
  

 Kezelési leírás 
RDH10RF/SET 

Az RDH10RF/SET rádiófrekvenciás szobatermosztát egy RDH10RF adó egységből és egy RCR10/433 vevőből áll, 
melyek segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiséghőmérsékletet.   

 

Kijelző 

 
Aktuális helyiséghőmérséklet 
 şC vagy °F 

 
A készülék a beállított 
komforthőmérsékletre szabályoz  

 
Hőigény jelzés 

 Elemcsere szükséges 

 RF 
TEST 

A kapcsolat tesztelése alatt jelenik 
meg  kijelzőn 

 

Forgatógomb  

Állítsa be a kívánt 
helyiséghőmérsékletet 

Elemtípus  

2 db alkáli elem AA, 1,5 V 

 

 

 

 

 

 

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

Első beüzemelés 

• Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze 

 

 

vissza az elemtartót.  

 

 

 

Elemcsere 
elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet 

z 

3. őek, 

1. Készítse 
2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket a

újakra és helyezze vissza az elemtartót  
A lemerült elemek rendkívül környezetszennyez
kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja. 

  

 

A kívánt helyiséghőmérséklet 
beállítása  
• Tekerje a forgatógombot az 

óramutató járásáva ellenkező 
irányba, ha a beállított 
hőmérsékletet csökkenteni 
szeretné, illetve az óramutató 
járásával megegyező irányba, ha 
növelni szeretné. A módosítás  0.5 
°C-os lépesenként lehetséges. 

• A beállított hőmérséklet a 
komforthőmérséklet szimbólum 
mellett látható  

Energiamegtakarítás 
fölé a hőmérsékletet 

séget  
               

• Ne állítsa  21 ˚C 
• Csak rövid ideig szellőztesse a helyi
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FIGYELMEZTETÉS: A RESET gomb megnyomása töröl minden addigi kapcsolatot 
(kódot) a vevő egység memóriájából.  
Ezt követően a teljes programozási eljárást meg kell ismételni a működéshez 
szükséges kapcsolat helyreállításához. 

 

Vevő egység elöl 
nézete   

Kapcsolat jelző LED  relé jelző LED 

A narancs színben világító LED jelzi a relé 
bekapcsolt állapotát. 

Amikor a LED zölden villog, 
akkor jó a jel. 
Amikor a LED pirosan villog, 
akkor nincs jel. 
 SET gomb 

A gomb megnyomásával tanulási 
üzemmódba kapcsoljuk a vevő egységet.  

RESET gomb 

 A gomb megnyomásával törlésre kerül 
minden addigi kapcsolati beállítás (kód). 

A szobatermosztát 
hátsó nézete 

 

 

 

LEARN gomb 

 

 
 

 

  

TEST gomb 
Tanulási jel küldése Kapcsolat tesztelése 

  

Üzembehelyezési eljárás a Siemens  RCR10/433 vevő egységhez 
1. Nyomja meg a SET gombot. Ez által a vevő egység tanulási üzemmódba kerül. 
2. Nyomja meg a LEARN gombot a szobatermosztát hátsó oldalán. 
3. A megfelelő kapcsolati jelet a LED zöld villogása jelzi (vevő egységen). Ha nincs jel 

a LED pirosan villog. 
4. A kapcsolat teszteléséhez, nyomja meg a TEST gombot a termosztát hátulján. Ezt 

követően a vevő egység reléje bekapcsolt állapotba kerül, függetlenül a termosztát 
által érzékelt hőmérséklettől. Az “RF TEST” szimbólum feltűnik a termosztát 
kijelzőjén. 

5. A LED narancs színben világít a vevő egység job oldalán.  
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