
 
                

               Μενού ρύθμισης ΡΟΛΟΓΙΟΥ: 

 
Χρησιμοποιείστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας 
για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και 
ημερομηνία. 
 
χρησιμοποιείστε +/ -                      πιέστε OK 
για να ρυθμίσετε τα  
λεπτά       
χρησιμοποιείστε  +/ -                     πιέστε OK 
για ρύθμιση ώρας         
 
Χρησιμοποιείστε  +/ -  
για ρύθμιση ημέρας       πιέστε OK 

 

Receiver (Δέκτης) MILUX RF (Πομπός) 

 

Λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΩΝ: 

 

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα   , για να μεταβείτε στη λειτουργία των διακοπών  . Επιλέξτε με τα 

πλήκτρα +/- την καθυστέρηση σε ώρες (H) εάν είναι λιγότερο από 24ωρο, αλλιώς σε ημέρες (d). Κατόπιν, 

επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας   ή   ή  . 
 
 

Το λογότυπο   παραμένει ενεργοποιημένο και εμφανίζεται ο αριθμός των ωρών/ημερών μέχρι να 

επανέλθει ο MILUX RF σε αυτόματη λειτουργία   και να συνεχίσει να ακολουθεί το πρόγραμμα. 
 

 
Λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (BLOCCO TASTIERA) : 

 

Η λειτουργία αυτή εμποδίζει οποιαδήποτε τροποποίηση των παραμέτρων. 

Στους τρόπου λειτουργίας  ,  , ,   και   μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 

OK και να πιέσετε ταυτοχρόνως τα πλήκτρα  + ή –  για να κλειδώσετε (   ) ή να ξεκλειδώσετε 

(  ) το πλήκτρολόγιο. 
 

Λειτουργία RESET : 

 

Ακυρώνει όλα τα προγράμματα και επαναφέρει τις προκαθορισμένες εργοστασιακές παραμέτρους. 
 

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας  , κρατείστε πατημένα τα πλήκτρα + και – και πιέστε ταυτοχρόνως το 

πλήκτρο OK. 

 
Όλα τα σύμβολα θα αναβοσβήσουν για μερικά δευτερόλεπτα καταδεικνύοντας ότι έχουν γίνει όλες οι 
ρυθμίσεις στο MILUX RF και έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές παραμέτρους. 
 
 
Οι εργοστασιακές παράμετροι είναι: 
 

Θερμοκρασία      21°C      17°C     6°C,       Πρόγραμμα U1 πλήρης άνεση. 

Κατόπιν, ρυθμίστε και πάλι την ώρα και επαναπρογραμματείστε το MILUX RF σας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  GR 

Χρονοθερμοστάτης MILUX RF 

 Ασύρματη επικοινωνία μέσω ραδιοσήματος 
προς το Δέκτη (Receiver) που είναι 
συνδεδεμένος στην εγκατάσταση. Πεδίο 
δράσης περίπου 30m σε συνθήκες οικιακού 
χώρου.  

 Εβδομαδιαία προγράμματα  

 9 προκαθορισμένα προγράμματα και 4 
προσωπικών ρυθμίσεων 

 Γραφικές απεικονίσεις των προγραμμάτων 
 Απεικόνιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

και της ώρας.  

 Θερμοκρασία Άνετου Περιβάλλοντος / 
Μειωμένη / Κατά του πάγου  

 Δυνατότητα  χειροκίνητης παρέμβασης χωρίς 
τροποποίηση του καθορισμένου 
προγράμματος 

 Λειτουργία Αυτόματη ή Χειροκίνητη  

 Λειτουργία Διακοπών (αναστολή της 
λειτουργίας κατά τις περιόδους απουσίας σας)  

 Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου  
(ασφάλεια για τα παιδιά)  

 Λειτουργία με μπαταρίες: >2 χρόνια  

 Ένδειξη άδειας μπαταρίας  

 Αντικατάσταση μπαταριών χωρίς απώλεια του 
προγράμματος από τη μνήμη (<1 λεπτό) 

 

 Λειτουργία επαναφοράς ρυθμίσεων (reset) 
 

 Λειτουργία ITCS (προαιρετικό)  

 

1 Λειτουργία θέρμανσης 

2 Χειροκίνητη παρέμβαση  

3 Ενεργοποιημένη Λειτουργία Διακοπών  

4 Μενού τρόπου λειτουργίας  

5 Άδεια μπαταρία 

6 Ημέρα της εβδομάδας  

7 Ώρα  

8 Οπτικοποίηση των γραφικών της τρέχουσας ημέρας και της δραστηριότητας του 

πομπού. 

9 Εάν αναβοσβήνει το 10 απεικονίζει την τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

10 Θερμοκρασία περιβάλλοντος ή ρυθμισμένη θερμοκρασία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα    για να αλλάξετε το μενού του τρόπου λειτουργίας. 

Για όλους τους τρόπους λειτουργίας, ο διακόπτης του δέκτη θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση AUTO. 

 

Λειτουργία νυχτερινής μείωσης: 

 

 
Ρυθμίζει τη λειτουργία θερμοκρασίας με διαρκή  
τρόπο (για συγκεκριμένο αριθμό ωρών ή ημερών, 
δείτε τη λειτουργία διακοπών).  
Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει η 
μειωμένη θερμοκρασία και μπορεί να ρυθμιστεί. 
 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF θα διατηρήσει τη 

ρυθμισμένη “Μειωμένη” θερμοκρασία. 

 

Τρόπος λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ: 

 

Ρυθμίζει τη λειτουργία θερμοκρασίας με διαρκή  
τρόπο (για συγκεκριμένο αριθμό ωρών ή ημερών, 
δείτε τη λειτουργία διακοπών).  
Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει η 
θερμοκρασία άνετης ατμόσφαιρας (comfort) και 
μπορείτε να τη ρυθμίσετε. 
 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF θα διατηρήσει τη 

ρυθμισμένη θερμοκρασία Comfort. 

 

Τρόπος λειτουργίας ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ: 

 

Προστατεύει το σύστημα θέρμανσης από τον 
πάγο. 
Πιέζοντας τα πλήκτρα +/– αρχίζει να αναβοσβήνει 
η θερμοκρασία του αντιπαγωτικού συστήματος και 
μπορείτε να το ρυθμίσετε. 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
Ο χρονοθερμοστάτης MILUX RF θα διατηρήσει τη 

ρυθμισμένη αντιπαγωτική θερμοκρασία. 

 

Τρόπος ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας  

 

Ο MILUX RF θα ακολουθήσει αυτομάτως το 
καθορισμένο πρόγραμμα. 
Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- μπορείτε να επεμβείτε 
χειροκίνητα προκειμένου να αλλάξετε τη 
θερμοκρασία χωρίς να τροποποιήσετε το 
καθορισμένο πρόγραμμα· η αλλαγή θα γίνει 
μέχρι την αυτόματη τροποποίηση της 
προγραμματισμένης θερμοκρασίας. 
 

Θα ανάψει το σύμβολο .  Χρησιμοποιείστε 
τα πλήκτρα + / - για να ορίσετε τη θερμοκρασία 
που θέλετε να διατηρήσετε προσωρινώς. 
 
Στην επόμενη αλλαγή του προγράμματος, το 

σύμβολο  θα σβήσει και η εκτέλεση του 
επιλεγμένου προγράμματος θα συνεχίσει χωρίς 

τις τελευταίες τροποποιήσεις. 

 

Λειτουργία απενεργοποίησης (OFF): 

 

Χρησιμοποιείστε αυτήν τη λειτουργία εάν πρέπει να 
απενεργοποιηθεί το σύστημα θέρμανσης. Ο 
χρονοθερμοστάτης MILUX RF απενεργοποιεί το 
σύστημα θέρμανσης και κατόπιν σβήνει μόνος του 
(μαύρη οθόνη). 
Τα εξατομικευμένα προγράμματα αποθηκεύονται, 
το ωράριο λειτουργίας διατηρείται και μειώνεται η 
κατανάλωση μπαταρίας. 
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
επανενεργοποιηθεί ο χρονοθερμοστάτης MILUX 
RF.  
Το πλήκτρο OK /    δείχνει τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ  

         

Μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- αρχίζει να αναβοσβήνει το μενού του προγράμματος (Program), 
 
 και χρησιμοποιείστε τα    για  
Χρησιμοποιείστε το +/ - για να να δείτε τις άλλες μέρες του  
επιλέξετε το πρόγραμμα προγράμματος  
 
 
                                                                                                                            Δείχνει το ημερήσιο πρόγραμμα  
 
 

Εάν επιλέξετε κάποιο προκαθορισμένο πρόγραμμα από το P1 έως το P9 και πιέσετε το πλήκτρο OK, 

το πρόγραμμα αυτό θα εκτελεστεί   (με αυτόματη λειτουργία). 
 
Περιγραφή των προκαθορισμένων προγραμμάτων   

 P1 Πρωί, Βράδυ & Σαββατοκύριακο P6 Πρωί, Απόγευμα & Σαββατοκύριακο 

 P2 Πρωί, Μεσημέρι, Βράδυ & Σαββατοκύριακο P7 7h - 19h (Γραφείο) 

 P3 Ημέρα & Σαββατοκύριακο P8 8:00 – 19:00, Σάββατο (Κατάστημα) 

 P4 Βράδυ & Σαββατοκύριακο P9 Σαββατοκύριακο (Εξοχική Οικία) 

 P5 Πρωί, Βράδυ (μπάνιο)  

Εάν επιλέξετε ένα από τα εξατομικευμένα προγράμματα από U1 έως U4 και πιέσετε OK έχετε 

πρόσβαση στα προγράμματα με τις προσωπικές ρυθμίσεις που έχει καθορίσει ο πελάτης. 
 
 

                                                                                                                            ημέρα 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

                                                                 Ora che lampeggia col cursore  
 

Το πλήκτρο +  ορίζει τη θερμοκρασία Comfort   που θα πρέπει να  
υπάρχει κατά την ώρα που αναβοσβήνει στην οθόνη. 
 

Το πλήκτρο –  ορίζει τη μειωμένη θερμοκρασία   που θα πρέπει να 
υπάρχει κατά την ώρα που αναβοσβήνει στην οθόνη. 

 
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα     για να μετακυλίσετε τη θέση του κέρσορα που αναβοσβήνει σε κάθε ώρα 
της ημέρας και να αλλάξετε ή να διορθώσετε το πρόγραμμα εύκολα.  

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ημερήσιου προγράμματος, πιέστε OK για να μεταβείτε στην επόμενη 

ημέρα. 
Πιέζοντας OK όταν φτάσετε στην 7

η
 ημέρα, επιστρέφετε στις επιλογές του αρχικού μενού. 

Τώρα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα είναι έτοιμο να εκτελεστεί, εφόσον όμως επιλέξετε τον αυτόματο 

τρόπο λειτουργίας του MILUX RF ( )  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Όταν η ένδειξη κατάστασης της  
 
Μπαταρίας      αναβοσβήνει, 
πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες. 
Πιέστε το κλιπ στην αριστερή 
πλευρά και τραβείξτε το 
μπροστινό πλαίσιο για να το 

αφαιρέσετε. 

Τώρα έχετε πρόσβαση στο 
χώρο των μπαταριών. 

 

Αντικαταστείστε τις μπαταρίες 

με 3 καινούριες αλκαλικές 

μπαταρίες LR6 AA 1.5V. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έχετε 1 λεπτό για 
να αλλάξετε τις μπαταρίες. 
Μετά το 1 λεπτό, μπορεί να 
χρειαστεί να 
ξαναπρογραμματείσετε το 
θερμοστάτη σας εάν 
αναβοσβήνουν όλα τα σύμβολα 

στον αναμμένο Milux RF.  

Ξανακλείστε το 
χρονοθερμοστάτη MILUX το 
πάνω πλαίσιο της πρόσοψης 
στο πίσω τμήμα του κιβωτίου 
που είναι στερεωμένο στον 
τοίχο. Εισαγάγατε τις τρεις 
επαφές στις οπές του 
συνδέσμου. Κρατώντας το 
μπροστινό πλαίσιο σε 
παράλληλη θέση ως προς το 
πίσω τμήμα, πιέστε το μέχρι να 
«κουμπώσει».  
Πιέστε ελαφρώς το πλαϊνό 
πλήκτρο για να διευκολύνετε 
την απελευθέρωση. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ 

 
GR 

 
Ανοχή στις παρατηρηθείσες τιμές 
θερμοκρασίας 
 

0.1°C  (o 0.2°F) 

 
Ανοχή στις ρυθμισθείσες τιμές 
θερμοκρασίας 

0.5°C  (o 0.5°F) 

 
Εύρος ρυθμισμένων θερμοκρασιών 
 

άνεσης & μειωμένη : 5°C – 35°C   (ή 41°F – 95°F) 
κατά του πάγου : 0,5°C – 10°C   (ή 33°F – 50°F) 

 
Χαρακτηριστικά ρύθμισης 
 

Κύκλος: 15 λεπτά 
Μεσοδιαστήματα κύκλου:  3 λεπτά παύση, 2 λεπτά 
λειτουργία 

 
Θερμική Βαθμονόμηση 
 

1°K / 15 λεπτό 

 
Διαφορική τιμή 
 

0.2°C  (ή 0.4°F) 

 
Βαθμός Προστασίας 
 

 
MILUX RF (πομπός)  Class II   -   IP30 
Δέκτης   Class II   -   IP44 
 

 
Έξοδος 
 

12A / 250V  (16A RELAY) 

 
Διαγράμματα δικτύου 
 

Σύνδεση σε 5 σημεία στο κάτω μέρος του Δέκτη  
230VAC – 50Hz 

 
Μπαταρίες 
 

3x LR6 AA 1.5V αλκαλικές μπαταρίες στοMILUX RF 

 
Ραδιοσυχνότητα 
 

433.92 MHz, <10mW.  
Εμβέλεια δράσης περίπου 100 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. 
Εμβέλεια δράσης περίπου 30 μέτρα σε οικιστικό περιβάλλον. 

 
Πιστοποιήσεις 
 

CE. EN 300220-3, EN 301489 (Πιστοποίηση Ραδιοσυχνότητας) 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ 

 

 

Χειροκίνητο Πλήκτρο:  Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να 

επιλέξετε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας: 
- Αυτόματη λειτουργίας  
- Χειροκίνητη λειτουργία, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ενεργοποιημένη  
- Χειροκίνητη λειτουργία, ΘΕΡΜΑΝΣΗ απενεργοποιημένη  
 

Κίτρινο Κόκκινο Πράσινο  

0 0 0 Αυτόματη λειτουργία, ΘΕΡΜΑΝΣΗ απενεργοποιημένη  

0 1 0 Αυτόματη λειτουργία, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ενεργοποιημένη 

1 0 0 Χειροκίνητη λειτουργία, υποχρεωτικό ΣΒΗΣΙΜΟ 

1 1 0 Χειροκίνητη λειτουργία , ΘΕΡΜΑΝΣΗ ενεργοποιημένη 

0 ή 1 0 ή 1 
Αναβοσβήνει 

γρήγορα 
Λήψη σήματος, αναβοσβήνει 4 φορές 

0 ή 1 0 ή 1 1 Αναμονή σήματος  διαμόρφωσης (βλέπε διαμορφώσεις)  

0 0 
Αναβοσβήνει 

αργά 
ΣΦΑΛΜΑ δείτε την παρακάτω αλληλουχία επισκευών: 

Οδηγίες επισκευών 

- Ελέγξτε τις μπαταρίες του πομπού. 
- Ελέξτε την απόσταση πομπού / δέκτη.  
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συσκευές διατάραξης 
του σήματος σε εμβέλεια μικρότερη των 50cm από την 
κεραία του δέκτη. 
- Να μην υπάρχει κανένα άλλο ραδιοσύστημα που να 
εκπέμπει διαρκώς στους 433.92 MHz. 

Όταν πιέζετε το χειροκίνητο πλήκτρο δε 
συμβαίνει τίποτα 

- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι σωστά συνδεδεμένος   
- Επιβεβαιώστε την τάση της παροχής (230VAC) 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. Στο MILUX RF, επιλέξτε τον αυτόματο τρόπο λειτουργίας ( ).  

Πιέζοντας το πλήκτρο OK επί 5 δευτερόλεπτα,   

εισέρχεστε στη διαμόρφωση του  Πομπού (  ).  
 
Τώρα, ο MILUX RF εκπέμπει  μέσω ραδιοσήματος τη διεύθυνση των διαμορφώσεών του 4 φορές ανά 
δευτερόλεπτο,   
 

2. Πιέστε επί 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο στο Δέκτη.   
Η πράσινη ένδειξη LED θα πρέπει να ανάψει και μετά να αρχίσει να αναβοσβήνει σε κάθε ραδιοσήμα που έλαβε 
από το MILUX RF (4 φορές το δευτερόλεπτο).  
 

3. Μπορείτε πλέον να επιβεβαιώσετε τις επιδόσεις της εμβέλειας δράσης του ραδιοσήματος.  
Τοποθετείστε το MILUX RF στο δωμάτιο στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και αφήστε το αναμμένο 

στη λειτουργία διαμόρφωσης Πομπού (  ).  
 
Κλείστε τις πόρτες και επιστρέψτε στο Δέκτη RF.   
Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη ένδειξη LED αναβοσβήνει σε κάθε ραδιοσήμα που λαμβάνει:  
-Εάν αναβοσβήνει κανονικά 4 φορές ανά δευτερόλεπτο, η εγκατάσταση του MILUX RF και του Δέκτη RF είναι 
σωστή.  
-Εάν αναβοσβήνει ακανόνιστα, βρίσκεται στο όριο της εμβέλειας δράσης. Εγκαταστείστε το MILUX RF κοντά στο 
Δέκτη. 
-Εάν δεν αναβοσβήνει καθόλου, βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας δράσης. Τοποθετείστε το MILUX RF κοντά στο 
Δέκτη. 
 

4. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ στο MILUX RF για να εξέλθετε από τη λειτουργία διαμόρφωσης του Πομπού.  
Πλέον, ο MILUX RF ελέγχει το Δέκτη. 

 


