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Ρύθµιση ώρας 

 
Η σωστή ρύθµιση ώρας και ηµέρας πρέπει να προηγηθεί πριν 
προγραµµατίσετε τον χρονοδιακόπτη για πρώτη φορά. 
 
Πιέστε CLOCK και HOUR για να ορίσετε την ώρα. Πιέζοντας HOUR για 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα βήµατα αλλαγής της ώρας µπορεί να 
γίνουν πολύ γρήγορα. 
 
Πιέστε CLOCK και ΜΙΝ για να ορίσετε τα λεπτά της ηµέρας. Πιέζοντας ΜΙΝ 
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα βήµατα αλλαγής της λεπτών µπορεί 
να γίνουν πολύ γρήγορα. 
Πιέστε CLOCK και SEC για να ορίσετε τα λεπτά της ηµέρας. Πιέζοντας SEC 
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα βήµατα αλλαγής δευτερολέπτων 
µπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα. 
 
Υπάρχουν διαθέσιµοι 8, 16 ή 20 δυνατοί συνδυασµοί προγραµµάτων 
Πιέστε το κουµπί SETUP για να µπει ο χρονοδιακόπτης  σε διαδικασία 
προγραµµατισµού. Οι ενδείξει1 και ΟΝ θα εµφανιστούν στην αριστερή µεριά 
της οθόνης. 
Με τα κουµπιά HOUR, MIN και WEEK µπορείτε να προγραµµατίσετε την ώρα 
και ηµέρα της εβδοµάδας που ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης. 
Πιέστε το κουµπί SETUP για να ορίσετε την ώρα που θα απενεργοποιείται ο 
διακόπτης (χρησιµοποιήστε πάλι τα κουµπιά HOUR, MIN και WEEK). 
Αν χρειάζεται να ορίσετε και ένα δεύτερο διάστηµα ανοίγµατος κλεισίµατος 
πιέστε πάλι το κουµπί SETUP. 
 
Συνδυασµός εβδοµαδιαίων ρυθµίσεων 

Ενώ είστε σε διαδικασία εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού µπορείτε να κάνετε 
ποικίλους συνδυασµούς ηµερών όπως ακολούθως. 
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(1,2,3,4,5,6,7) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 
(1,2,3,4,5,6)(1,3,5)(2,4,6)(1,2,3)(4,5,6)….(1,2,3,4,5,6,7) 
 
∆ιακοπτική λειτουργία 

ΟΝ/AUTO/OFF πιέζοντας τον διακόπτη MODE επιλέγετε αν ο 
χρονοδιακόπτης θα είναι µόνιµα σε κατάσταση ΟΝ, σε κατάσταση 
προγράµµατος (AUTO) ή µόνιµα απενεργοποιηµένος (ΟFF). 
 
Όταν κάτι από τα παρακάτω προβλήµατα συµβαίνει: 
 

• Αν ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιείται - απενεργοποιείται σύµφωνα µε 
τις ρυθµίσεις του.  

Ελέγξετε αν οι ρυθµίσεις είναι σωστές και κάντε RESET. 
 

• Αν ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί σε άσχετα χρονικά διαστήµατα σε σχέση 

µε τον προγραµµατισµό του 

Eλέγξετε αν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόµενες ρυθµίσεις προγραµµατισµού. 
 

• Αν δεν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόµενα χρονικά διαστήµατα  

Eλέγξετε αν ο ο τρόπος λειτουργίας (MODE) είναι στην σωστή επιλογή. 
 

• Αν η οθόνη δεν έχει ενδείξεις ή αυτές είναι θολές  
Xρειάζεται φόρτιση (o χρονοδιακόπτης να είναι στην πρίζα) 
. 
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα επικοινωνήστε µε τον εισαγωγέα της 
συσκευής. 
Στοιχεία επικοινωνίας TELEIMPEX A.E τηλ 210 5584180, mail: 
service@tele.gr 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

• Η ισχύς της συνδεδεµένης συσκευής δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
υπερβαίνει την ονοµαστική ισχύ του χρονοδιακόπτη (αναγράφεται στην 
ταµπέλα στο πίσω µέρος του). 

• Ο χρονοδιακόπτης σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ή 
να χειρίζεται από παιδιά. 

• Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε εσωτερικούς 
χώρους µακριά από σηµεία µε αυξηµένη υγρασία. 

• Σε καµία περίπτωση µην αποσυναρµολογείτε την συσκευή. Υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 


