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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ HOLMAN ΜΕ ΟΘΟΝΗ CO3005 

1. Τοποθέτηση της μπαταρίας 

• Κρατήστε τον προγραμματιστή με τη θήκη της μπαταρίας προς το μέρος σας. 

• Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, σηκώνοντας από τη μία πλευρά. 

• Συνδέστε μια μπαταρία 9V και  πιέστε το κάλυμμα για να κλείσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν η μπαταρία τοποθετηθεί για πρώτη φορά, χρειάζεται έως και 1 λεπτό για την ένδειξη 

ισχύς της μπαταρίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλάζετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος της μπαταρίας παραμένει στεγνός. 

Χρησιμοποιείτε μόνο ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ μπαταρίες. 

2.  Εγκατάσταση προγραμματιστή 

•  Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο (ροδέλα) είναι στη θέση του.  

• Συνδέστε το πάνω μέρος του προγραμματιστή στην βρύση βιδώνοντας το ρακόρ ¾  δεξιόστροφα 

(σφίξτε μόνο με το χέρι). 

• Συνδέστε το κάτω μέρος του προγραμματιστή με το αντίστοιχο ρακόρ του σωλήνα ποτίσματος. 

2.  Προγραμματισμός 

Προσαρμόστε το δικό σας πρόγραμμα αλλάζοντας τους αντίστοιχους δείκτες. 

Ο προγραμματισμός γίνεται με τη χρήση τεσσάρων πλήκτρων.  

 επιλέγουμε τα βήματα προγραμματισμού (π.χ. ρύθμιση ώρας) 

→   επιλογή της παραμέτρου που θέλουμε να ρυθμίσουμε (ώρα, ημέρα κλπ.) Για να 

μπορεί να γίνει η αλλαγή της παραμέτρου θα πρέπει αυτή να αναβοσβήνει. 

+  αλλαγή δεδομένων στην οθόνη αυξητικά. 

-    μειούμενη αλλαγή δεδομένων στην οθόνη (π.χ. αφαίρεση ώρας) 

3. Ρύθμιση τρέχουσας ημέρας και ώρας 

Εάν δεν εκτελούνται αλλαγές, η οθόνη του προγραμματιστή θα επιστρέψει στο βασικό μενού (ένδειξη 

τρέχουσας ώρας) μετά από 40 δευτερόλεπτα. 

Αν η τελευταία παράμετρος σταματήσει να αναβοσβήνει πριν να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός τότε 

πατήστε → για να συνεχιστεί η διαδικασία. 

3.1. Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας της εβδομάδας 

Ρύθμιση του ρολογιού 

Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 12:00 πμ  Δευτέρα. 

1. Πιέστε →. Η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει. Τοποθετείστε την τρέχουσα ώρα πιέζοντας + ή - . 

2. Πιέστε →. Η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει. Τοποθετείστε τη σωστή ένδειξη των λεπτών με 

τα πλήκρα + ή -.  

Ρύθμιση ημέρας εβδομάδας 

1. Πιέστε →. Στο πάνω μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνει ένα μαύρο τετράγωνο. 

2. Με το + ή - μετακινήστε το μαύρο τετράγωνο στη σημερινή ημέρα της εβδομάδας.  
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4. Προγραμματισμός διάρκειας ποτίσματος 

έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη  .  Η ένδειξη της ώρας 1. Πιέστε    

αναβοσβήνει. Πιέστε + ή - για να τοποθετήσετε τη διάρκεια ποτίσματος σε ώρες. Πιέστε→. Η 

ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα + ή - ρυθμίστε τη διάρκεια ποτίσματος σε 

λεπτά. 

5. Ρύθμιση – Ημερών ποτίσματος 

1. Πιέστε  έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη DAY στην οθόνη. 

 

2. Πιέστε→ και η ένδειξη          θα αναβοσβήνει κάτω από την ημέρα Δευτέρα. 

 

3. Πιέστε + για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να γίνεται πότισμα ή – για να ακυρώσετε τις 

ημέρες που δεν επιθυμείτε να ποτίζει ο προγραμματιστής. 

6. Ρύθμιση ώρας έναρξης ποτίσματος 

1. Πιέστε  έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “Start 1, AM 12:00” στην οθόνη. 

2. Η ένδειξη της ώρας θα αναβοσβήνει και με τα πλήκτρα + ή – βάλτε 

την ώρα έναρξης ποτίσματος. 

3. Πιέστε→ και προσαρμόστε τα λεπτά της ώρας. 

4. Πιέστε                      έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “Start 2” και τοποθετήστε δεύτερη 

έναρξη εάν το επιθυμείτε. 

5. Πιέστε “OFF”  για να επιστρέψετε στην τρέχουσα ώρα. 

7. Χειροκίνητη λειτουργία 

Ο προγραμματιστής θα κλείσει αυτόματα μετά το τέλος της περιόδου άρδευσης. 

Σημείωση: Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία το προγραμμα άρδευσης δεν επιρεάζεται. 

Λειτουργία: Πιέστε “ON” και η ένδειξη του μπέκ θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

Προσαρμόστε το χρόνο του χειροκίνητου ποτίσματος με τα πλήκτρα + ή -. 

8. Αναστολή ποτίσματος  

Αυτήν την επιλογή τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να θέσουμε τον προγραμματιστή προσωρινά εκτός 

λειτουργίας (π.χ. όταν βρέχει). 

Αναστολή: Πιέστε “OFF” για 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο του μπέκ μέσα σε κύκλο 

με γραμμή. 

Ακύρωση αναστολής: Πιέστε “OFF” για 3 δευτερόλεπτα και ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στο 

προγραμμά του. Το σύμβολο του μπέκ μέσα σε κύκλο με γραμμή θα φύγει από την οθόνη.   

Αρση λειτουργίας ποτίσματος: Πιέστε “OFF” για να σταματήσει είτε το χειροκίνητο είτε το αυτόματο 

πότισμα. 

9. Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας 

Εάν εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας να αναβοσβήνει τότε αυτή θέλει άμεση 

αντικατάσταση. Σε αυτό το σημείο, η μπαταρία έχει ενέργεια μόνο για τις ενδείξης της οθόνης. Εάν η 

αντικατάσταση γίνει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα δε χάνετε το πρόγραμμα απο τον προγραμματιστή.  

10. Συντήρηση 

Αφαιρέστε της μπαταρίες εάν για μεγάλο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιήτε τον προγραμματιστή. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζεται το εσωτερικό φιλτράκι στην είσοδο του νερού. Ενα βρόμικο 

φίλτρο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο σύστημα ποτίσματος. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

θα πρέπει να αφαιρείται ο προγραμματιστής απο τη βρύση γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σπάσει απο τον 

πάγο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση. 


