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Στον χρονοδιακόπτη μπορείτε να συνδέσετε συσκευές έως 3000W. 

Αφαιρέστε τον χρονοδιακόπτη από την βάση του. 

Θέστε τον διακόπτη του χρονοδιακόπτη στην θέση “OFF”.  

Πριν και κατά την εγκατάσταση κατεβάστε την αντίστοιχη ασφάλεια από τον κεντρικό 

πίνακα τροφοδοσίας. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Συνδέστε την φάση στον συνδετήρα 1 

Συνδέστε τον ουδέτερο στον συνδετήρα 2 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Συνδέστε την φάση της συσκευής στον συνδετήρα 4 

Ο χρονοδιακόπτης σας δίνει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει και μια δεύτερη συσκευή 

για διάρκεια έως 120 λεπτά (λειτουργία BOOST). Σε περίπτωση που δεν έχετε 2
η
 συσκευή 

και θέλετε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “BOOST” στην συσκευή που έχει συνδεθεί 

στον συνδετήρα 4, ενώστε τον συνδετήρα 4 με τον συνδετήρα 5. Αλλιώς στον συνδετήρα 5 

ενώστε την φάση της δεύτερης συσκευής. Ο ουδέτερος και των δύο συσκευών πρέπει να 

συνδεθεί στον συνδετήρα 3. 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

Συνδέστε όλες τις γειώσεις στους αντίστοιχους συνδετήρες με το σήμα της γείωσης. 

 

Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις τοποθετήστε τον χρονοδιακόπτη στην βάση του. 

Ανεβάστε την ασφάλεια από τον κεντρικό πίνακα τροφοδοσίας και προγραμματίστε τον 

χρονοδιακόπτη. 
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Διακόπτης σε θέση “OFF”  

To σύστημα δεν τίθεται σε λειτουργία ανεξαρτήτως της ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. 

Ωστόσο το ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και δεν χρειάζεται να ξαναρυθμιστεί. 

 

Διακόπτης σε θέση “ON” 

Ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός και θέτει σε λειτουργία το κύκλωμα / εφαρμογή ή 

διακόπτει την λειτουργία του στους προρυθμισμένους χρόνους. Σημείωση: Εάν ο 

χρονοδιακόπτης ή το κύκλωμα απαιτεί την προσοχή του χρήστη, θέστε τον διακόπτη σε 

θέση “OFF” πριν ξεκινήσει η εφαρμογή. 

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. 

- Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα περιστρέφοντας τον χρονόμετρο στην κατάλληλη 

ένδειξη. 

- Για τις ώρες που δεν θέλετε να λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης τραβήξτε προς τα έξω 

τα διακοπτάκια στις ανάλογες ώρες. Κάθε διακοπτάκι αντιπροσοπεύει διάρκεια 15 

λεπτών. 

Λειτουργία “Boost” 

- Σε περίπτωση που θέλετε εκτάκτως να λειτουργήσει η συσκευή σας για κάποιο 

χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την ρύθμιση που έχετε κάνει στον 

χρονοδιακόπτη ρυθμίστε  την διάρκεια από το περιστρεφόμενο χρονοδιακόπτη 

“Boost Time”  (από 15 έως 120 λεπτά) και πατήστε το πλήκτρο “PUSH FOR BOOST”. 

- Αν θέλετε να ακυρώσετε την λειτουργία BOOST γυρίστε τον χρονοδιακόπτη “BOOST 

TIME” στην θέση “OFF” 

 

Σημειώσεις: 

Η λειτουργία BOOST δεν θα λειτουργεί έως ότου η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

φορτιστεί πλήρως. (Πρώτη φόρτιση 48 ώρες) 

 


