Termostato
programável T6 Pro
Guia do usuário
O pacote inclui:
• Termostato T6 Pro
• Sistema de montagem UWP™
• Placa de cobertura decorativa
• Parafusos e âncoras
• 2 pilhas AA
• Documentos do termostato

–

+

TH6320U2008,
TH6220U2000,
TH6210U2001,
Leia antes de instalar

Controles do termostato
• Informações sobre o
status do sistema

Cool On (Resfriamento
ligado)/Heat On
(Aquecimento ligado)/
Em Heat On (Aquec. de
Em ligado), Recovery
(Recuperação), Compressor
Protection (Proteção do
Compressor)

• Ponto de ajuste da
temperatura interna
Pressione + ou – para
alterar o ajuste da
temperatura

• Temperatura interna
real

• Informações de
programação

• Botões de
temperatura/
navegação

• Hora real
• Mode (Modo)

• Fan (Ventilador)

Programação com base na
hora seguinte

Selecione o modo de
sistema Heat (Aquecer)/Off
(Desligar)/Cool (Resfriar)/
Auto/EM Heat (Aquec.
de EM (aquecedor de
emergência))

Pressione para aumentar
ou diminuir o ajuste da
temperatura e navegar em
menus e opções de menu
Selecione o modo
de Ventilador Auto
(Automático)/On (Ligar)/
Circulate (Circular)

• Menu

Pressione para exibir as
opções. Comece aqui para
definir a programação do
programa

A tela despertará quando qualquer um dos cinco botões for pressionado. Se for alimentada pelo fio C, a tela ficará acesa
por 45 segundos após a conclusão das alterações. Se for alimentada somente por pilha, a tela permanecerá acesa por 8
segundos. Dependendo de como o seu termostato foi instalado, a luz da tela pode ficar sempre acesa.

Atendimento ao cliente
Visite https://www.honeywellhome.com/support

Configurações de operação do sistema
1 Pressione o botão Mode (Modo) para alternar para o
próximo modo disponível do sistema.
2 Percorra os modos até que o modo do sistema
desejado apareça e deixe-o ativar.
OBSERVAÇÃO: os modos do sistema disponíveis variam
de acordo com as configurações do modelo e do sistema.
Modos do Sistema:
‒ Auto (Automático)
‒ Heat (Aquecer)
‒ Cool (Resfriar)
‒ Em Heat (Aquec. de Em)
‒ Off (Desligado)

Configurações de operação do ventilador
1 Pressione o botão Fan (Ventilador) para alternar para o
próximo modo de ventilação disponível.
2 Percorra os modos até que o modo do Fan (Ventilador)
desejado apareça e deixe-o ativar.
OBSERVAÇÃO: os modos de ventilador disponíveis variam
com as configurações do sistema.
Modos do ventilador:
‒ Auto (Automático): o ventilador funciona somente quando o
sistema de aquecimento ou resfriamento está ligado.
‒ On (Ligado): o ventilador está sempre ligado.
‒ Circ: o ventilador opera aleatoriamente cerca de 33% do tempo.

Ajustar data e hora
Tempo

1 Pressione Menu no seu termostato.
2 Pressione ou vá para TIME (HORA). Pressione Select
(Selecionar).
3 Pressione ou para escolher entre 12 ou 24 horas.
Pressione Select (Selecionar).
4 Use ou para ajustar a hora. Pressione Select
(Selecionar).
5 Use ou para ajustar os minutos. Pressione Select
(Selecionar) para sair do menu Hora.

Data

1 Se já definiu a hora anteriormente, vá para a Etapa 2. Se
estiver na tela inicial, pressione Menu no seu termostato.
2 Pressione ou vá para DATE (DATA). Pressione Select
(Selecionar).
3 Use ou para ajustar o ano. Pressione Select
(Selecionar).
4 Use ou para ajustar o mês. Pressione Select
(Selecionar).
5 Use ou para ajustar o dia. Pressione Select
(Selecionar) para salvar e sair do menu de Data.
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Ajustar programa
Você pode programar quatro períodos de tempo a cada dia, com ajustes
diferentes para dias úteis e fins de semana. Recomendamos os pré-ajustes
(mostrados na tabela abaixo), já que eles podem reduzir suas despesas de
aquecimento/resfriamento.
Heat
Cool
Wake (Despertar): ajuste para a hora
(Aquecer) (Resfriar)
em que acorda e a temperatura desejada
durante a manhã, até você sair.
Wake (Despertar)
°
°
(6h)
Away (Fora de casa): ajuste a hora em
que sai de casa e a temperatura desejada
°
°
durante a sua ausência (geralmente para Away (Fora de casa)
(8h)
um nível de economia de energia).
Home (Início)
Home (Início): ajuste a hora em que você
°
°
(18h)
volta para casa e a temperatura desejada
à noite, até a hora de dormir.
Sleep (Dormir)
°
°
Sleep (Dormir): ajuste a hora em que
(22h)
você vai dormir e a temperatura desejada
à noite (geralmente para um nível de
economia de energia).
OBSERVAÇÃO: para substituir temporariamente ou permanentemente qualquer
um dos ajustes de programação acima, consulte a página 4.
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Para ajustar as programações
Pressione Menu no seu termostato.
PROG é exibido. Pressione Select (Selecionar). Em seguida,
ON (LIGADO) aparece. Se você não quiser usar uma
programação, pressione ou para exibir OFF
(DESLIGADO). Pressione Select (Selecionar). Pressione Select
(Selecionar).
3 Pressione ou para selecionar o dia ou o conjunto
de dias a serem editados. Pressione Select (Selecionar).
4 Pressione ou para selecionar um período de
programação a ser editado (Wake (Despertar), Away
(Fora de casa), Home (Início) e Sleep (Dormir)).
Pressione Select (Selecionar).
5 ON (LIGADO) é exibido. Pressione Select (Selecionar) para manter o período de
programação ligado. Ou pressione e, em seguida, Select (Selecionar) para
desativar o período de programação.
6 A hora começa a piscar. Pressione ou para ajustar a hora de início do
período de programação. Pressione Select (Selecionar).
7 A temperatura começa a piscar. Pressione ou para ajustar o ponto de
ajuste de temperatura “Aquecer”. Pressione Select (Selecionar). Pressione ou
para ajustar o ponto de ajuste de temperatura “Resfriar”. Pressione Select
(Selecionar).
8 Repita as etapas de 4 a 7 para os períodos de programação restantes.
9 Pressione Home (Início) quando você tiver terminado para salvar e retornar à
tela inicial.
10 A programação pode ser ajustada e ON (LIGADA) ou OFF (DESLIGADA) ao retornar
ao Menu e seguir as etapas fornecidas acima.
1
2

3

Substituição da programação (temporária)
1 Pressione ou para ajustar
imediatamente a temperatura.
2 Quando estiver na temperatura desejada do
ponto de ajuste, nenhuma ação adicional é
necessária. A nova temperatura do ponto de
ajuste será mantida até o próximo período
programado começar. Para obter mais
informações sobre os períodos de tempo da
programação, consulte “Ajustar programa”
na página 3.
3 Para cancelar a espera temporária,
pressione ou e depois pressione Cancel
(Cancelar).

Substituição da programação (permanente)
1 Pressione ou para ajustar
imediatamente a temperatura.
2 A TEMPORARY HOLD (SUSPENSÃO TEMPORÁRIA)
é exibida e a temperatura de ajuste pisca.
Enquanto estiver piscando, pressione o
botão Hold (Mode) (Suspensão (Modo))
para mudar para Permanent Hold
(Suspensão permanente).

Hold

3 Para cancelar a Suspensão permanente,
pressione ou e depois pressione Cancel
(Cancelar).

Definindo graus Fahrenheit (F) ou Celcius (C)
1 Pressione Menu.
2 Pressione ou para ir para F/C.
Pressione Select (Selecionar).
3 Pressione ou para F ou C. Em seguida,
pressione Select (Selecionar).
4 Pressione Home (Início) para retornar à tela
inicial.
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Ajuste do bloqueio do teclado
1 Pressione Menu no termostato.
2 Pressione

ou

vá para LOCK (BLOQUEAR). Pressione Select (Selecionar).

3 Pressione ou para ir para OFF (DESLIGADO), PART (PARTE), ou ON (LIGADO) e
pressione Selecionar.
OFF (DESLIGADO): desbloqueado e acesso total permitido.
PART (PARTE): bloqueio parcial, permitindo que somente a temperatura seja
alterada.
ON (LIGADO): não é permitido acesso.
4 Para desbloquear o teclado, pressione o botão CENTER (CENTRO) e digite a
senha “1234”. Para digitar a senha, pressione ou para alterar o primeiro
dígito do número. Em seguida, pressione Select (Selecionar). Repita este processo
para inserir o segundo ao quarto dígitos do número. Uma vez que os quatro
números tiverem sido inseridos, pressione Select (Selecionar) novamente.
5 Isto irá desbloquear o teclado.
6 Se o código estiver incorreto, a tela piscará as linhas “--”.
7 Pressione Back (Voltar) para voltar uma etapa para inserir o número correto e
pressione Select (Selecionar).
OBSERVAÇÃO: em alguns modelos, a configuração de bloqueio do teclado está
disponível somente no menu do instalador e não está disponível no menu do
usuário.

Recuperação adaptativa inteligente
Com o tempo, o Termostato T6 Pro “aprende” quanto tempo leva para o
sistema chegar à temperatura desejada. Ele liga o sistema de aquecimento
ou resfriamento mais cedo para garantir que você fique confortável na hora
esperada.

Proteção do compressor embutido
Podem ocorrer danos se o compressor for
reiniciado muito perto do desligamento. Este
recurso força o compressor a aguardar alguns
minutos antes de reiniciar.
Durante o tempo de espera, a tela piscará a
mensagem Cool On (Resfriamento ligado)
(ou Heat On (Aquecimento ligado) se você
tiver uma bomba de calor). Quando o tempo
de espera de segurança tiver decorrido, a
mensagem para de piscar e o compressor é
ligado.

5

A mensagem pisca até que
o tempo de reinicialização
seguro tenha decorrido.

Substituição de pilha
As pilhas são opcionais (para fornecer energia
de reserva) se o termostato foi conectado
para operar com energia CA quando instalado.
Se seu termostato não foi conectado para
funcionar com energia CA, as pilhas são
necessárias.

Quando o aviso de
pilha fraca aparecer,
puxe cuidadosamente o
termostato do suporte da
parede.

Instale pilhas novas assim que o ícone de
pilha fraca aparecer. O ícone aparece cerca
de dois meses antes de as baterias estarem
esgotadas.
Mesmo que o ícone de pilha fraca não
apareça, você deve substituir as pilhas uma
vez por ano ou antes de sair de casa por mais
de um mês.
Se as pilhas forem inseridas dentro de dois
minutos, a hora e o dia não terão de ser
reiniciados. Todas as outras configurações são
armazenadas permanentemente na memória e
não requerem energia da bateria.

Insira novas pilhas AA
alcalinas e reinstale o
termostato.

OBSERVAÇÃO: pilhas alcalinas são
recomendadas para substituição.

Alertas
Se houver um alerta ou lembrete, o
de alerta aparecerá na tela Início.

ícone

Fan On

Heat

Aviso de pilha fraca
1 As pilhas precisam ser substituídas quando
BATT (PILHA), o ícone de alerta e o
ícone
de pilha aparecerem na tela inicial.
2 Quando a carga da pilha estiver muito baixa,
a luz de fundo do termostato é desativada
para economizar pilha.
3 Quando a carga da pilha estiver
criticamente baixa, apenas BATT (PILHA), o
ícone de alerta e o
ícone da pilha são
exibidos.

Back
Home
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Lembrete do filtro de ar
1 O

ícone de alerta aparece na tela inicial.

2 Pressione Menu e mantenha pressionado
até que a tela mostre ALRT.
3 Pressione Select (Selecionar) para exibir quais
alertas estão presentes.
4 A mensagem REPL (SUBS) (SUBSTITUIR FILTRO DE
AR) aparece.
5 O lembrete pode ser adiado ou apagado.
A Resideo recomenda trocar o filtro de ar
antes de apagar o lembrete.
6 Para adiar, pressione Select (Selecionar). A
palavra SNZE (ADIAR) aparece.
7 Pressione Select (Selecionar) novamente
para adiar o lembrete por 7 dias.
8 Para apagar, pressione Select (Selecionar) e
pressione e vá para CLER (Apagar).
9 Pressione Select (Selecionar) para apagar o
lembrete do filtro de ar.

Alertas ou Lembretes Adiar e Apagar*
1 Pressione Menu e mantenha pressionado
até que a tela mostre ALRT.
2 Pressione Select (Selecionar) para exibir quais
alertas estão presentes.
3 A palavra SNZE (ADIAR) aparece.
4 Pressione Select (Selecionar) novamente para
adiar o lembrete por 7 dias.
5 Para apagar o alerta, pressione Select
(Selecionar) e pressione e vá para CLER
(Apagar).
6 Pressione Select (Selecionar) para apagar o
lembrete.
*

Alguns alertas não podem ser adiados
ou apagados. Ligue para o profissional
de aquecimento e resfriamento local, se
isso ocorrer. O sistema de aquecimento
e resfriamento pode estar precisando de
manutenção.
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Back
Home

Select

Solução de problemas
Se você tiver dificuldade com seu termostato, tente as sugestões a seguir. A
maioria dos problemas pode ser corrigida com rapidez e facilidade.
O monitor está em •
branco
•
•
•

Verifique o disjuntor de circuito e reinicie-o se necessário.
Verifique se o interruptor no sistema de aquecimento e resfriamento está ligado.
Verifique se a porta do Forno está fechada com segurança.
Certifique-se de que as novas pilhas alcalinas AA estejam instaladas
corretamente (consulte a página 6)

O sistema de
aquecimento ou
resfriamento não
responde

Pressione o botão Mode (Modo) para ajustar o aquecimento do sistema
(consulte a página 2). Certifique-se de que a temperatura desejada esteja
ajustada mais alta do que a temperatura interna.
Pressione o botão Mode (Modo) para ajustar o resfriamento do sistema
(consulte a página 2). Certifique-se de que a temperatura desejada esteja
definida como mais baixa do que a temperatura interna.
Verifique o disjuntor de circuito e reinicie-o se necessário.
Verifique se o interruptor no sistema de aquecimento e resfriamento está ligado.
Verifique se a porta do Forno está fechada com segurança.
Aguarde 5 minutos para que o sistema responda.

•
•
•
•
•
•

Os ajustes de
temperatura não
são alterados

Certifique-se de que as temperaturas de aquecimento e resfriamento estejam
ajustadas para intervalos aceitáveis:
•
•

Heat (Aquecer): 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C)
Cool (Resfriar): 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

“Cool On
(Resfriamento
ligado)” ou “Heat
On (Aquecimento
ligado)” está
piscando

•

O recurso de proteção do compressor está ativado. Aguarde 5 minutos para
que o sistema reinicie com segurança, sem danificar o compressor (consulte a
página 5).

Classificações elétricas
Terminal
W Aquecimento
W2 (Aux) Aquecimento
E Aquecimento de emergência
Y Estágio 1 do compressor
Y2 Estágio 2 do compressor
G Ventilador
O/B Transição
L/A Entrada

Tensão (50 Hz/60 Hz)
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac
20 Vac - 30 Vac

Corrente ligada
0,02 A - 1,0 A
0,02 A - 1,0 A
0,02 A - 0,5 A
0,02 A - 1,0 A
0,02 A - 1,0 A
0,02 A - 0,5 A
0,02 A - 0,5 A
0,02 A - 0,5 A

OBSERVAÇÃO: não deve ser usado com sistemas de 250, 500 ou 750 MV.
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Garantia limitada de 5 anos
https://www.honeywellhome.com/support
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CUIDADO: RISCO ELÉTRICO
Pode causar choque elétrico ou danos ao equipamento. Desconecte da
eletricidade antes de iniciar a instalação.
CUIDADO: RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO
A proteção do compressor é ignorada durante o teste. Para evitar danos ao
equipamento, evite desligar e ligar o compressor rapidamente.
CUIDADO: AVISO SOBRE MERCÚRIO
Se este produto estiver substituindo um controle que contenha mercúrio
em um tubo lacrado, não jogue no lixo o controle anterior. Fale com sua
autoridade de gestão de lixo local para obter instruções sobre reciclagem e
descarte apropriado.
CUIDADO: AVISO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS
O produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos.
Verifique se há centros de coleta autorizados mais próximos ou
recicladores autorizados. O descarte correto de equipamentos em fim de
vida útil ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio
ambiente e a saúde humana.
https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx
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