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Kezelési leírás RDJ100
Az RDJ100 napi programos szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiség hőmérsékletet. Az
egyszerű kezelést a forgatógomb biztosítja.

Kijelző

Aktuális helyiséghőmérséklet ºC Hőigény jelzés

A készülék a beállított komfort
hőmérsékletre szabályoz Elemcsere szükséges

A készülék a beállított takarék
hőmérsékletre szabályoz

Készenléti üzemmód: A készülék a
fagyvédelmi hőmérsékletre
szabályoz

A készülék a beállított készenléti
(fagyvédelmi) hőmérsékletre
szabályoz

Takarék üzemmód: A készülék a
takarék hőmérsékletre szabályoz

A funkció csak auto és komfort
üzemmódban hatásos. A kijelzőn
megjelenik a szimbólum, ha a
felhasználó átállítja a
helyiséghőmérséklet alapjelet., amely
a következő kapcsolási pontig marad
aktív

Komfort üzemmód: A készülék a
komfort hőmérsékletre szabályoz

Auto üzemmód: a beállított
időprogram aktív

Forgatógomb
Állítsa be a helyiséghőmérsékletet

Programbeállítás gomb

Elem típus
2 db AA, 1,5  V elem Óra beállítás

Üzemmódválasztó A1 Első felfűtés kezdete
Auto üzemmód: a készülék a beállított idő- és
hőmérsékletprogram szerint működik A2 Első felfűtés vége

Komfort üzemmód: a készülék a beállított komfort
hőmérsékletre szabályoz A3 Második felfűtés kezdete
Takarék üzemmód: a készülék a beállított takarék
hőmérsékletre szabályoz A4 Második felfűtés vége

Készenléti üzemmód: a készülék fagyvédelmi
hőmérsékletre  (5 ºC) szabályoz Komfort hőmérséklet beállítás

 Átváltógomb Takarék hőmérséklet beállítás

Komfort és takarék üzemmód közötti átváltógomb. A következő
kapcsolási pontig hatásos (auto üzemmódban) RUN A programozás befejezése után

állítsa a kapcsolót ebbe a pozícióba

Bevezetés
A kezelési leírás ismerteti az RDJ100 szobatermosztát használatát.

Tartalomjegyzék
Üzembevétel
Első bekapcsolás
Óra beállítása
Felfűtések beállítása
Komforthőmérséklet beállítása
Takarék hőmérséklet beállítása
A beállított hőmérsékletérték Ideiglenes módosítása
Elemcsere
Energiamegtakarítás

Üzembevétel

Távolítsa el a fekete szigetelő
szalagot az elemektől és megfelelően
helyezze vissza az elemtartót.

Első bekapcsolás

 Az elemek behelyezését követően az
összes szimbólum megjelenik a
kijelzőn kb. 2 másodpercig.

Az óra beállítása

1. Állítsa a programbeállítás

gombot a helyzetbe. Az óra
villog.

2. Állítsa be az időt a forgatógomb
segítségével.

3. A beállítást követően állítsa a
probrambeállító gombot másik
állásba, ezáltal a készülék
elmenti a beállított értéket.
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Az első felfűtés kezdetének beállítása (első komfort
periódus)

1. Állítsa a programbeállítás gombot az A1 helyzetbe.
2. Az első felfűtési periódus kezdeti időpontja villog.
3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.
4. A beállítást követően állítsa a probrambeállító gombot másik

állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

Az első felfűtés végének beállítása (első takarékos
periódus)

1. Állítsa a programbeállítás gombot az A2 helyzetbe.
2. Az első felfűtési periódus befejező időpontja villog.
3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.
4. A beállítást követően állítsa a probrambeállító gombot másik

állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

A második felfűtés kezdetének beállítása (második
komfort periódus)

1. Állítsa a programbeállítás gombot az A3 helyzetbe.
2. A második felfűtési periódus kezdeti időpontja villog.
3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.
4. A beállítást követően állítsa a probrambeállító gombot másik

állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

A második felfűtés végének beállítása (második takarékos
periódus)

1. Állítsa a programbeállítás gombot az A4 helyzetbe.
2. A második felfűtési periódus befejező időpontja villog.
3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.
4. A beállítást követően állítsa a probrambeállító gombot másik

állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

Megjegyzés
A be- és kikapcsolási pontok (A1,A2,A3,A4)
összetartoznak. Ha a kikapcsolási pontot a bekapcsolási
ponthoz képest korábbra állítja, a készülék automatikusan
módosítja.

Komfort hőmérséklet beállítása
1. Állítsa a programbeállítás gombot  állásba.
2. A komfort hőmérséklet villog.
3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.
4. A beállítást követően állítsa a probrambeállító gombot másik

állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

Takarék hőmérséklet beállítása
1. Állítsa a programbeállítás gombot  állásba. A takarék

hőmérséklet villog.
2. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.
3. A beállítást követően állítsa a probrambeállító gombot másik

állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

Ideiglenes hőmérséklet átállítás
1. Auto üzemmódban lejetőség van a beállított hőmérsékletérték

ideiglenes megváltoztatására, amennyiben a programbeállítás
kapcsoló RUN állásban van.

2. A forgatógomb segítségéval meg tudja változtatni ideiglenesen a
beállított hőmérsékletértéket..

3. Az így beállított érték a következő kapcsolási pontig marad aktív. A
hőmérséklet ideiglenesen módosítását a kijelző kéz szimbólum
jelzi.

Ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása
1. Közvetlenül forgassa a gombot óramutató járásával ellentétesen

vagy megegyezően, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékletet a
Komfort üzemmód alatt (Komfort üzemmód hőmérséklete
ideiglenesen felülíródik).

2. Komfort hőmérséklet ideiglenes felülírása törlésre kerül, ha az
üzemmód megváltozik.

Elemcsere
1. Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet
2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és

helyezze vissza az elemtartót
3. A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a

lemerült elemek gyűjtőbe dobja.

Energiamegtakarítás
· Ne állítsa  21 ˚C fölé a hőmérsékletet
· Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget
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