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2.  Após cinco segundos, 
a temperatura ambiente 
atual voltará a aparecer. 
O termostato irá funcionar 
no sentido de atingir a 
temperatura ajustada de 
forma tão exata e imediata 
quanto possível. 
 
Pode consultar a 
temperatura ajustada 
rodando um “clic” 
à direita ou à esquerda. 
A temperatura 
ajustada se iluminará durante 
uns segundos, antes de 
voltar a mostrar de novo 
a temperatura ambiente.

Ajuste a temperatura ambiente
1.  A temperatura ambiente atual 

está visivel no ecran.  
 
Para ajustar a temperatura 
desejada, rode para a direita 
(para aumentar) ou para a 
esquerda (para diminuir). 
Ao rodar, cada “clic” representa  
uma mudança de 0,5°.

Substituição
de pilhas
As pilhas precisam ser
substituidas quando
aparece este simbolo  . 

Para fazer esta operação,
separe o termostato da placa
de ligação e introduza 2 pilhas
novas alcalinas AA.

Volte a �xar o termostato à base de montagem.

Redução da temperatura durante 
a noite
Durante a noite, ou se não estiver ninguém em casa, o melhor será ajustar o 
termostato para uma temperatura inferior, de forma a poupar energia. 
Geralmente, recomenda-se uma redução de 5°C, no entanto, isto depende 
do sistema de aquecimento e qualidade de isolamento da casa.
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Conhecendo o ecran
Indicador de ajuste de temperatura

Signi�ca que os digitos visíveis no ecran, correspondem 
à temperatura ajustada em vez da temperatura ambiente atual.

Aquecimento ligado

Signi�ca que houve uma demanda de aquecimento
e a caldeira estará ligada.

Ligação ao relé da caldeira

Signi�ca que o termostato estabeleceu ligação
com êxito ao relé da caldeira. 

Ligação ao Router de Internet (opcional)

Signi�ca que o termostato estabeleceu ligação
com êxito ao router de internet.

Resolução de problemas
Bateria fraca

Perante este icon de bateria, deverá
substituir as pilhas imediatamente.

Não há alimentação no termostato

Se o ecran do termostato está em branco após a instalação
inicial, veri�que se a pestana de proteção das pilhas foi
retirada. Em caso a�rmativo, teste substituindo as pilhas.

Erro de comunicação RF
Perante estes simbolos, signi�ca que
pode haver um problema com o sinal proveniente 
do relé da caldeira. Teste primeiro se há alimentação 
da rede ao relé da caldeira. Se esta operação não 
resolver o problema, consulte o instalador. 

Termostato defeituoso

Este simbolo signi�ca que o termostato
não funciona e terá que ser substituido.



Funcionamento remoto
O termostato de uma só zona, pode-se controlar de forma 
remota, vinculando a um router de Internet wireless.

2.  Mais uma vez, pressione brevemente
a zona táctil direita para enviar o sinal 
de vinculação. Os símbolos  e  
�carão a piscar até que a vinculação
tenha sido realizada com êxito.

2.  Quando a temperatura ajustada
é alterada de forma remota 
aparecerá um quadrado em 
volta do símbolo de ligado

- relógio: 

Outros símbolos e seus signi�cados:

 
um programa horário remoto 
está em funcionamento ou foi
regulada uma anulação temporizada

- bloqueio:  
o ajuste de temperatura está �xo
por tempo inde�nido

- apagado (OFF):  
o termostato foi desligado 
de forma remota (este comando 
encontra-se no ajuste de 
temperatura)

3.  

3.  Se a receção do sinal estiver
em boas condições, o LED  
irá iluminar-se em verde
con�rmando ligação bem
sucessida.

1.  Pressione e mantenha pressionada
durante 10 segundos a zona táctil à
direita para ativar o ecran de vinculação

1.  Acende-se o símbolo de ligado
se o termostato está vinculado 
a um router Internet

4.  Poderá a qualquer momento, veri�car a temperatura girando a 
esfera um clic. Continue girando a esfera para alterar a temperatura 
ajustada. Isto cancelará qualquer ajuste realizado por via da app (remota)
excepto quando esteja visível o símbolo de bloqueio.
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5.  Por favor, consulte as 
instruções para a criação da
sua conta online e descarregar
e instalar a nossa aplicação para
dispositivos móveis

Vinculação do termostato a um  
router de Internet RFG100
Para poder comandar o Termostato digital radiofrequencia  
à distancia ou aceder a uma programação, deverá usar 
o router Internet RFG100 da Honeywell e vincular o termostato
ao mesmo. 

Para tal, siga as instruções de instalação e na fase de vinculação
siga os passos seguintes para vincular o seu termostato.

4.  Depois da vinculação, a 
intensidade do sinal entre os 
dispositivos aparecerá no 
termostato durante breves segundos. 
1 representa a intensidade menor
e 5 repesenta a máxima.  
 
Após isto, o ecran volta ao 
normal, incluindo um símbolo  
con�rmando que o router e
o termostato estão ligados.
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