
  

 Οδηγίες λειτουργίας RDJ10RF/SET 
Ο RDJ10RF/SET αποτελείται από έναν ασύρµατο προγραµµατιζόµενο θερµοστάτη RDJ10RF και έναν δέκτη RCR10/433.  Ο 
RDJ10RF σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (setpoint) την ώρα που θέλετε. Η µονάδα 
χαρακτηρίζεται από ένα εργονοµικό περιστροφικό πλήκτρο για εύκολη επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας. 

Display  

 Πραγµατική θερµοκρασίας σε ºC ∆είχνει ότι υπάρχει απαίτηση θέρµανσης 

Ο θερµοστάτης κάνει έλεγχο σύµφωνα µε 
την επιθυµητή θερµοκρασία άνεσης.   

Ανάγκη αντικατάστασης µπαταριών 

 
Ο θερµοστάτης κάνει έλεγχο σύµφωνα µε 
την επιθυµητή θερµοκρασία 
εξοικονόµησης. 

Αντιπαγετική λειτουργία: Ο θερµοστάτης 
λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο 
αντιπαγετικής θερµοκρασίας 

 
Ο θερµοστάτης κάνει έλεγχο σύµφωνα µε 
την αντιπαγετική θερµοκρασία. 

Λειτουργία εξοικονόµησης: Ο 
θερµοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο 
επίπεδο οικονοµικής θερµοκρασίας. 

Λειτουργία άνεσης: Ο θερµοστάτης 
λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο 
θερµοκρασίας άνεσης. 

 

 
∆είχνει ότι το επίπεδο επιθυµητής 
θερµοκρασίας έχει επηρεαστεί από τον 
χρήστη. Η παροδική αυτή ρύθµιση της 
θερµοκρασίας θα ισχύει µόνο για την 
τρέχουσα περίοδο του 
χρονοπρογράµµατος. Η λειτουργία αυτή 
είναι ενεργή µόνο στην κατάσταση 
λειτουργίας Automatic.  

Αυτόµατη λειτουργία: Ο θερµοστάτης 
λειτουργεί σύµφωνα µε το 
χρονοπρόγραµµα και τις θερµοκρασίες 
που έχουµε ορίσει. 

 
Πλήκτρο επιλογής 
Θερµότερο/ψυχρότερο πλήκτρο επιλογής 
της επιθυµητής θερµοκρασίας 

∆ροµέας προγραµµατισµού 

 Θέση µπαταριών 
2 αλκαλικές µπαταρίες τύπου AA, 1.5 V  Ρύθµιση της πραγµατικής ώρας. 

Επιλογέας τρόπου λειτουργίας 

 

 

A1 Έναρξη πρώτης περιόδου θέρµανσης. 

 Αυτόµατη λειτουργία: Ο θερµοστάτης λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
θερµοκρασίες και το χρονοπρόγραµµα επιλογής. A2 Λήξη πρώτης περιόδου θέρµανσης. 

 

 
Λειτουργία άνεσης: Ο θερµοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο 
θερµοκρασίας άνεσης. A3 Έναρξη δεύτερης περιόδου θέρµανσης. 

 

 

  
Λειτουργία εξοικονόµησης: Ο θερµοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο 
επίπεδο οικονοµικής θερµοκρασίας. A4 Λήξη δεύτερης περιόδου θέρµανσης 

 

 

 
Αντιπαγετική λειτουργία: Ο θερµοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο 
επίπεδο αντιπαγετικής θερµοκρασίας το οποίο είναι στους 5 ºC 
χωρίς δυνατότητα αλλαγής του. 

 

Ρύθµιση θερµοκρασίας άνεσης. 
 

 

  Πλήκτρο εναλλαγής Ρύθµιση θερµοκρασίας εξοικονόµησης. 
 

 Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας από λειτουργία Άνεσης σε 
Εξοικονόµησης Ενέργειας και το αντίστροφο, και αυτό για την τρέχουσα 
µόνο χρονική περίοδο του χρονοπρογράµµατος. 

 
RUN 

Επιλέξτε αυτή την θέση όταν έχετε 
τελειώσει µε τον προγραµµατισµό του 
θερµοστάτη. 

 

 

Εισαγωγή 
Το έντυπο αυτό σας δίνει οδηγίες για το πώς µπορείτε εύκολα να 
προγραµµατίσετε τον θερµοστάτη σας  του τύπου RDJ10. 
Περιεχόµενα 
Προετοιµασία  
Αρχική ενεργοποίηση 
Ρύθµιση της ώρας 
Ρύθµιση των χρόνων έναρξης – λήξης των περιόδων θέρµανσης. 
Ρύθµιση της θερµοκρασίας άνεσης. 
Ρύθµιση της θερµοκρασίας εξοικονόµησης. 
Παροδική αλλαγή της τρέχουσας επιθυµητής θερµοκρασίας. 
Αντικατάσταση των µπαταριών. 
Τρόποι εξοικονόµησης ενέργειας 

 

Προετοιµασία 
• Αφαιρέστε την µαύρη µονωτική ταινία που 

αποµονώνει τις δύο αλκαλικές µπαταρίες. Ελέγξτε 
κατά πόσο η φορά τοποθέτησης τους είναι η σωστή, 
και εάν το προστατευτικό καπάκι βρίσκεται στην 
θέση του. 

• Εάν δεν υπάρχουν ήδη µπαταρίες, τοποθετήστε 2 
αλκαλικές µπαταρίες τύπου AA στην θέση που 
προβλέπεται µέσα στον θερµοστάτη. 

Αρχική ενεργοποίηση 
• Με την τοποθέτηση των µπαταριών, εµφανίζονται 
 όλα τα  υπάρχοντα σύµβολα στην  οθόνη  όπως 
 φαίνεται και στο σχήµα δίπλα, για 2 περίπου 
 δευτερόλεπτα 

Ρύθµιση της ώρας 
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στην θέση . 
Η τρέχουσα ώρα αναβοσβήνει. 

2. Γυρίστε το πλήκτρο αριστερά για να µειώσετε την 
ώρα, ή δεξιά για να την αυξήσετε.  

3. Όταν η σωστή (τρέχουσα) ώρα εµφανιστεί στην 
οθόνη, βάλτε τον δροµέα σε οποιαδήποτε άλλη θέση 
για να επικυρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθµισή σας. 

 

Παροδική αλλαγή της τρέχουσας 
επιθυµητής θερµοκρασίας 
1. Η τρέχουσα επιθυµητή θερµοκρασία µπορεί να 
τροποποιηθεί προσωρινά όταν ο επιλογέας τρόπου 
λειτουργίας βρίσκεται στην θέση AUTO και ο δροµέας 
προγραµµατισµού στην θέση RUN. 

2. Γυρίστε το πλήκτρο επιλογής ελαφρά προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση προκειµένου να εµφανιστεί 
η τρέχουσα επιθυµητή τιµή, και περιστρέψτε 
αριστερόστροφα για να µειώσετε την θερµοκρασία ή 
δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 

3. Η καινούρια (διορθωµένη) επιθυµητή θερµοκρασία θα 
ισχύει για την τρέχουσα µόνο χρονική περίοδο και θα 
επιστρέψει στην προηγούµενη standard τιµή της όταν 
αλλάξει η χρονική περίοδος. Με την χρήση αυτής της 
δυνατότητας και για όσο ισχύει αυτή εµφανίζετε το 
αντίστοιχο σύµβολο στην οθόνη (χεράκι). 
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Ρύθµιση της έναρξης της πρώτης περιόδου 
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στη θέση A1. Η τιµή της ώρας έναρξης αναβοσβήνει. 
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να µειώσετε την ώρα έναρξης, ή 
 δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 
3. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού σε 
 οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας. 

 

Ρύθµιση της λήξης της πρώτης περιόδου 
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στη θέση A2. Η τιµή της ώρας λήξης αναβοσβήνει.  
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να µειώσετε την ώρα λήξης, ή 
 δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 
3. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού σε 
 οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας. 

 

Ρύθµιση της έναρξης της δεύτερης περιόδου  
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στη θέση A3. Η τιµή της ώρας έναρξης αναβοσβήνει. 
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να µειώσετε την ώρα έναρξης, ή 
 δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 
3. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού σε 
 οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας. 

 

Ρύθµιση της λήξης της δεύτερης περιόδου  
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στη θέση A4. Η τιµή της ώρας λήξης αναβοσβήνει.  
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να µειώσετε την ώρα λήξης, ή 
 δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 
3. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού σε 
 οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας. 

Πρόσοψη ∆έκτη   

LED Ένδειξης 
επικοινωνίας 

LED Ένδειξης κατάστασης ρελέ 

Το πορτοκαλί LED δείχνει ότι το ρελέ 
(εντολή) είναι ενεργοποιηµένο. 

Το LED αναβοσβήνει πράσινο, 
ένδειξη καλής επικοινωνίας.  
Το LED  αναβοσβήνει κόκκινο  
ένδειξη κακής επικοινωνίας. Μπουτόν εκκίνησης / SET 

Πιέζοντας αυτό το µπουτόν ο δέκτης 
µπαίνει σε κατάσταση αναζήτησης -
αναγνώρισης του ποµπού.  

Μπουτόν επανεκκίνησης / RESET 

 
Πιέζοντας αυτό το µπουτόν χάνεται η 
υπάρχουσα κωδικοποίηση επικοινωνίας 
του ποµπού µε τον δέκτη. Η διαδικασία 
συντονισµού πρέπει να επαναληφθεί. 

Πίσω όψη ∆έκτη 

 
 

 

Μπουτόν εκµάθησης Μπουτόν ∆οκιµής 
Πιέζοντάς το εκπέµπεται το 
αρχικό σήµα έναρξης της 
επικοινωνίας 

Χρησιµοποιείται για δοκιµή και αξιολόγηση 
της καλής επικοινωνίας 

 

 

 

 
 

 

  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι χρόνοι έναρξης και λήξης των περιόδων θέρµανσης είναι αλληλοεξαρτούµενοι. Εάν 
προσπαθήσετε για παράδειγµα να ρυθµίσετε την λήξη της πρώτης περιόδου σε χρόνο 
αργότερο από τον χρόνο έναρξης της δεύτερης περιόδου τότε θα µετακινηθεί αυτόµατα και ο 
χρόνος έναρξης της δεύτερης περιόδου έτσι ώστε να µην προκύψει χρονική επικάλυψη. 

 

Ρύθµιση της θερµοκρασίας άνεσης 
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στην θέση . 
2. Η τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας άνεσης αναβοσβήνει.  
3. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να µειώσετε την θερµοκρασία, ή 
 δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 
4. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία στην οθόνη, βάλτε τον δροµέα 
 προγραµµατισµού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας. 

 

Ρύθµιση της θερµοκρασίας εξοικονόµησης 
1. Βάλτε τον δροµέα προγραµµατισµού στην θέση  
2. Η τρέχουσα τιµή της οικονοµικής θερµοκρασίας αναβοσβήνει. 
3. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να µειώσετε την θερµοκρασία, ή 
 δεξιόστροφα για να την αυξήσετε. 
4. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία στην οθόνη, βάλτε τον δροµέα 
 προγραµµατισµού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας. 

Αντικατάσταση 
των 

µπαταριών 

1. Προµηθευτείτε 2 καινούριες αλκαλικές µπαταρίες τύπου AA, 1.5 V. 
2. Μέσα σε 1 λεπτό: Αφαιρέστε το καπάκι των µπαταριών, έπειτα τις παλιές µπαταρίες, 

τοποθετείστε τις καινούριες και επανατοποθετείστε το καπάκι.  
3. Φροντίστε ώστε οι παλιές µπαταρίες να διατεθούν προς ανακύκλωση, σε συµµόρφωση 

µε τους υφιστάµενους κανονισµούς περί περιβαλλοντολογικής προστασίας. 

 

 

Οδηγίες για τον δέκτη Siemens  RCR10/433    
1. Πιέστε και αφήστε στη συνέχεια το µπουτόν SET. Ο δέκτης µπαίνει σε κατάσταση αναζήτησης -
 αναγνώρισης. 
2. Πιέστε και αφήστε το µπουτόν LEARN στο πίσω µέρος του δέκτη. 
3. Εάν το LED αναβοσβήνει πράσινο αυτό είναι ένδειξη καλής επικοινωνίας. Στην αντίθετη περίπτωση 
 (αδύνατη επικοινωνία) το  LED αναβοσβήνει κόκκινο. 
4. Για αξιολόγηση της καλής επικοινωνίας, πιέστε το µπουτόν δοκιµής του δέκτη (στην πίσω όψη). Το ρελέ του 
 δέκτη θα ενεργοποιηθεί άσχετα από την θερµοκρασία του χώρου. Ταυτόχρονα η ένδειξη RF TEST 
 εµφανίζεται στη οθόνη του θερµοστάτη.  
5. Το πορτοκαλί LED δείχνει ότι το ρελέ του δέκτη είναι σε λειτουργία. 

Εξοικονοµήστε ενέργεια χωρίς να θυσιάσετε την άνεση σας. 
• Ποτέ µην απαιτείτε θερµοκρασία στο χώρο σας µεγαλύτερη των  21 ˚C  
• Αερίστε τον χώρο σας πολύ έντονα (παράθυρα εντελώς ανοικτά) αλλά για πολύ σύντοµα χρονικά 
 διαστήµατα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ το µπουτόν RESET διαγράφονται όλοι οι κωδικοί του δέκτη.  
 Η διαδικασία συντονισµού πρέπει να επαναληφθεί. 
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