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 Οδηγίες λειτουργίας                                   RDD10… 

RDD10... – ο ελεγκτής θερµοκρασίας που σας επιτρέπει να καθορίζετε την ιδεώδη θερµοκρασία 
δωµατίου για τις ώρες που θέλετε. Υπάρχουν διαθέσιµες δύο καταστάσεις λειτουργίας. Μορείτε, 
είτε να χρησιµοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, είτε να κάνετε οι ίδιοι τις ρυθµίσεις, σύµφωνα 
µε τις προσωπικές σας ανάγκες. 

 

Ένδειξη Λειτουργία και ρυθµίσεις

3031Z11el

1.5V
'AAA'

1.5V
'AAA'

+ -

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας

Θέρµανση ενεργοποιηµένη

Ένδειξη της διάρκειας της εναλλαγής 
του τρόπου λειτουργίας. Προσωρινή 
εναλλαγή ενεργοποιηµένη

Ένδειξη θερµοκρασίας χώρου

Αντικατάσταση µπαταριών 
(µόνο για εκδόσεις µε µπαταρία)

Θερµοκρασία χώρου 
ή διάρκεια της εναλλαγής 
του τρόπου λειτουργίας

Πιο ζεστά / πιο κρύα
Ρύθµιση των επιθυµητών 
τιµών θερµοκρασίας

∆ιάρκεια εναλλαγής 
τρόπου λειτουργίας
Ρύθµιση και ένδειξη

Αλλαγή τρόπου λειτουργίας 
ανάµεσα σε κανονική 
λειτουργία και λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας

Μπαταρίες 
(µόνο για εκδόσεις µε µπαταρία)

 

Θέση σε λειτουργία 

 

Ο ελεγκτής παραδίδεται µε εργοστασιακές ρυθµίσεις θερµοκρασίας και διάρκειας- αλλαγής τρόπου λειτουργίας  (= 00.0 
ω.). Για την έναρξη της λειτουργίας του, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

 

Αφαιρέστε το µαύρο κάλυµµα που συνοδεύει τις δύο µπαταρίες κατά τη µεταφορά. Ελέγξτε αν η θήκη των 
µπαταριών είναι στη σωστή της θέση.  Ο ελεγκτής ενεργοποιείταιι (µόνο για τα µοντέλα µε µπαταρία). 

 

 

 

 

Θέλετε συνεχή κανονική λειτουργία, ή 

λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας; 

 Πιέζοντας , µετακινήστε  από την 
κανονική λειτουργία στη λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας και αντίθετα. Τότε, ο 
επιθυµητός τρόπος λειτουργίας θα διατηρείται 
µόνιµα. 

Στη κανονική λειτουργία, η οθόνη εµφανίζει την 

ένδειξη , σε λειτουργία δε εξοικονόµησης 

ενέργειας, την ένδειξη . 

 

Τα δωµάτιά σας είναι πολύ ζεστά ή πολύ 

κρύα; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιέζοντας αυτά τα κουµπιά, αυξάνετε ή µειώνετε 
το σηµείο επιθυµητής θερµοκρασίας του 
δωµατίου κατά 0.5°C κάθε φορά. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµατα: 

• Πιέστε  για να επιλέξτε τον τρόπο 
λειτουργίας, την επιθυµητή θερµοκρασία του 
οποίου θέλετε να αλλάξετε 

• Πιέστε  ή  µια φορά 
 Η ένδειξη επιθυµητής θερµοκρασίας 

αρχίζει να αναβοσβήνει 

• Πιέστε αυτά τα κουµπιά ξανά για να αλλάξετε 
την επιθυµητή θερµοκρασία µεταξύ 5 ... 35 
°C 

 

5 δευτερόλεπτα µετά το τελευταίο πάτηµα, η νέα 
επιθυµητή θερµοκρασία θα αποθηκευτεί 
αυτόµατα. Η οθόνη σταµατά να αναβοσβήνει και 
δείχνει τη θερµοκρασία δωµατίου που µετράται τη 
στιγµή αυτή. 

 

Σηµείωση: 
Η επιθυµητή θερµοκρασία στη λειτουργία  
εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να ρυθµιστεί 
στους 0 °C. Τούτο σηµαίνει ότι έχει τεθεί σε 
κατάσταση OFF, ή µε άλλα λόγια ότι ο ελεγκτής 
δεν λειτουργεί στην κατάσταση εξοικονόµησης 

ενέργειας και το σύµβολο  δεν θα εµφανίζεται 
στην οθόνη. 

Κίνδυνος παγετού! 
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Θέλετε ο ελεγκτής να επιστρέψει στην 

αρχική κατάσταση λειτουργίας του µετά 

από ένα  µακρύ / σύντοµο χρονικό 

διάστηµα; 

 

Πιέζοντας το κουµπί µε το σύµβολο της 
κλεψύδρας, αυξάνετε ή µειώνετε την διάρκεια 
του χρόνου εναλλαγής της ισχύουσας  
λειτουργίας κατά διαστήµατα 0.5 της ώρας. 
Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήµατα: 

• Πιέστε  µια φορά 

 Ο χρόνος αρχίζει να αναβοσβήνει 

• Πιέστε  για να αλλάξετε το χρόνο µεταξύ  
0.5 ... 24 ω. 

• 5 δευτερόλεπτα µετά το τελευταίο πάτηµα, η 
νέα διάρκεια χρόνου εναλλαγής λειτουργίας 
θα αποθηκευτεί αυτόµατα και η οθόνη 
σταµατά να αναβοσβήνει. 

 

Σηµείωση: 

Αν η τιµή που καταχωρήθηκε για τη διάρκεια του 
χρόνου αλλαγής είναι 00.0 ω., η κατάσταση 
λειτουργίας αυτόµατης αλλαγής δεν θα είναι 
ενεργή. 

 

Θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση 

λειτουργίας για ένα περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα µόνο (π.χ. κατά τη διάρκεια της 

νύχτας); 

 Πιέζοντας το κουµπί αυτό, µετακινήστε από τη µια 
κατάσταση λειτουργίας στην άλλη για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, είτε: 

• από κανονική λειτουργία σε λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας (ή εκτός 
λειτουργίας) 

είτε 

• από λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας ( ή 
off), σε κανονική λειτουργία. 

Η συγκεκριµένη επιλογή γίνεται µε µικροδιακόπτη 
πριν την εγκατάσταση της µονάδας. 

Μετά το πάτηµα του κουµπιού αλλάζει η 
κατάσταση λειτουργίας. Αν προηγουµένως είχε 
καταχωρηθεί  διάρκεια αλλαγής τρόπου 
λειτουργίας > 00.0 ω., ο τρόπος λειτουργίας θα 
επαναρυθµιστεί αυτόµατα µετά την πάροδο του 
χρόνου εναλλαγής. 

 

 

Εµφανίζεται το σύµβολο  στην οθόνη; 

(Μόνο για µοντέλα µε µπαταρία) 

Όταν εµφανίζεται αυτό το σύµβολο, θα πρέπει να 
αλλάξετε τις µπαταρίες µέσα σε 2 εβδοµάδες. 

 

 

Θέλετε να αλλάξετε τις µπαταρίες; 

 (Μόνο για µοντέλα µε µπαταρία) 

• Προµηθευτείτε 2 καινούργιες αλκαλικές 
µπαταρίες τύπου AAA, 1.5 V 

• Αφαιρέστε τη θήκη των µπαταριών και στη 
συνέχεια τις µπαταρίες. Τοποθετήστε τις 
καινούργιες µπαταρίες και τοποθετήστε ξανά 
στη θέση της τη θήκη των µπαταριών. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι παλιές µπαταρίες 
απορρίπτονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

Υποδείξεις για την εξοικονόµηση ενέργειας 

χωρίς συµβιβασµό στις ανέσεις 

• Η θερµοκρασία δωµατίου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους 21 °C 

• Πιέστε  για την αλλαγή σε λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας, ακόµη και αν 
απουσιάζετε µόνο για σύντοµα χρονικά 
διαστήµατα.  

• Αερίζετε τα δωµάτια για σύντοµα χρονικά 
διαστήµατα µόνο, µε το σωστό όµως τρόπο 
και µε τα παράθυρα τελείως ανοικτά. 

 

 

 


