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Gebruiksaanwijzing
• Eenvoudige bediening
• Zevendaagse programmeer•
•
•
•
•

mogelijkheid
Tot zes perioden per dag
programmeerbaar
Unieke vakantie-/timerfunctie
Met “vandaag/morgen als
zondag”- functie
Op een halve graad nauwkeurig
in te stellen
Verlicht uitleesvenster bij toetsindruk

• Geheugenchip behoudt alle instellingen, ook als de batterijen leeg zijn

• Half-automatische overschakeling
zomer-/wintertijd.

• Uitbreidingsmogelijkheden voor buitentemperatuuruitlezing,
tele-toegang en
Optimal Comfort
(aan programma
gekoppeld).
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Gefeliciteerd…
U bent eigenaar geworden van de Chronotherm IV, type T8602A
van Honeywell, de meest geavanceerde digitale klokthermostaat
die ooit door Honeywell werd gebouwd.
Met de Chronotherm IV klokthermostaat kunt u praktisch al uw
wensen op het gebied van de temperatuurregeling in uw woning
realiseren. Voor maximaal zes perioden per dag kunt u een
temperatuur instellen. De gewenste temperatuur kunt u op een
halve graad nauwkeurig bepalen.
De Chronotherm IV is uitgerust met een zelflerend aanwarmgedrag,
dat ervoor zorgt dat de gewenste temperatuur wordt bereikt op
het tijdstip dat door u is ingeprogrammeerd. De bediening is
uiterst eenvoudig.
Honeywell heeft al meer dan honderd jaar ervaring met het
ontwikkelen van thermostaten. Dankzij deze ervaring gecombineerd met de modernste technieken op het gebied van microelektronica bent u altijd verzekerd van topcomfort in uw woning.
Met behulp van deze gebruiksaanwijzing leert u stap voor stap
uw klokthermostaat te programmeren en wordt aan de hand van
voorbeelden uitgelegd hoe u uw thermostaat het meest effectief
kunt benutten.
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Tijd, dag van de week en de kamertemperatuur zijn continu
af te lezen op het uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft
aan wanneer het verwarmingstoestel is ingeschakeld.
Met een druk op één van deze knoppen wordt de ingestelde temperatuur gedurende de lopende periode direct
verhoogd of verlaagd.
Geeft de temperatuurinstelling waarop de thermostaat
op dat moment staat ingesteld, de buitentemperatuur en de
temperatuurinstelling van de tele-toegang (als deze voorzieningen zijn geactiveerd en de benodigde randapparatuur
is aangesloten).
Met deze toetsen kunt u voor één keer het programma van
vandaag en/of morgen wijzigen in het zondagprogramma.
Met deze toets kiest u één van de unieke vakantie / timerfuncties.
Hiermee kunt u voor onbepaalde tijd een vaste temperaturinstelling tot stand brengen.
Met deze toets bevestigt u het ingevoerde programma en
wist u tijdelijke instellingen.
Met deze periodetoetsen kiest u de periode waarvan u
de gewenste temperatuur en het aanvangstijdstip gaat programmeren.
Hiermee zet u de klok op tijd en stelt u programmatijden in.
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Met deze overschakeltoets gaat u snel en zonder vergissingen over van zomer- naar wintertijd en terug.
Door tijdens het programmeren op de KOPIE-DAG te
drukken wordt het programma van één dag gekopieerd
naar andere dagen van de week.
Met deze toets geeft u de instelling van de klok en dag
van de week vrij.
Hiermee kiest u de dag van de week bij het instellen en
programmeren.

Eenvoudig programmeren in drie stappen

U kunt vanzelfsprekend gebruik maken van het programma dat
door de fabriek in uw klokthermostaat is ingevoerd (zie blz.12).
Het is echter zeer eenvoudig om zelf het programma van uw
Chronotherm aan te passen aan uw eigen weekprogramma.
stap 1: Voer de tijd en de dag van de week in en selecteer winter- of zomertijd (zie blz. 10 en 11).
stap 2: Voer het gewenste tijd/temperatuurprogramma
in voor alle dagen van de week (zie blz. 12 en verder).
stap 3: Druk op de START PROGRAMMA-toets om het
ingevoerde programma te bevestigen en te activeren.

