
 

2:Cr 6 ,a cyk li na go dzln 3 , 9 1ub 
12 

WybOr 3, 9 lub  12,   c  yklll na gpd ZJin 

Kontrol'n e :zatqe.zanle 
pomp 

 5:PE 0 FunkcJl a wyl <(Czo n,a 1 F un kc ja wt: c:rona 

Synclhron lzacja , s : s n 0 N  o  rmalln e  dzi al a n le• 1 J ednostka pokoJowa slronfigu towana 
systemu    JednosUd pokoJoweJ  1aoo syru:hm nlzafor 

lnstrukc]a na wypadek 
zanlku ro m1m lkac JI 

7:LC 0 Przelmtnlk wyt ony 1 Pr zekaizn ik wktc-mny (20 %) I wyt 
(80 %) 

ony 

 
u wag1a 
Nalezy pamiftac, aby w celu potwierdzenia i zapamif tania nowych ustawier'i zawsze wcisnsic zielony przycisk . Aby 
wyjsc z trybu instalacyjnego, nalezy ustawic pr Z9Ulcznik suwakowy w pozycji A!UTO lub  IMIANI. 

 
5) Dodatkowa informacia dotycza.:tca montazu 
5.1 Procedura zestrojenia 
Opisana ponizej operacja zestrojenia wymagana jest w6wczas, gdy: 

• kt6ryk:ol wiek ze sktadnik6w systemu (termostat pokojowy lub odbiornik) zostat wymien iony, 
• odbiornik ma zapisane niewtasciwe lub nie ma zapisanych danych zestrojenia (np. w przypadku zamiany 

ws pnie skojarzonych element6w zestawu systemu). 
UWAGA: W czasie procedury zes.trojenia pomif!dzY tennostatem pokojowym a odbiomikiem nale.iy 
zachowac odlegfosc okofo 1 m. 

Aby zestro l6 elem ent y syslemu nal:e:zy : 

1 . Na cisnilc i przytrzymac przez 15 sekund przycisk odbiomika w celu zresetowania wszystkich poprzednio 
zapisanych danych. Po 15 sekundach czen.vona dioda zacznie migac w nast,pujqcy spos6b: 0,1 s 
wlf¼czona I 0,9 s czona. 
UWAGA: Wciskajf,f_C nadal p,zycisk po 5 sekundach czerwona dioda zacznie migac w nasttppujqpy 
sp osob: 0, 5 s  wf E1_c z  o  na    I  0 ' ,5 s  wyt   czo na . 

2,. Zwolnic pr:zycisk. 
3. Nacisnqc i przytrzymac przez 5 sekund przycisk odbiomika w celu przejscia do trybu zestrojenia 

Czerwona dioda z.acznie migac w nastfpUjiJICY spos6b: 0,5 s wlifczona / 0,5 s wytEjczona - oczekuje na 
zestrojenie z modutem. 

4. Ustawic przetE4cznik suwakowy na termostacie pokojowym w potozeniu OFIF  i nacism,:c raz.em przyciski 
i oraz (Il . Zostanie wyswietlony komunikat Inst i 'STROJENIE' (kontrola zestrojenia). 

5. Nacisn24c   zielony  przycisk  OK,  aby  wystac  sygnat  zestrojenia  do  odbiomika.  Pomyslna  operacja 
zestrojenia sygnalizowana jest wyt czeniem czerwonej diody LED. Jezeli czerwona dioda nadal miga, 
naci c przycisk ponownie, az do momentu pomyslnego skojarzenia urz dzen. 

6. Przejsc do rozdziatu 2) Montaz systemu CM700 RF w celu skonfigurowania systemu. 
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6) Rozwiązywanie problemów 
6.1 Wskazówki 

 

Objaw (komunikat o 
błędzie) 

Prawdopodobna przyczyna Czynności naprawcze 

Termostat pokojowy 
wyświetla symbol płomienia 

, ale przekaźnik 
odbiornika nie włącza się. 

Jest to normalne działanie. Termostat pokojowy 
wysyła tyko sygnał zapotrzebowania (0-100%) do 
odbiornika. Zależnie od sygnału zapotrzebowania 
odbiornik włączy przekaźnik stosownie do 
wymagania. 

Korzystając z przycisku , zmienić 
nastawę temperatury o kilka stopni. Po 
kilku sekundach opóźnienia odbiornik 
powinien włączyć przekaźnik. 

Odbiornik nie reaguje 
na zmiany nastawy na 
termostacie pokojowym. 

Termostat pokojowy i odbiornik nie są zestrojone. Wyzerować odbiornik, naciskając i 
przytrzymując przez 15 sekund przycisk 
zerowania. Wykonać procedurę zestrojenia 
opisaną w rozdziale 5) Dodatkowe 
informacje dotyczące montażu. 

Po wykonaniu procedury 
zestrojenia na odbiorniku 
świeci się czerwona dioda 
LED, a zielona miga co 3 
sekundy. 

Niewłaściwa lub niezakończona procedura 
zestrojenia. 

Niewłaściwe położenie termostatu pokojowego w 
czasie strojenia. 

Powtórzyć procedurę zestrojenia. 
 

Powtórzyć procedurę zestrojenia, 
zachowując odległość około 1 m pomiędzy 
termostatem pokojowym i odbiornikiem. 

Na odbiorniku świeci się 
czerwona dioda LED (zanik 
komunikacji). 

Odbiornik nie odbiera sygnałów radiowych z 
termostatu pokojowego: 

Sygnał radiowy jest zablokowany z powodu 
niewłaściwego położenia termostatu pokojowego 

 

Wyczerpane baterie termostatu pokojowego. 

 
 
 

Zmienić położenie termostatu pokojowego 
zgodnie z zaleceniami w rozdziale 2) 
Montaż systemu CM700 RF. 

Wymienić baterie w termostacie 
pokojowym. 

 
6.2 Tryb diagnostyczny 
Termostat pokojowy CM927/921 został wyposażony w tryb diagnostyczny, który dostarcza przydatnych 
informacji diagnostycznych personelowi przeprowadzającemu zdalny serwis urządzenia, i który umożliwia 
skontrolowanie działania kotła. Aby przejść w ten tryb, należy ustawić przełącznik suwakowy w pozycji 
OFF, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk . Termostat pokojowy przejdzie w tryb 
ustawień użytkownika. Następnie należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski i . Termostat 
pokojowy wyłączy na około 5 minut przekaźnik i przez ten czas, za pomocą przycisków         lub , na 
wyświetlaczu mogą być przeglądane następujące informacje: : identyfikator modelu, kod daty (TT/RR) oraz 
suma kontrolna. 

Niniejszym firma Honeywell Home oświadcza, iż termostat pokojowy CM727/CM701 oraz moduł BDR91 
spełniają 
zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektyw 1999/5/WE, 2006/95/EC, 2004/108/EC. 
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