
JEPRO TIME SWITCH INSTRUCTION MANUAL 

 
1. સૌ પ્રથમ UP key દફાળી ને રાખો, reset ખાઈ ને આળે ત્યારે UP key છોડી દો. 

2. reset ખાઈ ને ફધં થઇ જાય તે છી set key દફાળો, ત્યારે t ખાઈ ને આળે. 

3. ત્યાર ફાદ Enter key દફાળો, UP & DOWN key દ્વારા ઘડડયાલ ની મમમનટ set કરો. 

4. ત્યાર ફાદ Enter key દફાળો, UP & DOWN key દ્વારા ઘડડયાલ ના કાક set કરો. (ઘડડયાલ 

નો ટાઈમ ૨૪ કાક પ્રમાણે set કરળો.)  
5. ત્યાર ફાદ Enter key દફાળો, t ૦ 0n ખાઈ ને આળે, છી Enter key દફાળો. 

6. UP & DOWN key દ્વારા તમારા ON ટાઈમ પ્રમાણે મમમનટ set કરો, છી Enter key દફાળો.  

7. UP & DOWN key દ્વારા તમારા ON ટાઈમ પ્રમાણે કાક set કરો, છી Enter key દફાળો. 

8. t૦ 0f ખાઈ ને આળે, છી Enter key દફાળો, છી off ટાઈમ ની મમનીટ set કરો. 

9. ત્યાર ફાદ Enter key દફાળો, UP & DOWN key દ્વારા off ટાઈમ પ્રમાણે કાક set કરો.  

10. ત્યાર ફાદ Enter key દફાળો, ત્યારે t1 0n ખાઈ ને આળ,ે ત્યારે ફીજી ળખત નો on ટાઈમ 

t૦ 0n પ્રમાણે ફીજા નળા on ટાઈમ set કરળો. 

11. ત્યાર ફાદ Enter key દફાળો, ત્યારે t1 0f ખાઈ ને આળ,ે ત્યારે ફીજી ળખત નો of ટાઇમ 

t૦ 0f પ્રમાણે ફીજા નળા of ટાઈમ set કરળો.  

12. આ જ પ્રમાણે તમે ૧૪ ળખત ON-OFF ટાઈમ set કરી કો.  

13. ત્યાર ફાદ set key દફાળા થી તમારા ૧૪ ટાઈમ નો ON-OFF પ્રોગ્રામ save થઇ જે. 

 JEPRO યનુિટ િી નિશેષતાઓ:  

  તમારે જેટા ટાઈમ set કરળા હોય તે પ્રમાણે ઉર મજુફ set કરી set 

key દફાળી તેટા ટાઈમ save થે ફાકી ના ટાઇમ ફાય ાસ થે. 

 મેન્યઅુ ON-OFF કરળા માટે Enter key દફાળો, ત્યારે 4 Digit ON-OFF થે ત્યારે UP 

key થી ON અને DOWN key થી OFF કરવુ.ં પરીથી Enter દફાળા થી Auto mode મા ં

થઇ જે. 
 ફધા ON-OFF ટાઈમ નળા Enter કરળા હોય તો, UP key ને જયા ંસધુી reset ખાઈ ને 

ના આળે ત્યા ંસધુી દફાળી રાખળી. ત્યાર ફાદ ઉર પ્રમાણે ON-OFF ટાઇમ set કરળા.     
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