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 Работни инструкции Landis & Staefa RDE… 
RDE... – температурен термостат, който Ви позволява да настроите идеалната стайна температура в 
желаното от Вас време. Разполага с няколко образеца на включване, които могат да бъдат настроени 
съгласно Вашите специфични нужди. Може да използвате и фабричните настройки или да направите 
настройки, които съответстват на Вашите лични нужди. 
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Въвеждане в експлоатация с бърз старт 
Термостатът е снабден с фабрично заложени образци на включване, времена на включване и температури. 
За ги използвате, процедирайте по следния начин: 

1.5V 'AAA'

1.5V 'AAA'  
Отстранете черната лента от двете батерии. Проверете дали контейнера за батерии е в правилната 
позиция. Термостатът се включва (само за моделите с батерии). 

 
Натиснете бутон . Натиснете  

+
-  , за да нагласите текущото време от деня и потвърдете чрез натискане на 

. 
1...7

 Натиснете бутон  
1...7

. Натиснете 
+
-  , за да нагласите текущия ден от седмицата и потвърдете с .  

(1 = Monday through 7 = Sunday). 

 
Изберете желания работен режим с помощта на управляващия селектор. 

 

Искате да използвате автоматичен режим? 

  
Ако е така, поставете управляващия селектор на 
позиция . 
Използвайте 7-дневния ключ за време с 
автоматична смяна между нормален режим и 
енергоспестяващ режим / off. 

Искате продължителна работа на термостата 
в нормален режим? 

 
Преместете управляващия селектор на нормален 
режим. Това осигурява продължително загряване 
до нормална температура. Дисплеят показва . 

Искате продължителна работа на термостата 
в енергоспестяващ режим? 

 
Преместете управляващия селектор на 
енергоспестяващ режим. Това осигурява 
продължително загряване до 
енергоспестяващата  температура. 
Дисплеят показва . 

В стаята е много топло/ много студено? 

°C
+
-  

С натисткането на тези бутони Вие увеличавате или 
намалявате настройката за стайна температура в 
интервал от 0.5 °C. Дисплеят първо показва 
новоизбраната температура и след това отново 
измерената актуална стойност 
Тези промени са валидни само до следващата точка 
на включване. 
Ако в резултат на фабричните настройки, на Вас 
винаги Ви е много топло или много студено, Вие 
трябва отново да нагласите настройката за 

нормален режим  или настройката за 
енергоспестяващ режим  , според Вашите нужди. 

Искате да промените температурните настройки за 
нормален режим или енергоспестяващ режим? 

 or 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направете следното: 

• Натиснете  или  ,ако искате да промените 
настройката на темпепратурата за нормален режим 
или енергоспестяващ режим. 

•  Настройката на дисплея започва да мига 
• Натиснете бутоните, за да промените настройките 

за температура в интервали от 0.5 °C.  

• С натискане на , настройката ще бъде 
запазена и излизате от режима. 

Важно: 
В енергоспестяващ режим термостата може да бъде 
настроен на OFF. Направете следното: 
• Променете температурната настройка на 5°C. 

• Натиснете и задръжте -  за 4 секунди. 

Символът  няма да се покаже на дисплея. 
Риск  от замръзване! 
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Искате да въведете свой собствен 7-дневен 
образец на включване? 
Образеца на включване се състои от 24 вертикални 
двойки сегменти, които могат да бъдат въведени  за 
всеки ден от седмицата. Всяка двойка представлява 
период от един час. Това означава, че включването 
може да става на всеки 60 минути. 
Пример: 

0

Switching pattern with factory setting Mo - Fr

126 18 24

 
Автоматичната смяна на работен режим става 
според такъв образец на включване, като 
управляващия селекто се постави на позиция  . 
Направете следното: 

 • Натиснете  веднъж, за да влезете в 
режима 

 На дисплея ще се появи текущия 
образец на включване за ден 1  (Пон). 
Сегментите в далечния ляв край започват 
да мигат и времето от деня 00:00 е 
показано на дисплея. 

• Натиснете 
+
- , за да нагласите времето, в 

което искате да започне работния режим. 
• Настройката на работен режим в 

определено време се прави чрез 

натискане на  и  

• Натиснете  или 
1...7

, за да запазите 
настройката и да преминете към 
следващия ден. 

• Когато въвеждането на 7-дневния образец 
на включване е завършен, натиснете 

 и настройките ще бъдат запазени 

Внимание: 
30 секунди след последното въвеждане на 
настройка, термостатът ще излезе от режима. 
В този случай последните промени в образеца 
на включване няма да бъдат запазени! 

 

 
Искате да настроите времето за деня? 

 

Настройка на времето за деня: 

• Натиснете  веднъж 
 Дисплея за време започва да мига 

• Натиснете 
+
-  , за да настроите 

необходимото време  

• Натиснете  или  , за да запазите 
настройката и да излезете от режима 

 
 
Искате да се върнете към фабричните 
настройки? 

+
-    

 

За да направите настройката, първо натиснете 

и задръжте бутон , след това натитснете 
двата бутона +  и -   едновременно за 3 
секунди. Това означава, че времената на 
включване и настройките ще бъдат върнати 
към техните стойности по подразбиране. 
Внимание: Всички индивидуални 
настройки ще бъдат загубени! 

Фабрич
ни 
стойнос
ти 

Температурна настройка в нормален режим на 
работа:                    20 °C 
температурна настройка в енергоспестяващ 
режим на работа:            8 °C 
Ден/и Нормален 

режим 
Енергоспестяв
ащ режим 

Пон (1) – Петък 
(5) 

 6:00 – 8:00 h 
17:00 – 22:00 h 

22:00 – 6:00 h 
8:00 – 17:00 h 

Съб (6) – Нед 
(7) 

 7:00 – 22:00 h 22:00 – 7:00 h 

За да пренастроите, първо натиснете и задръжте бутон , 

след това натиснете двата бутона 
+
-  едновременно за 3 

секунди. Всички индивидуални настройки ще бъдат 
пренастроени към техните стандартни стойности. 

 

 
Символът  се появява на дисплея? 
(Само за моделите с батерии) 
Когато се появи този символ, трябва да смените 
батериите в рамките на две седмици. 
 
 
Искате да смените батериите? 
(Само за моделите с батерии) 
• Вземете две нови алкални батерии тип AAA, 1.5 

V 
• Извадете контейнера с батериите, след това 

извадете батериите, поставете новите батерии и 
поставете обратно контейнера 

• Внимание: Данните се запазват само за 
максимум 3 минути! 

• Уверете се, че старите батерии са изхвърлени 
на подходящо място, в съответствие с 
изискванията за опазване на околната среда 

 
 
Полезни съвети за спестяване на енергия 
без да жертвате комфорта си 
• Никога не позволявайте стайната температура 

да надвишава 21 °C 
• Премествайте управляващия селектор на 

енергоспестяващ режим, дори ако отсъствате за 
кратко. 

• Проветрявайте стаите за кратко, но с широко 
отворени прозорци. 
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