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tr	 Kullanım talimatı Bina Teknolojileri RDE…
RDE... - Dilediğiniz saatte ideal oda sıcaklığını ayarlamanızı sağlayan sıcaklık kontrol cihazıdır. İhtiyaçlarınız 
doğrultusunda ayarlanabilen çeşitli sıcaklık değiştirme seçenekleri bulunmaktadır. İster fabrika ayarlarını seçebilir, 
ister ihtiyaçlarınıza uyan ayarları kendiniz yapabilirsiniz.

Hızlı çalıştırma özelliği ile kullanılması
Bu kontrol cihazında saat ve sıcaklık olmak üzere fabrikada ayarlanmış seçenekler bulunmaktadır.	
Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın:

İki pildeki siyah transit şeritleri çıkarın. Pillerin yuvalarını doğru pozisyonda takılıp takılmadığını kontrol edin. Kontrol 
cihazı kendi kendine çalışacaktır (sadece pille çalışan modellerde).

    Tuşa basın. Güncel saati ayarlamak için       bu tuşa basıp onaylamak için bu             tuşa basın.

     Tuşa basın. Bu        tuşa basarak bulunduğunuz günü ayarlayın. Bu tuş ile                onaylayın.
(1 = Pazartesi gününden itibaren 7 = Pazar gününe kadar).

Çalışma modu seçici ile arzu edilen çalışma modunu seçin.
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Otomatik kullanımı mı tercih ediyorsunuz?
Bu durum söz konusu ise çalışma modu 	
seçicisini           konumuna ayarlayın. Normal kullanım 
ile enerji tasarrufu modu arasında otomatik geçiş 
yapıp kapatabileceğiniz 7-günlük program kullanabi-
lirsiniz.

Sürekli normal kullanımı mı tercih ediyorsunuz?
Çalışma modu seçicisini normal konuma alın. Bu 
işlem, normal sıcaklıkta sürekli ısıtma sağlar. 	
Ekranda       görünür.

Odanız çok soğuk ya da çok sıcak mı?
Bu tuşlara basarak oda sıcaklığı ayarlama noktasını, 
0.5 °C’lik birimlerle azaltabilirsiniz. Ekran, öncelikle 
yeni seçilen sıcaklığı, ardından da tekrar ölçülen asıl 

değeri gösterir. Bu değişiklikler, sadece bir son-

raki ayarlama işlemine kadar geçerlidir. Fabrika 

ayarlarını seçtiğinizde sıcaklığın çok sıcak veya 

çok soğuk olduğunu düşünüyorsanız, ihtiyacınız 

doğrultusunda sıcaklık ayarlama noktasını 	

normal kullanıma       veya enerji tasarrufu 	

moduna          ayarlamalısınız.

Normal kullanım veya enerji tasarrufu modu sıcaklık 
ayarlama noktalarını değiştirmek mi istiyorsunuz?

Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:	
•	Normal kullanım veya enerji tasarruf modu sıcaklık 
ayarlama noktalarını değiştirmek için     veya     tuşuna 
basın.
•  Ayar noktası ekranı yanıp sönmeye başlar.
•  Sıcaklık ayarlama noktalarını 0,5 °C’lik birimlerle 
değiştirmek için bu tuşlara basın.

•	          tuşuna basarak giriş modundan çıkılır ve 

yapılan ayarlar kaydedilir.
Önemli:
Enerji tasarrufu modunda bu ünite, OFF(KAPALI) olar-
ak ayarlanabilir. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
•  Sıcaklık ayarlama noktasını 5°C’ye ayarlayın.
•      tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutun.
        Sembolü ekrandan silinir. 	
Dikkat Donma Tehlikesi!

Sürekli enerji tasarrufu modunu mu tercih 
ediyorsunuz?

Çalışma modu seçicisini enerji tasarrufu moduna alın. 
Bu işlem, enerji tasarrufuna uygun sıcaklıkta sürekli 
ısıtma sağlar.
Ekranda      görünür.
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7-günlük sıcaklık değiştirme seçeneğini 
tanımlamak mı istiyorsunuz?
Sıcaklık değiştirme seçeneğinde haftanın her günü için 
girilebilen 24 dikey segment çifti bulunmaktadır. Her 
çift, bir saatlik süreye denk gelir. Bir başka deyişle sıcaklık 
geçiş işlemi her 60 dakikada bir gerçekleştirilir.
Örnek:

Güncel saatin ayarlanması:

•   tuşuna bir kez basın.	
   saat ekranı yanıp sönmeye başlar.

• İstenen saati ayarlamak için       tuşuna basın.

• Ayarlamayı kaydetmek ve giriş modundan 
çıkmak için              veya       tuşuna basın

Güncel saati ayarlamak mı istiyorsunuz? Ekranda            sembolü mü görünüyor?
(Sadece pille çalışan modellerde)
Bu sembol göründüğünde iki hafta içinde pilleri 
değiştirmeniz gerekmektedir.

Pilleri değişirmek mi istiyorsunuz?
(Sadece pille çalışan modellerde)
•  AAA tipi, 1,5 V yeni alkalin pilleri hazırlayın.

•  Pil yuvasını ve sonra pilleri çıkarıp yeni pilleri taktıktan  
 sonra pil yuvasını yerine yerleştirin.
	 Dikkat:  Ayarlanmış veriler sadece üç dakika  
   boyunca hafızada tutulur!

•		 Eski pillerin çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde  
 imha edilmesini sağlayın.

Konfordan taviz vermeden enerji tasarrufu 

uygulanması için ipuçları
•		 Oda sıcaklığı hiçbir zaman 22 °C’yi geçmemelidir.

•  Kısa süre için de olsa dışarıda olmanız durumunda,  

 çalışma modu selektörünü enerji tasarrufu 	

 moduna alın.

•  Odaların havalandırılmasını kısa süreliğine ancak  

 pencereleri tam açarak gerçekleştirin.

Fabrika ayarlarına geri dönmek için önce       tuşuna

basılı tutup 3 saniye boyunca         ve       tuşlarına 

aynı anda basın. Böylece geçiş saatleri ve ayarlama 

noktaları varsayılan değerlere geri döner.

Dikkat:  Yapılan tüm özel ayarlar kaybolur!

Tüm ayarları standart değerlerine döndürmek için         tuşuna 

basılı tutup sonra 3 saniye boyunca           tuşlarına aynı anda 	

basın. Yapılan tüm özel ayarlar bu işlem ile standart değerlere

geri döner. 

Normal kullanımdaki sıcaklık ayar noktası: 20 °C
Enerji tasarruf modundaki sıcaklık ayar noktası: 8 °C

Günler

P.tesi (1) – Cuma (5)

C.tesi (6) – Pazar (7)

Normal
kullanım

6:00 – 8:00  	
17:00 – 22:00 

7:00 – 22:00 

Enerji tasarruf
modu

22:00 – 6:00 
8:00 – 17:00 

22:00 – 7:00 

Varsayılan
değerler

Fabrika ayarlarına geri dönmek mi istiyorsunuz?Otomatik çalışma modunun değiştirilmesi, çalışma modu 
selektörünün         konumuna alınması koşuluyla, bu tip 
bir sıcaklık değiştirme dizisine göre gerçekleşir.
Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

•					Giriş moduna erişmek için              tuşuna basın.	
    1. gün (Pazartesi) için mevcut sıcaklık 

        değiştirme dizisi görüntülenir. En soldaki seg-
mentler yanıp sönmeye başlar ve güncel saat 
olarak 00:00 görüntülenir

Dikkat:
        Son giriş yapıldıktan 30 saniye sonra kontrol 

cihazı giriş modunu terk eder. Bu durumda 
en son yapılan sıcaklık değiştirme dizisi 
değişiklikleri kaydedilmez!

•     Çalışma modunu atamak istediğiniz saatte ayar-
lama noktasını belirtmek için        tuşuna basın.

• Belli bir saate çalışma modunun atanması     ve       
           tuşlarına basılarak yapılır.
•    Ayarlamayı kaydetmek ve bir sonraki güne 

geçmek için               veya         tuşuna basın.

• 7-günlük sıcaklık dizisinin girişi sona erdiğinde 

                     tuşuna basarak girişleri kaydedin.

Fabrika ayarı P.tesi-Cuma sıcaklık değiştirme dizisi
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