
Επιθυµείτε αυτόµατη λειτουργία;    

 Οδηγίες χειρισµού Landis & Staefa RDE…   
Σ'αυτή την περίπτωση, µετακινείστε τον επιλογικό 
διακόπτη στην θέση . 
Ετσι, χρησιµοποιείτε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη 
µε αυτόµατη εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών 
κανονικής και µειωµένης θερµοκρασίας / off. 

RDE... - ο ελεγκτής θερµοκρασίας που σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ιδανική θερµοκρασία χώρου την χρονική 
στιγµή που επιθυµείτε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χρονοπρογραµµατισµού διαθέσιµοι οι οποίοι µπορούν να προ-
σαρµοστούν στις ανάγκες σας. Μπορείτε να βασιστείτε στις εργοστ. ρυθµίσεις ή να κάνετε προσωπικές ρυθµίσεις. 
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Επιθυµείτε συνεχή κανονική θερµοκρασία; 
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Μετακινείστε τον επιλογικό διακόπτη στη θέση 
κανονικής θερµοκρασίας. Ετσι εξασφαλίζετε 
συνεχή θέρµανση στην κανονική θερµοκρασία. Η 
οθόνη δείχνει . 
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µε χρονοπρόγραµµα 

Setting the
temperature setpoints
and the time of day

Ρύθµιση επιθυµητών 
θερµοκρασιών και της 
ώρας 

Operating mode
selector
Επιλογικός διακόπτης 
τρόπου λειτουργίας 

Batteries 
(only with ba
Μπαταρίες 

ttery-powered vers(µόνο για τύπους µε µπαταρία) 

Normal operationKανονική θερµοκρασία 
Energy saving modeΜειωµένη θερµοκρασία 

Automatic operationΑυτόµατη λειτουργία  

Continuous
normal operation
Συνεχής λειτουργία µε 
κανονική θερµοκρασία 

Continuous
energy saving mode
Συνεχής λειτουργία µε 
µειωµένη θερµοκρασία 

ay (1 = Monday / 7 = Sunday)Ηµέρα (1=∆ευτέρα/7=Κυριακή)

Measured room temperatureΕνδειξη θερµοκρασίας χώρου 

 dayΩρα 

Switching 
  with time cu

Ενδειξη εναλλαγής 
χρονοπρογραµµάτων 

ConfirmationΕπιβεβαίωση 

SettingsΡυθµίσεις 
TimeΩρα 

Switching patternΧρονοπρόγραµµα  

  WeekdΗµέρα 

Επιθυµείτε συνεχή µειωµένη θερµοκρασία; 

 
Μετακινείστε τον επιλογικό διακόπτη στην θέση 
µειωµένης θερµοκρασίας. Ετσι εξασφαλίζετε 
συνεχή θέρµανση στην µειωµένη θερµοκρασία. 
Η οθόνη δείχνει . 

Ζεσταίνεστε ή κρυώνετε; 
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Πιέζοντας αυτά τα πλήκτρα, αυξάνετε ή µειώνετε 
την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου κατά προσαυ-
ξήσεις των 0.5 °C. Στην οθόνη εµφανίζεται αρχικά 
η νέα επιλογή θερµοκρασίας και έπειτα η πραγ-
µατική τιµή που µετράται στον χώρο. 
Αυτές οι τροποποιήσεις ισχύουν µόνο µέχρι 
την επόµενη εναλλαγή. 
Αν, µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, ζεσταίνεστε ή 
κρυώνετε µόνιµα, θα πρέπει να αναπροσαρµόσετε 
την επιθυµητή κανονική θερµοκρασία  ή 
επιθυµητή µειωµένη θερµοκρασία  για να 
ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας. 

Λειτουργικός έλεγχος µε γρήγορη εκκίνηση 
Ο ελεγκτής παρέχεται µε εργοστασιακά ρυθµισµένο χρονοπρόγραµµα, και επιθυµητές θερµοκρασίες. Για τον 
λειτουργικό έλεγχο, προχωρήστε ως εξής: 

1.5V 'AAA'

1.5V 'AAA'  
Αφαιρέστε τις µαύρες µονωτικές ταινίες από τις δύο µπαταρίες. Ελέγξτε αν η θήκη των µπαταριών είναι στην σωστή 
θέση. Ο ελεγκτής ανάβει µόνος του (µόνο για τους τύπους που λειτουργούν µε µπαταρίες). 

 
Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε  για να ρυθµίσετε την ώρα και επιβεβαιώστε πιέζοντας  . 

1...7

 Πιέστε το πλήκτρο  
1...7

. Πιέστε  για να ρυθµίσετε την ηµέρα και επιβεβαιώστε πιέζοντας .  
(1 = ∆ευτέρα - 7 = Κυριακή). 

 
Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα µε τον αντίστοιχο επιλογικό διακόπτη προγραµµατισµού. 
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Θέλετε να αλλάξετε την επιθυµητή κανονική ή µειωµένη θερµοκρασία; 
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Προχωρήστε ως εξής: 

• Πιέστε  ή  αν θέλετε να αλλάξετε την 
επιθυµητή κανονική ή µειωµένη θερµοκρασία  

•  Η ένδειξη της επιθυµητής τιµής αρχίζει να 
αναβοσβήνει 

• Πιέστε τα πλήκτρα για να ρυθµίσετε την επι-
θυµητή θερµοκρασία µε προσαυξήσεις των 
0.5 °C.  

• Πιέζοντας , η διατηρείται στην µνήµη η 
ρύθµιση και τερµατίζει η διαδικασία 

Σηµαντικό: 
Στο πρόγραµµα µειωµένης θερµοκρασίας, η 
µονάδα µπορεί να ρυθµιστεί στο OFF. 
Προχωρήστε ως εξής: 
• Ρυθµίστε την θερµοκρασία χώρου στους 5°C. 
• Πιέστε και κρατήστε  για 4 δευτερόλεπτα. 
To σύµβολο  δεν θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Κίνδυνος παγετού! 

CE1B3035en / 02.05.2000 ∆ιατηρείται το δικαίωµα της τροποποίησης Siemens Building Technologies / Landis & Staefa Division 



 
Θέλετε να εισάγετε το δικό σας εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα; 
Ενα χρονοπρόγραµµα που αποτελείται από 24 κάθετα 
ζεύγη πεδίων µπορεί να εισαχθεί για κάθε µέρα. Κάθε 
ζευγάρι απεικονίζει περίοδο µιας ώρας. Αυτό σηµαίνει 
πως µπορεί να γίνει εναλλαγή κάθε 60 min. 
Παράδειγµα: 
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Switching pattern with factory setting MΧρονοπρόγραµµα εργοστ. ρύθµισης για ∆ευτέρα - 

Η αυτόµατη λειτουργία ενεργοποιείται εφόσον ο 
επιλογικός διακόπτης είναι στην θέση  . 
Προχωρήστε ως εξής: 

 • Πιέστε  µια φορά για να εισέλθετε στον 
προγραµµατισµό 

 Το τρέχων πρόγραµµα της 1ης ηµέρας 
 (∆ευτέρα) εµφανίζεται. Τα πεδία άκρως  
     αριστερά αρχίζουν να αναβοσβήνουν και     
     εµφανίζεται η ώρα 00:00  

• Πιέστε  για να επιλέξετε το χρονικό σηµείο 
στο οποίο θέλετε να ρυθµίσετε τον τρόπο 
λειτουργίας 

• Ο προσδιορισµός του τρόπου λειτουργίας σε 

ένα χρονικό σηµείο γίνεται πιέζοντας  ή  

• Πιέστε  ή 
1...7

 για να διατηρήσετε την 
ρύθµιση και να την αλλάξετε την επόµενη 
µέρα  

• Οταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του 
εβδοµαδιαίου προγράµµατος, πιέστε  
και οι ρυθµίσε  θα παραµείνουν στη µνήµη 

Προσοχή: 
30 δευτ. µετά την τελευταία εισαγωγή στοιχείων, ο 
ελεγκτής αποχωρεί από τον προγραµµατισµό. 
Στην  περίπτωση αυτή, οι τελευταίες ρυθµίσεις δε 
θα σωθούν! 

ις 

 

 
Θέλετε να ρυθµίσετε την ώρα; 

 
Ρύθµιση της ώρας: 

• Πιέστε  µια φορά 
 Η ένδειξη της ώρας αρχίζει να 

αναβοσβήνει 

• Πιέστε  για να ρυθµίσετε την επιθυµητή 
ώρα  

• Πιέστε  ή  για να σώσετε τη ρύθµιση 
και να αποχωρήσετε απ'τον προγραµµατισµό 

 
 
Επιθυµείτε να επιστρέψετε στις εργοστασιακές 
ρυθµίσεις; 

   
 

Για επαναρύθµιση, πιέστε και κρατήστε πατηµένο 

το πλήκτρο , έπειτα πιέστε τα δύο πλήκτρα  
και  (‘+‘,‘-‘) ταυτόχρονα για 3 δευτ. Αυτό σηµαί-
νει πως όλες οι ώρες εναλλαγής και επιθυµητές 
τιµές θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές τους 
ρυθµίσεις. 
Προσοχή: Ολες οι προσωπικές ρυθµίσεις θα 
 χαθούν! 
Επιθυµητή κανονική θερµοκρασία: 20 °C 
Επιθυµητή µειωµένη θερµοκρασία 8 °C

Ηµέρα/Ηµέρες Λειτουργία 
Κανονικής 
Θερµοκρασίας 

Λειτουργία 
Μειωµένης 
Θερµοκρασίας 

∆ε (1) – Πα (5)  6:00 – 8:00 h 
17:00 – 22:00 h 

22:00 – 6:00 h 
8:00 – 17:00 h 

Εργοστα-
σιακές 
Ρυθµίσεις 

Σα (6) – Κυ (7)  7:00 – 22:00 h 22:00 – 7:00 h 

 • Μετακινήστε τον επιλογικό διακόπτη στην λειτουργία 
µειωµένης θερµοκρασίας, ακόµη και αν απουσιάζετε 
για σύντοµα χρονικά διαστήµατα. 

 
Εµφανίζεται το  σύµβολο στην οθόνη; 
(Μόνο για τύπους µε µπαταρία) 
Οταν εµφανιστεί αυτό το σύµβολο, θα πρέπει να 
αντικαταστήσετε τις µπαταρίες σε διάστηµα δύο 
εβδοµάδων. 
 
 
Θέλετε να αλλάξετε τις µπαταρίες; 
(Μόνο για τύπους µε µπαταρία) 
• Προµηθευτείτε δύο αλκαλικές µπαταρίες τύπου AAA, 

1.5 V 
• Αφαιρέστε την θήκη των µπαταριών, µετά τις 

µπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες µπαταρίες και την 
θήκη 
Προσοχή: Οι ρυθµίσεις διατηρούνται µόνο για     

                        τρία λεπτά! 
• Βεβαιωθείτε οτι η ρίψη των χρησιµοποιηµένων 

µπαταριών γίνεται µε σεβασµό στο περιβάλλον  
 
 
Συµβουλές για  εξοικονόµηση ενέργειας 
• Μην επιτρέπετε ποτέ την θερµοκρασία χώρου να 

ξεπεράσει τους 21 °C 

• Αερίζετε τους χώρους για σύντοµα χρονικά 
διαστήµατα µόνο, αλλά σωστά, µε τα παράθυρα 
ορθάνοιχτα 
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