
�δηγίες 	ρήσεως GR

EG 103, EG 103B

�ρ�ν�διακ�πτης 
ε�δ�µαδιαί�ς 
ηλεκτρ�νικ�ς 
1 ε��δ�υ

Τα πλήκτρα:

➀ menu : επιλ�γή λειτ�υργίας
auto : λειτ�υργία σύµ�ωνα µε τ�ν 

πρ�γραµµατισµ�.
prog : new για τ�ν πρ�γραµµατισµ�.
prog : modif για τη µετατρ�πή εν�ς 

υ�ιστάµεν�υ πρ�γράµµατ�ς.
: επι�ε�αίωση τ�υ πρ�γράµµατ�ς.
: αλλαγή της ώρας, της ηµερ�µη-
νίας και επιλ�γή τ�υ τρ�π�υ αλλα- 
γής θερινής/	ειµερινής ώρας  

➁ + & - : επιλ�γή στα  menu ή στις τιµές.
- : σε λειτ�υργία auto, επιλ�γή της,

µ�νιµης ή πρ�σωρινής επι��λής.

➂ ok : επι�ε�αίωση των πληρ���ριών 
τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ 
ανα��σ�ήν�υν.

➃ : επιστρ��ή στ� πρ�ηγ�ύµεν� επίπεδ�.

Μπ�ρείτε να επιστρέψετε στη λειτ�υργία
auto
�π�ιαδήπ�τε στιγµή µε τ� µπ�υτ�ν menu.
Εάν καµία ενέργεια δεν γίνεται για ένα 1 
min, � διακ�πτης επιστρέ�ει σε λειτ�υργία
auto.

Τε�νικά �αρακτηριστικά

Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά

● Τάση τρ���δ�σίας: 230 V AC ± 15%
● Συ	ν�τητα: 50/60 Hz
● Κατανάλωση: max. 6 VA ως 50 Hz
● Έ��δ�ς: 1 µεταγ/κή επα�ή ελεύθερη δυναµικ�ύ
● ∆υνατ�τητα διακ�πής (max)

AC1 µ16A 250 V~
DC1 µ4A 12 V
Cos � = 0,6 µ10A 250 V~
Λαµπτήρες πυρακτώσεως 2300 W
Λαµπτήρες αλ�γ�ν�υ 230 V 2300 W
Λαµπτήρες �θ�ρισµ�ύ αντισταθµισµέν�ι // 
(max. 45 µF) 400 W
Λαµπτήρες �θ�ρισµ�ύ µη αντισταθµισµέν�ι, 
αντισταθµισµέν�ι σε σειρά 1000 W
Λαµπτήρες �θ�ρισµ�ύ compact 500 W

● ∆υνατ�τητα διακ�πής (min)
AC1 100 mA 250 V~
DC1 100 mA 12 V

● Γαλ�ανική µ�νωση µετα�ύ τρ���δ�σίας και 
ε��δ�υ = 4 kV

Λειτ�υργικά �αρακτηριστικά

● ∆υνατ�τητα πρ�γραµµατισµ�ύ: 56 �ήµατα.
● Ελά	ιστ�ς 	ρ�ν�ς µετα�ύ 2 �ηµάτων: 1 min
● Ακρί�εια: ± 1,5 sec / 24h
● Ε�εδρεία λειτ�υργίας: µπαταρίες λιθί�υ 

συν�λικά για 5 έτη διακ�πής.
● � 	ρ�ν�διακ�πτης τίθεται σε κατάσταση  

αναµ�νής µετά απ� 1 min έλλειψης τάσης.
Επιστρέ�ει σε λειτ�υργία auto µε την επι-
στρ��ή της τάσης ή µε τ� πάτηµα εν�ς 
µπ�υτ�ν.

● Βαθµ�ς πρ�στασίας: IP 20

Περι�άλλ�ν

● T° λειτ�υργίας: -5 °C ως +45 °C
● T° απ�θήκευσης: -20 °C ως +70 °C

Σύνδεση µε καλυµµέν�υς ακρ�δέκτες:

● Καλώδι� εύκαµπτ�: 1 ως 6 mm2

● Καλώδι� µ�ν�κλων�: 1,5 ως 10 mm2

∆ιάγραµµα σύνδεσης:

Κύρια 	αρακτηριστικά
● Παρέ	εται µε την τρέ	�υσα ηµέρα και ώρα.
● Αυτ�µατη αλλαγή θερινής/	ειµερινής ώρας .
● Κλειδί πρ�γραµµατισµ�ύ .

- για µ�νιµες αλλαγές πρ�γραµµατισµ�ύ,
- για την αντιγρα�ή ή την απ�θήκευση τ�υ πρ�γράµµατ�ς.

● Πρ�γραµµατισµ�ς ανά ηµέρα ή ανά �µάδες ηµερών.
● 56 �ήµατα πρ�γραµµατισµ�ύ ON ή OFF.
● Μ�νιµη επι��λή ON ή OFF ( σταθερ�).
● Πρ�σωρινές επι��λές ON ή OFF ( ανα��σ�ήνει)
● �πτικ�π�ίηση τ�υ ηµερήσι�υ πρ��ίλ µε ρα�δ�γραµµα.
● ∆υνατ�τητα κλειδώµατ�ς των πλήκτρων .
● Πρ�γραµµατισµ�ς 	ωρίς να �ρίσκεται υπ� τάση.

Μηδενισµ(ς:
● Πρ�γραµµατισµ�ύ:

τ� πρ�γραµµα µπ�ρεί να διαγρα�εί µε την ταυτ�	ρ�νη πίεση στα 3 πλήκτρα:
menu, ok, . Η ώρα και η ηµερ�µηνία διατηρ�ύνται.

● Πλήρης: 
µε την ταυτ�	ρ�νη πίεση στα πλήκτρα -, +, ok, menu, τ� σύν�λ� της µνήµης τ�υ 
	ρ�ν�διακ�πτη διαγρά�εται.
Μετά απ�  έναν πλήρη µηδενισµ� είναι απαραίτητ� να θέσετε �ανά την ώρα και την 
ηµερ�µηνία.
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Πρ�γραµµατισµ(ς: prog  new

� πρ�γραµµατισµ�ς µπ�ρεί να γίνει για κάθε
ηµέρα ή για µία �µάδα ηµερών. Στην περίπτωση
αυτή �ι εντ�λές µεταδίδ�νται σε περισσ�τερες
ηµέρες.
�ι ηµέρες: 1 = ∆ευτέρα, 2 = Τρίτη, 3 = Τετάρτη ...

1. Επιλέ�τε τη λειτ�υργία prog απ� τ�  menu
και κατ�πιν τ� ok
� αριθµ�ς των ελεύθερων �ηµάτων πρ�γραµ- 
µατισµ�ύ εµ�ανίRεται για λίγα δευτερ�λεπτα.

2. Επιλέ�τε την/τις ηµέρες µε τ� + ή τ� - .
Επικυρώστε την επιλ�γή σας µε τ� ok.

3. Τ� ok ανα��σ�ήνει. Επικυρώστε την �µάδα η-
µερών µε τ� ok. Τ� - ή τ� επιτρέπει να 
καθ�ρίσετε �ανά την �µάδα των ηµερών.

4. Με τ� + ή τ� -, επιλέ�τε την εντ�λή: ON ή OFF.
Επικυρώστε µε τ� ok.

5. Εισάγετε την ώρα της αλλαγής µε τ� + ή τ� -.
Επικυρώστε µε τ� ok.

6. Εισάγετε τα λεπτά µε τ� + ή τ� -. Επικυρώστε
µε τ� ok.

Πρ�γραµµατίστε τις άλλες εντ�λές επαναλαµ-
�άν�ντας τα �ήµατα 3 έως 6.
Η ηµέρα ή η �µάδα ηµερών µπ�ρεί να αλλά�ει
�ταν στ� �ήµα 3 πιέσετε τα +, - ή τ� .
Στ� τέλ�ς τ�υ πρ�γραµµατισµ�ύ επιστρέψτε
στη λειτ�υργία auto µε τ� menu.
Σε αυτή τη λειτ�υργία είναι δυνατ� να πρ�σθέσε-
τε µία εντ�λή στ� υ�ιστάµεν� πρ�γραµµα
ενεργώντας �πως ανα�έρεται παραπάνω.
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Για την επι�ε�αίωση τ�υ ηµερήσι�υ πρ��ίλ
εντ�λών 	ωρίς να υπάρ	ει � κίνδυν�ς µη
επιθυµητών αλλαγών.
Επιλέ�τε τη λειτ�υργία απ� τ� menu και ok.
Τ� πρώτ� �ήµα της ∆ευτέρας εµ�ανίRεται µαRί
µε τ� ηµερήσι� πρ��ίλ.

∆ύ� δυνατ�τητες �πτικ�π�ίησης:
1. ΠιέR�ντας τ� + ή τ� - : επιλ�γή απ� τη µία ηµέ-

ρα στην επ�µενη. Εµ�ανίR�νται τ� πρώτ� 
�ήµα της και τ� ηµερήσι� πρ��ίλ.

2. ΠιέR�ντας τ� ok: �λα τα �ήµατα κάθε ηµέ-
ρας εµ�ανίR�νται διαδ�	ικά.

1πτικ�π�ίηση

Επιλέ�τε τη λειτ�υργία prog απ� τ�  menu και
πιέστε ok
Επιλέ�τε τη λειτ�υργία modif µε τ� + ή τ� -.
Επικυρώστε µε τ� ok
� αριθµ�ς των διαθέσιµων �ηµάτων εµ�ανίRε-
ται για µερικά δευτερ�λεπτα.
Εµ�ανίRεται τ� πρώτ� �ήµα της πρώτης ηµέρας
ή της �µάδας ηµερών.
ΠιέR�ντας διαδ�	ικά τ� ok εµ�ανίR�νται ένα
πρ�ς ένα �λα τα �ήµατα πρ�γραµµατισµ�ύ.
�τιδήπ�τε ανα��σ�ήνει (κατάσταση επα�ής,
ώρα, λεπτά) µπ�ρεί να αλλά�ει απ� τ� + ή τ� -,
κατ�πιν επικυρώστε µε τ� ok.
Sταν � δείκτης �ρίσκεται στ� ok πίσω απ� την
�µάδα ηµερών, µπ�ρείτε να πρ�σπεράσετε τις
ηµέρες ή �µάδες για να πάτε αµέσως, µε τ� + ή
τ� -, σε αυτή π�υ θέλετε να µετα�άλλετε.
Για τη διαγρα�ή εν�ς �ήµατ�ς
πρ�γραµµατισµ�ύ:
επιλέ�τε την κατάσταση της ε��δ�υ (ON ή OFF),
πιέστε ταυτ�	ρ�να τα + και -. Τ� Clear
εµ�ανίRεται στην �θ�νη. Επικυρώστε µε τ� ok.

Μετα��λή ή διαγρα8ή εν(ς �ήµατ�ς  
πρ�γραµµατισµ�ύ: prog  modif

Με διαδ�	ικές πιέσεις στ� -.
Εάν η κατάσταση της επα�ής είναι ON :
1η ��ρά: πρ�σωρινή διακ�πή. OFF και 

ανα��σ�ήν�υν. Η επιστρ��ή σε
αυτ�µατη λειτ�υργία θα γίνει 
µε τ� επ�µεν� �ήµα πρ�γ/σµ�ύ.

2η ��ρά: µ�νιµη επι��λή. ON και είναι 
σταθερά. Η επιστρ��ή απ� αυ-  
τή την επι��λή γίνεται 
	ειρ�κίνητα.

3η ��ρά: µ�νιµη επι��λή. OFF και είναι 
σταθερά. Η επιστρ��ή απ� αυ-  
τή την επι��λή γίνεται 
	ειρ�κίνητα.

4η ��ρά: επιστρ��ή σε αυτ�µατη 
λειτ�υργία.

Επι��λή - ∆ιακ�πή

Επιλέ�τε τη λειτ�υργία απ� τ� menu και ok.
Αλλά�τε την ηµέρα, τ� µήνα, τ� έτ�ς, την ώρα 
και τα λεπτά απ� τα πλήκτρα + ή - και πιέστε ok.
� 	ρ�ν�διακ�πτης κατ�πιν πρ�τείνει τις αλλα- 
γές θεριν�ύ/	ειµεριν�ύ ωραρί�υ .
Επιλέ�τε τ�ν τύπ� της αλλαγής π�υ θέλετε µε
τα πλήκτρα  + ή - . Επικυρώστε µε τ� ok.

Επιλ�γή ώρας και ηµερ/νίας 
Αλλαγή θεριν�ύ/�ειµεριν�ύ ωραρί�υ

� τύπ�ς της αλλαγής ε�αρτάται απ� τη γεωγρα-
�ική Rώνη.

∆ιαθέσιµ�ι τύπ�ι:

Η αλλαγή γίνεται πάντα µετα�ύ 2 και 3 τ� πρωί.
Sταν επιλεγή � τύπ�ς USER :
1. Εισάγετε ηµέρα/µήνα της ηµερ�µηνίας θερινής

αλλαγής (+1h) µε τ� + ή τ� - και ok.
2. Εισάγετε ηµέρα/µήνα της ηµερ�µηνίας 	ειµερι-

νής αλλαγής (-1h) µε τ� + ή τ� - και ok.
� 	ρ�ν�διακ�πτης θα επικυρώσει σε π�ιες  
ε�δ�µάδες αντιστ�ι	�ύν αυτές �ι ηµερ�µηνίες
και θα ε�αρµ�σει τις αλλαγές τις ίδιες
περι�δ�υς τα επ�µενα έτη ανε�άρτητα απ� την
ηµερ�µηνία.

Τύπ�ς ΈναρCη θεριν�ύ ΛήCη θεριν�ύ Dώνη 
ωραρί�υ ωραρί�υ ε8αρµ�γής

Euro Τελευταία Κυ- Τελευταία Κυ- ΕΕ
ριακή Μαρτί�υ ριακή �κτω�ρί�υ

USA Πρώτη Κυρια- Τελευταία Κυ- Β.Αµερική
ριακή Απριλί�υ ριακή �κτω�ρί�υ

GB Τελευταία Κυ- Τέταρτη Απ�κλειστικά
ριακή Μαρτί�υ Κυριακή για τη Μεγά-

�κτω�ρί�υ λη Βρετανία
USER Ελεύθερη για Ελεύθερη για

πρ�γραµ/σµ� πρ�γραµ/σµ�
No Καµία Καµία

αλλαγή αλλαγή

Μ�λις τ� κλειδί τ�π�θετηθεί στ� 	ρ�ν�διακ�-
πτη τ� σύµ��λ� εµ�ανίRεται στην �θ�νη.

∆ύ� δια��ρετικές λειτ�υργίες:

A. Μ(νιµη αλλαγή:

Εισάγετε τ� κλειδί στ�ν 	ρ�ν�διακ�πτη.
Μετά απ� 10 sec, τ� πρ�γραµµα π�υ περιέ	εται
στ� κλειδί θα εκτελεσθεί 	ωρίς να σ�ησθεί
αυτ� π�υ είναι ή απ�θηκευµέν�.
Sταν τ� κλειδί α�αιρεθεί, τ� πρ�γραµµα τ�υ
	ρ�ν�διακ�πτη ισ	ύει �ανά.

B. Αντιγρα8ή (load) / Απ�θήκευση (save) :

Τ� κλειδί επιτρέπει την απ�θήκευση εν�ς πρ�-
γράµµατ�ς π�υ �ρίσκεται στ�ν 	ρ�ν�διακ�πτη.
Είναι επίσης δυνατ� να γίνει αντιγρα�ή των
περιε	�µένων τ�υ κλειδι�ύ στ� 	ρ�ν�διακ�πτη.
1. Εισάγετε τ� κλειδί, αναµείνατε 2 sec.
2. Απ� τ� menu, επιλέ�τε τη λειτ�υργία:

save για την απ�θήκευση τ�υ πρ�γράµµατ�ς,
load για την αντιγρα�ή τ�υ πρ�γράµµατ�ς
στ�ν 	ρ�ν�διακ�πτη,

για να επικυρώσετε τ� πρ�γραµµα π�υ 
�ρίσκεται στ� κλειδί.

3. Επικυρώστε την επιλ�γή σας µε τ� ok.
4. Για save και load πιέστε �ανά τ� ok.

Τα µηνύµατα λάθ�υς π�υ µπ�ρεί να
εµ�ανισθ�ύν :

no prog: τ� κλειδί είναι άδει�, δεν περιέ	ει 
πρ�γραµµα.
Error: τ� κλειδί είναι απ� 	ρ�ν�διακ�πτη 2 
ε��δων.

Σε αυτή την περίπτωση:
● Μ�ν� η λειτ�υργία save είναι δυνατή.
● Τ� µήνυµα λάθ�υς παραµένει �σ� διάστηµα τ�

κλειδί είναι στ�ν 	ρ�ν�διακ�πτη, αλλά
εκτελείται τ� πρ�γραµµα τ�υ 	ρ�ν�διακ�πτη.

Κλειδί

Για να απ�κλείσετε κάθε ανεπιθύµητη µε-
τα��λή, τ� πληκτρ�λ�γι� τ�υ 	ρ�ν�διακ�-
πτη µπ�ρεί να κλειδωθεί µε ένα κλειδί µε
κωδικ� EG 004.

Τ� πληκτρ�λ�γι� �εκλειδώνει κατά τ�ν
ίδι� τρ�π�.

Κλείδωµα

*

* επιλ�γή εργ�στασί�υ

Παρέ	εται εγγύηση 24 µηνών απ� την ηµέρα
παραγωγής για τα πρ�ι�ντα της hager σε �τι α��ρά
κατασκευαστικ� σ�άλµα.
Αν κάπ�ι� υλικ� �ρεθεί να είναι ελαττωµατικ� πρέπει να 
επιστρα�εί µέσω τ�υ πρ�µηθευτή (	�ντρέµπ�ρ�υ).
Η εγγύηση δεν ισ	ύει αν:
- µετά απ� επιθεώρηση απ� τ� ειδικ� τµήµα ελέγ	�υ
της  hager τ� ε�άρτηµα �ρεθεί να έ	ει εγκατασταθεί µε
τρ�π� π�υ αντιτίθεται στ�υς καν�νες τ�υ
ηλεκτρ�λ�γικ�ύ σ	εδί�υ και τις πρ�διαγρα�ές 
τ�υ υλικ�ύ,
- δεν έ	ει ακ�λ�υθηθεί η διαδικασία επιστρ��ής τ�υ
υλικ�ύ (µέσω δελτί�υ επιστρ��ής απ� τ�ν
πρ�µηθευτή).
Πρέπει να δίν�νται διευκρινήσεις για τ� ελάττωµα �ταν
τ� υλικ� επιστρέ�εται.

Εγγύηση GR
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