
راهنمای استفاده از ترموستات هوشمند 
لمسی 
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معرفی عالئم و دستورات صفحه نمایش 

دکمه تنظیمات-1
تأیید عملیات انجام شده/ دکمه روشن کردن ترموستات-2
ر مد د) تنظیم پارامترها ( / در حالت نرمال) رفتن به صفحه بعد -3

(پارامتر
نشیان دادن مید فعالییت / نشانگر دایره ای لمسیی ریراد دار-4

لییت قاب( / زمسیتان) و قرمز ( تابستان) ترموستات با دو رنگ آبی 
اعمال تغییر با ررخاندن ناحیه دایره ای شکل 

ساعت ( / درجه سانتی گراد) نشانگر دمای محیط -5
مد عملکردی خاموش-6
(economy)مد عملکردی اقتصادی-7

 (pre-comfort)مد عملکردی راحتی نسبی -8

 (Comfort)کامل مد عملکردی راحتی -9
تنظیم دمای اتوماتیک-10
تنظیم دمای موقتی و دستی -11
مد عملکردی تابستان -12
مد عملکردی زمستان -13
اتوماتیک: سرعت فن کویل -14
تند-متوسط-کند: میزان سرعت عملکرد فن کویل -15
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نماد  عملکردیمد دمای تنظیم شده 
( تابستان) اتوماتیک 

دمای تنظیم شده 
( زمستان) اتوماتیک 

OFF خاموش - -

اقتصادی درجه سانتی گراد27 درجه سانتی گراد20

راحتی نسبی  درجه سانتی گراد25 درجه سانتی گراد22

راحتی کامل  درجه سانتی گراد23 سانتی گراددرجه24

:مد عملکردی می باشد که عبارتند از 4همانطور که توضیح داده شد ترموستات دارای 
خاموشمد عملکردی -1
(economy)مد عملکردی اقتصادی-2

 (pre-comfort)مد عملکردی راحتی نسبی -3

 (Comfort)مد عملکردی راحتی کامل -4

توجه داشته باشید با هر فشردن دکمیه میوکور مید . را فشار دهید برای تغییر وضعیت عملکردی ترموستات کافیست دکمه 
.  ترموستات به حالت بعدی تغییر می یابد

اسیت شود بدین معنی( آبی یا قرمز ) رنانچه عالمت         ظاهر شود و رراد نمایشگر دایره ای ترموستات به صورت ثابت : توجه 
.  که ترموستات فرمان گرفته و شروع به کار کرده است 

. در صورت رشمک زدن رراد نمایشگر ترموستات، فن کویل هنوز روشن نشده و رند دقیقه زمان می برد
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 مید : ییادآوری. ) با هر بار فشردن دکمه            می توان مد عملکردی ترموستات را تغییر داد و بر روی مد دلخواه تنظیم کرد
(ملخاموش ، اقتصادی ، راحتی نسبی و راحتی کا: های عملکردی همانطور که در صفحات قبل توضیح داده شد، عبارتند از 

 تنظیم دستی دما(set point) :در یکی از مدهای عملکردی اقتصادی، راحتی نسبی و یا راحتیی کامیل مییزمانیکه ترموستات فعال است
اهش برای کی) و یا خالف عقربه های ساعت ( برای افزایش دما) در جهت عقربه های ساعت نشانگر دایره ای لمسی رراد دار باشد، با لمس 

.  ، می توان ترموستات را در دمای دلخواه تنظیم کرد(دما 

اشیدترموستات فعال است در یکی از مدهای عملکردی اقتصادی، راحتی نسبی و یا راحتی کامل می بزمانیکه :تنظیم دستی سرعت فن کویل،
بیا انتخیای یکیی از .  به تنظیمات سرعت فن کویل دسترسی می یابیدثانیه و سپس با زدن دکمه3به مدت با نگه داشتن دکمه          

: دور های فن کویل که عبارتند از 

.A  سرعت اتوماتیک

.Bسرعت کند

.Cسرعت متوسط

.D  سرعت تند

.  و سپس زدن دکمه تایید         ، به سرعت دلخواه خود دست پیدا خواهید کرد



5

تغییر فصل ترموستات از تابستان به زمستان و بالعکس

ابتدا دکمه تنظیمات را بزنید•
. بر روی صفحه ترموستات ظاهر شود H—Cسپس دکمه            را به صورت متوالی لمس کنید تا عالمت •
. سپس کلید            را بزنید •
.دهدسپس مجدد یکبار دکمه           را لمس کنید تا از حالت زمستانه        به تابستانه          و یا بالعکس تغییر حالت•
در نهایت برای تایید عملیات دکمه           را لمس کنید  •



نحوه تمیز کردن صفحه نمایش ترموستات هوشمند 

داقل مطابق شکل با نگه داشتن دو قسمت نشان داده شده به مدت ح
بیه ( کلییدها و صیفحه نمیایش ) تمامی قسمت های لمسیی ثانیه 3

منظور انجام عملیات تمیز کاری برای میدت کوتیاهی ریرفعیال میی
. شوند

به هیچ عنوان از مواد شوینده و صینعتی بیرای تمییز کیردن: توجه 
.  ترموستات استفاده نکنید
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