Honeywell

CM67
Programmeerbare
klokthermostaat
Zo werkt mijn Kamerthermostaat
De Honeywell CM67 chronotherm is een programmeerbare thermostaat die uw verwarming
regelt volgens een temperatuur die u wenst. U kunt elke dag de thermostaat laten schakelen
zoals u dat wenst. De thermostaat heeft hiervoor een 7-daags verwarmingsprogramma
ingebouwd dat u kan programmeren naar u leefgewoonte.

Wanneer u het deksel van de thermostaat omhoog
brengt ziet u de hiernaast afgebeelde foto.
Hier kunt u de thermostaat instellen wanneer deze
moet op of afslaan en welke temperatuur het in de
ruimte mag worden.

Klok instellen
Omdat de thermostaat volgens met een tijd/dag schakeling werkt is het zeer belangrijk dat de
tijd en dag goed ingesteld zijn.
Plaats de keuzeschakelaar in stand DAY. De
merktekens voor de dag en tijd instelling beginnen
te knipperen.

Door op het knop day 1…7 (links boven in de hoek) te drukken verschuift het streepje onder
de cijfers. Elk cijfer staat voor een dag, verplaats dit streepje tot onder het cijfer dat
overeenkomt met de dag die het vandaag is. (1=maandag, 2=dinsdag enz.)
De klok kunt u verzetten door op de + en – te drukken links naast het display. Door op de + te
drukken zal het later worden en door op – te drukken zal het vroeger worden. Regel de klok
zo tot op de huidige tijd.
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Ik ga met vakantie, wat nu?
U stelt de thermostaat op auto of man, zoals u wilt als u terug komt van vakantie. U drukt op
het knopje met het koffertje. Er verschijnt nu op het display 1day. Dit is het aantal dagen dat
het duurt voor u terug thuis bent. Dit kan u wijzigen door de + en – knopjes links naast het
display. Let goed op, om middernacht telt de vakantiedagteller telkens één eenheid af, tot het
aantal ingestelde dagen verstreken is. De thermostaat zal dan weer functioneren volgens de
instelling die voor de vakantiewerking actief was. Deze stand kan u deactiveren door een
tweede maal op het vakantie knopje te drukken.
Ik heb een dag vakantie, wat nu?
Als u de volgende dag een vakantiedag hebt en u blijft thuis, dan kan u dit handig oplossen.
Door voor middernacht op het knopje te drukken met het stoeltje, schakelt de regeling de
volgende dag automatisch over op het zondags programma. U dient dit elke dag te herhalen
indien u meer als 1 dag verlof mocht hebben.
Hoe schakel ik mijn thermostaat volledig uit?
Door de keuze schakelaar op de stand off te plaatsen staat de regelaar volledig uit. Er blijft
enkel wel een vorstbeveiliging aanwezig die voorkomt dat de cv leidingen zouden bevriezen.
Hoe moeten de batterijen vervangen worden?
Als de batterijen bijna leeg zijn zal er een tekentje van een batterij op het display verschijnen,
het is dan tijd om de batterijen te vervangen.
Hiervoor dient u het plaatje voor de
thermostaat te verwijderen. (zie foto)
In dit plaatje bevinden zich de batterijen.
Deze kan u gewoon vervangen door twee
nieuwe op de zelfde wijze in het plaatje te
plaatsen. Hierna kan u gewoon het plaatje
terug in de thermostaat plaatsen.
De thermostaat zal tijdelijk de gegevens
bewaren zodat u de thermostaat niet
opnieuw dient te programmeren.
Het is dus van alle belang om tijdig de batterijen te vervangen. Wij raden aan om de twee jaar
de batterijen preventief te vervangen.

Meer weten?
Honeywell Infolijn:020 - 56 56 392
E-mail:infolijn@honeywell.nl
Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Tel.: 020 - 56 56 392
www.honeywell.nl
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Programma activeren
Door de keuze schakelaar nu op de stand Auto te plaatsen wordt het
programma ingeschakeld. De thermostaat zal nu schakelen volgens de
ingestelde gegevens.

Normale werking thermostaat
Bij de normale werking van de thermostaat blijft het kapje gesloten.
Het display geeft de dag en tijd aan, op welke stand de thermostaat staat (auto, man of off) en
de temperatuur aan die in de ruimte aanwezig is. Als de thermostaat opslaat komt er boven de
temperatuur een vlammetje te voorschijn.
Door op het info knopje te drukken (het knopje met de letter i naast) geeft het display de
gevraagde temperatuur aan. Na enkele seconde verschijnt de aanwezige temperatuur weer.
Temperatuur tijdelijk verhogen of verlagen
Normaal staat de keuze schakelaar steeds op stand AUTO. De thermostaat werkt dan elke dag
het ingestelde programma volledig af. Het kan altijd eens gebeuren dat de instelling van die
dag toevallig niet voldoet aan u behoeften. B.v. u hebt bezoek en die blijven langer dan dat de
ruimte warm blijft.
U kunt door op het info knopje te drukken zien welke temperatuur gevraagd is. U kan de
temperatuur instelling tijdelijk wijzigen door gewoon door op de pijltjes Temp te drukken
rechts naast het display veranderd de temperatuur. (r hoger of s lager). De thermostaat zal
dan bij het eerst volgende schakelpunt terug overschakelen op zijn programma.
Manuele werking van de thermostaat
U kan de thermostaat ook gebruiken als een manuele thermostaat. Door de keuze schakelaar
onder de kap op MAN te plaatsen. U regelt dan de temperatuur in de ruimte door de knopjes
r hoger of s lager te bedienen.
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Programma instellen
Deze thermostaat heeft een ingebouwd 7-daags verwarmingsprogramma. Dit laat toe de
thermostaat elke dag naar uw leefgewoonte te schakelen. Zo kan u b.v. in het weekend
afwijken van het weekprogramma. Het instellen van de thermostaat gaat als volgt :
Plaats de keuzeschakelaar op prog (programma).
U staat nu in de instelmodus van het programma,
u kunt nu het programma inbrengen.

U ziet boven in het display onder het cijfer 1 een streepje, dit betekent dat u zich in het
schakelprogamma bevindt van dag 1 (maandag). U kan op deze dag 6 keer van temperatuur
niveau veranderen op een willekeurig tijdstip. U ziet rond het cijfer 1 onder de tijdsaanduiding
een vierkantje, dat betekent dat u zich bevindt op het eerste schakelpunt van deze dag bevindt.
U kunt nu de tijd en temperatuur veranderen dat u wenst in de ruimte. Door op + en – te
drukken links naast het display veranderd u de tijd. Dit is de tijd wanneer u wenst dat de
thermostaat naar de ingestelde temperatuur gaat. Door op de pijltjes Temp te drukken rechts
naast het diplay veranderd de temperatuur. (r hoger of s lager).
Onder het diplay ziet u verschillende cijfers met een onderstaand knopje. Elk knopje staat
voor een dergelijk schakelpunt. U hebt juist het eerste schakelpunt ingesteld, dit is normaal de
temperatuur van de morgen.
Door nu op knopje te drukken met bovenstaand cijfer 2 kan men het volgende schakelpunt
ingeven. Dit gebeurt op dezelfde wijze (zie bovenstaand cursief gedeelte). Deze procedure
kan u herhalen tot en met schakelpunt 6. Zo kan u dag volledig indelen naar u behoeften.
Voorbeeld : Maandag schakelpunt

1
2
3
4

06:30
12:00
17:00
22:00

20°C
18°C
20°C
16°C

Indien u maar enkele schakelpunten benut b.v. enkel schakelpunt 1 en 2 kan u de volgende (4
tem 6) verwijderen. Dit doet u door het knopje voor het desbetreffende schakelpunt 3
seconden ingedrukt te houden. Er verschijnt dan --:-- -- -- op het scherm en dat betekent dat
het schakelpunt leeg is.
Door op het knopje DAY 1…7 te drukken verplaatst het streepje onder de dag aanduiding
zich naar de volgende dag. U kunt hier het programma instellen door bovenstaande procedure
te herhalen.
Indien u echter het zelfde programma wenst als de voorgaande dag, moet u het streepje terug
verplaatsen naar de reeds ingestelde dag. Als u hier opstaat drukt u op het knopje COPY
DAY. Elke keer als u op dit knopje drukt verplaatst het streepje steeds één dag die dan gelijk
geprogrammeerd wordt volgens de reeds ingestelde dag.
Zo kan u de volledige week invullen naar u wensen.

