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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ FDD-35. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

• ΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΝ∆ΕΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 16Α.  

• ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΠΩΣ ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΒΑΛΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ.  

• ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ 
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 

MASTER CLEAR: ∆ιαγράφετε όλα τα δεδοµένα από την µνήµη, συµπεριλαµβανοµένων και 
της ώρας και ηµεροµηνίας. 
RANDOM: Ενεργοποίηση ή ακύρωση της λειτουργίας ενεργοποίησης σε τυχαία χρονικά 
διαστήµατα. 
CLOCK: Σε συνδυασµό µε τα κουµπιά WEEK, HOUR, MIN καθορίζετε την τρέχουσα 
ηµεροµηνία και ώρα. Σε συνδυασµό µε το κουµπί ΤΙΜΕR επιλέγετε την απεικόνιση µε βάση 
το 24ωρο ή το 12ωρο. Σε συνδυασµό µε το κουµπί ON/AUTO/OFF επιλέγετε την λειτουργία 
καλοκαιρινής λειτουργίας. 
TIMER: Καθορίζετε τα προγράµµατα ενεργοποίηση-απενεργοποίησης σε συνδυασµό µε τα 
κουµπιά  WEEK, HOUR, MIN. Σε συνδυασµό µε το κουµπί CLOCK επιλέγετε την απεικόνιση 
µε βάση το 24ωρο ή το 12ωρο. 
ON/AUTO/OFF: ∆ιαλέγετε τον τρόπο λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. 
WEEK: Καθορίζετε την εβδοµάδα σε συνδυασµό µε τα κουµπιά CLOCK ή TIMER. 
HOUR: Καθορίζετε την ώρα σε συνδυασµό µε τα κουµπιά CLOCK ή TIMER. 
MIN: Καθορίζετε τα λεπτά της ώρας σε συνδυασµό µε τα κουµπιά CLOCK ή TIMER. 
RST/RCL: Παρακάµπτετε το τρέχον πρόγραµµα ή ανακαλείτε το πρόγραµµα που 
παρακάµψατε. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• 10 προγράµµατα ΟΝ/OFF µε βήµατα του 1 λεπτού. 

• Επιλογή αυτόµατης, χειροκίνητης λειτουργίας καθώς και ενεργοποίησης 
απενεργοποίησης (ΟΝ/AUTO/MANUAL OFF) 

• Απεικόνιση µε βάση το 24ωρο ή το 12ωρο. 

• Μεγάλη οθόνη LCD µε ένδειξη και δευτερολέπτων. 

• Καλοκαιρινή λειτουργία. 

• Τυχαία λειτουργία µε διαστήµατα ενεργοποίησης από 10 έως 31 λεπτά από τις 6µµ έως 
τις 6πµ. 

• 16 συνδυασµοί ηµερών ή οµάδων ηµερών σύµφωνα µε την ακόλουθη περιγραφή: 
MO (∆ΕΥΤΕΡΑ) 
TU (ΤΡΙΤΗ) 
WE (ΤΕΤΑΡΤΗ) 
TH (ΠΕΜΠΤΗ) 
FR (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
SA (ΣΑΒΒΑΤΟ) 
SU (ΚΥΡΙΑΚΗ) 
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR, 
SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR, SA 
MO, WE, FR 
TU, TH, SA 
MO, TU, WE 
TH, FR, SA 
MO, WE, FR, SU 
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ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Βάλτε τον χρονοδιακόπτη στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Αφήστε τον περίπου 14 ώρες 
στην πρίζα ώστε να φορτιστεί η µπαταρία εφεδρείας που έχει στο εσωτερικό του. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης διαγράψτε όλες τις µνήµες του 
χρονοδιακόπτη, πατώντας το κουµπί MASTER CLEAR. Για να πιέστε το κουµπί 
χρησιµοποιήστε την µύτη ενός στυλό. 
Τώρα ο χρονοδιακόπτης είναι έτοιµος για χρήση. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑΣ 

1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί CLOCK, ταυτόχρονα πιέστε και το κουµπί 
WEEK εωσότου εµφανιστεί η τρέχουσα ηµέρα. Συνεχίστε αντίστοιχα χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά HOUR & MIN για να εµφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Αν τα κουµπιά WEEK , HOUR & 
MIN τα κρατάτε συνεχώς πατηµένα οι ενδείξεις αλλάζουν πιο γρήγορα. 
2. Αφήστε και τα 2 κουµπιά που πιέζετε για να σταµατήσει η διαδικασία ρύθµισης της ώρας. 
3. Για να αλλάξετε την ρύθµιση της  ώρα επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:  Βεβαιωθείτε πως oi ρυθµίσεις των προγραµµάτων που επιλέγετε δεν 
υπερκαλύπτονται µεταξύ τους. 
Πάντα η εντολή OFF (απενεργοποίηση) έχει προτεραιότητα στην εκτέλεση σε σχέση µε την 
εντολή ΟΝ. 
1. Πιέστε και αφήστε το κουµπί TIMER. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη ΟΝ_1. 
Μπορείτε να ορίσετε το πρώτο χρονικό σηµείο ενεργοποίησης. 
2. Πιέστε το κουµπί WEEK  για να ορίσετε την ηµέρα ή την οµάδα ηµερών. Καθορίστε την 
ώρα της ηµέρας χρησιµοποιώντας τα κουµπιά HOUR & MIN. 
3. Πιέστε ξανά το κουµπί TIMER για να ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός του πρώτου 
χρονικού σηµείου ενεργοποίησης και  ο χρονοδιακόπτης να εισέλθει στο προγραµµατισµό του 
αντιστοίχου πρώτου χρονικού σηµείου απενεργοποίησης.  Στην οθόνη θα εµφανιστεί η 
ένδειξη OFF_1 . Επαναλάβετε το βήµα 2 για να ορίσετε το πρώτο χρονικό σηµείο 
απενεργοποίησης. 
4. Πιέστε ξανά το κουµπί TIMER για να ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός του πρώτου 
χρονικού σηµείου ενεργοποίησης-απενεργοποίησης. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να 
προγραµµατίσετε και τα υπόλοιπα διαστήµατα. 
5. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραµµατισµό πιέστε το κουµπί CLOCK και ο 
χρονοδιακόπτης είναι έτοιµος για λειτουργία. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Προγραµµατισµός για  Καθηµερινά ΟΝ στις 17:15 OFF 22:30 
a. Πιέστε και αφήστε το TIMER στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη ΟΝ_1 
b. Πιέστε το WEEK εωσότου εµφανιστεί η ένδειξη MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 
c. Πιέστε το διακόπτη HOUR εωσότου στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 5:00PM (17:00 σε 
24ωρη απεικόνιση) 
d. Πιέστε το διακόπτη ΜΙΝ εωσότου στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 5:15PM (17:15 σε 
24ωρη απεικόνιση) 
e. Πιέστε πάλι τον διακόπτη TIMER, στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη ΟFF_1 
f. Επαναλάβετε τα βήµατα c & d εωσότου στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 10:30PM (22:30 
σε 24ωρη απεικόνιση). 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MANUAL ON/ AUTO / MANUAL OFF 

O τρόπος λειτουργίας µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια των ρυθµίσεων  
του προγράµµατος. 
Πιέστε το κουµπί ON/AUTO/OFF διαδοχικά για να επιλέξετε τον αντίστοιχο τρόπο 
λειτουργίας. 
Ένα πρόγραµµα µπορεί να εκτελεστεί µόνο όταν έχετε επιλέξει AUTO.  
Όταν έχετε επιλέξει MANUAL ON η συσκευή που είναι συνδεδεµένη στον χρονοδιακόπτη 
παίρνει συνεχώς τάσης (ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος). 
Όταν έχετε επιλέξει MANUAL OFF  η συσκευή που είναι συνδεδεµένη στον χρονοδιακόπτη 
δεν παίρνει τάση (ο διακόπτης είναι απενεργοποιηµένος). 
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ΤΥΧΑΙA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - RANDOM 

1. Πιέστε τον διακόπτη RANDOM. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη R. 
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη ο διακόπτης θα απενεργοποιείται και θα 
ενεργοποιείται σε τυχαία διαστήµατα των 10 έως 31 λεπτών από τις 6µ.µ έως τις 6π.µ. 
2. Πιέστε το κουµπί Random ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
Η τυχαία λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ακόµα και αν έχετε επιλέξει την λειτουργία 
AUTO. 
 
12/24 ωρη απεικόνιση 

Πιέστε τα κουµπιά CLOCK & TIMER ταυτόχρονα για να αλλάξει ο τρόπος απεικόνισης από 
12ωρο σε 24ωρο. 
 
Καλοκαιρινή λειτουργία - SUMMERTIME FUNCTION 

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουµπιά  CLOCK ΟΝ/AUTO/OFF. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η 
ένδειξη S. H ώρα θα αλλάξει σε θερινή. 
2. Για να γυρίσει η συσκευή σε χειµερινή ώρα επαναλάβετε το βήµα 1. 
 


