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ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

i. Περιστρέψτε τον κύριο  
διακόπτη στοWATERING DAYS

Το PROGRAM1 θα εμφανιστεί 
από προεπιλογή και η ΜΟΝ 
θα αναβοσβήνει

ii. Πιέστε το - για να μην ποτίσει
την ΜΟΝ(Δευτέρα) και το + 
για να ποτίσει. Όταν ποτίζει
εμφανίζετε η ένδειξη

iii. Πιέστε το > για να περάσετε
στην επόμενη μέρα και 
επαναλάβετε τα προηγούμενα
βήματα 

 
  
 

Σε όλες τις ημέρες ΜΟΝ
(Δευτέρα) έως SUN (Κυριακή)
γίνετε πότισμα από προεπιλογή
 

 

iv.Πιέζοντας το > μετά το SUN
εμφανίζονται οι επιλογές EVEN,
ODD και ODD-31για ποτισμά
ζυγές και μονές ημέρες

v. Πιέζοντας το > μετά την επιλογή
ODD-31 εμφανίζετε η επιλογή
INTERVAL 

vi.  

Το μέγιστο χρονικό διάστημα 
είναι 15 ημέρες
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ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

i. Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στο 
START TIME

Το PROGRAM 1 θα εμφανιστεί
από προεπιλογή και το 
START NO. θα αναβοσβήνει

Πιέστε P για να επιλέξετε το  
πρόγραμμα που θέλετε 

Χρησιμοποιήστε το + ή - για να
αλλάξετε το  START NO.

Σε κάθε πρόγραμμα 
μπορούν να οριστούν μέχρι και 
4 ώρες εκκίνησης 

ii. Χρησιμοποιήστε το > για να
επιλέξετε ώρες και λεπτά
Χρησιμοποιήστε το + ή - για 
ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά 
για κάθε εκκίνηση

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
i. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη

στο CLOCK-CALENDAR
ii. Πιέστε   < για να πλοηγηθείτε 

μεταξύ ημέρας,μήνα και 
χρονιάς

iii. Χρησιμοποιήστε το + και το - 
        για να ρυθμίσετε 

Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά 
την ημερομηνία και την ώρα 
πριν προγραμματίσετε. 
Βεβαιωθείτε οτί το AM/PM(προ 
μεσημβρίας / μετά μεσημβρίας 
) είναι σωστό

ΡΟΛΟΪ i.
Γυρίστε τον κύριο διακόπτη

στο CLOCK-CALENDAR
ii. Πιέστε το  > για να πλοηγηθείτε 

μεταξύ λεπτών, ωρών και 
ημερών

iii.Χρησιμοποιήστε το + και 
        το - για να ρυθμίσετε 
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Πιέστε το P για να επιλέξετε
πρόγραμμα

Χρησιμοποιήστε το + και - για να
ρυθμίσετε τις ημέρες μεταξύ 2
διαδοχικών ποτισμάτων

Περιστέψτε τον κύριο διακόπτη
στην θέση STATION RUN TIMES
To PROGRAM1 θα εμφανιστεί
από προεπιλογή & η STATION1
θα αναβσήνει
Πιέστε το P για να επιλέξετε
πρόγραμμα
Χρησιμοποιήστε το + και  -
για να πλοηγηθείτε από την
(στάση) STATION 1 έως 24 
Πιέστε το > για να έχετε
πρόσβαση στην ρύθμιση των
λεπτών ποτίσματος
Χρησιμοποιήστε το + και - για 
να ρυθμίσετε τα λεπτά
Πιέστε ξανά το > για να έχετε
πρόσβαση στην ρύθμιση των
ωρών ποτίσματος
Χρησιμοποιήστε το + και - για 
να ρυθμίσετε τις ώρες
Εάν δεν έχουν ρυθμιστεί
καθόλου λεπτά ποτίσματος θα
αναβοσβήνει η ένδειξη OFF
Για να αποθηκεύσετε την 
διάρκεια ποτίσματος πατήστε
το > και η STATION 1 θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει
Πιέστε το + και - να επιλέξετε
την επόμενη στάση STATION
και να ρυθμίσετε την διάρκεια
ποτίσματος RUN TIME

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη
πίσω στην θέση START TIME
To PROGRAM1 θα εμφανιστεί από
προεπιλογή με το START 1 να 
αναβοσβήνει
Πιέστε το Ρ για να πλοηγηθείτε
μεταξύ PROGRAM 2 έως 5

Χρησιμοποιείστε το + και -
για να πλοηγηθείτε μεταξύ
START 1 ως 4

Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5
για να ρυθμίσετε ώρες εκκίνησης,
ημέρες ποτίσματος και χρόνους 
ποτίσματος για κάθε στάση και 
πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στη
θέση AUTO και ο προγραμματιστής 
θα ποτίσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
που έχουν γίνει σε όλα τα
προγράμματα 

Αφήστε τον κύριο διακόπτη στην
θέση AYTO και ο προγραμματιστής 
θα ποτίσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
που έχουν γίνει σε όλα τα προγράμματα

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην θέση 
SEASONAL ADJUSTMENT
Η ένδειξη BUDGET % θα αναβοσβήνει στο 100 και η
ένδειξη MONTH στο 6
Η ένδειξη BUDGET % είναι ο παράγοντας που οι
χρόνοι ποτίσματος (RUN TIMES) μειώνοντε κατά την
διάρκεια επιλεγμένων μηνών
Χρησιμοποιήστε το < ή > για να επιλέξετε μήνα

iii. Χρησιμοποιήστε το + ή - για να ρυθμίσετε το BUDGET%
      στον επιλεγμένο μήνα το βήμα αύξησης ή μείωσης είναι
       10%

Για άμεση διακοπή του
ποτίσματος και αναστολή
όλων των προγραμμάτων
περιστρέψτε τον κύριο 
διακόπτη στην θέση ALL OFF
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να λειτουργήσετε ένα μεμονωμένο
πρόγραμμα περιστρέψτε τον κύριο 
διακόπτη στο επιθυμητό πρόγραμμα

Η ένδειξη OFF θα ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει μόλις επιλεγεί το 
πρόγραμμα

Πιέστε το + για να ενεργοποιήσετε το
επιθυμητό πρόγραμμα και - για να το 
απενεργοποιήσετε
Η ένδειξή ΟΝ θα ξεκινήσει να
αναβοσβήνει μόλις ενεργοποιηθεί
το πρόγραμμα
Η ένδειξη OFF θα συνεχίσει να 
αναβοσβήνει εφόσον το πρόγραμμα
είναι απενεργοποιημένο

Πιέστε το > για να λειτουργήσει
άμεσα το πρόγραμμα

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η στάση
που ποτίζει (STATION) και ο χρόνος
ποτίσματος (RUN TIME)

Για να αποφύγετε να ποτίσει μια 
στάση στο συγκεκριμένο πρόγραμμμα
πιέστε το >

Μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί ο
προγραμματιστής θα επιστρέψει στην
κατάσταση αυτόματου ποτίσματος
ακόμα και αν ο κύριος διακόπτης δεν
επιστρέψει την θέση AUTO

Σε περίπτωση που η ίδια ώρα εκκίνησης έχει ρυθμιστεί σε πολλαπλά προγράμματα
τότε το πότισμα θα πραγματοποιηθεί διαδοχικά από το PROGRAMM 1 έως το 5

Σε περίπτωση που η ώρα εκκίνησης ενός προγράμματος συμπίμπτει με χρόνο 
ποτίσματος τότε η εκκίνηση θα καθυστερήσει μέχρι να ολοκληρωθεί το πότισμα

Περιστρέψτε τον κύριο διακότη στην
θέση STATION RUN TIMES
Πιέστε επανειλημμένα το P μέχρι να
φτάσετε στις ρυθμίσεις του PROGRAM 5
Ρυθμίστε τους χρόνους ποτίσματος για
κάθε στάση όπως επιθυμείτε (βλέπε 
βήμα Νο 5)
Μετά τη ρύθμιση των χρόνων ποτίσματος
πιέστε το > επανειλημμένα μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LOOP OFF

v. Πιέστε το + για να ενεργοποιήσετε την
     επανάληψη (LOOPING)

Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη
LOOP ON
Πιέστε το > για να εισέλθετε στις
ρυθμίσεις της επανάληψης όπου θα
αναβοσβήνει η ένδειξη NO LOOP
(αριθμός επαναλήψεων) 

vi. Χρησιμοποιήστε το + και - για να
     ρυθμίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων

Πιέστε το > και η ένδειξη Hrs MIN
θα αναβοσβήσει
Χρησιμοποιήστε το + και - για να
εναλαγή μεταξύ Hrs MIN και MIN SECS
Πιέστε το > για να για να πάτε στην 
επιλογή TIME BETWEEN LOOPS
(χρόνος μεταξύ των επαναλήψεων)
Χρησιμοποιήστε το + και - για να
ρυθμίσετε τα MIN ή SECS μεταξύ
των επαναλήψεων
Πιέστε το > και χρησιμοποιήστε το
+ και - για να ρυθμίσετε τις Hrs ή MIN
μεταξύ των επαναλήψεων
Πιέστε ξανά το > και χρησιμοποιήστε το
+ και - για να δείτε τις ρυθμίσεις που
έχουν γίνει στα Hrs MIN και MIN SECS 
Με την ρύθμιση υδρονέφωσης θα
αλλάξουν και οι χρόνοι ποτίσματος
από Hrs MIN ή MIN SECS 

Η οθόνη σε αυτό το σημείο των 
ρυθμίσεων θα έχει την ένδειξη
LOOP RUN

Πιέστε το > για να αποθηκεύσετε
τις ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ
Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην
θέση WATERING DAYS και επιλέξτε τις
ημέρες ποτίσματος για το PROGRAM5
σύμφωνα με το βήμα Νο 4
Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην
θέση START TIMES και επιλέξτε τις
ώρες εκκίνησης για το PROGRAM5
σύμφωνα με το βήμα Νο 3 

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην
θέση AUTO για να ολοκληρώσετε την
διαδικασία

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη 
στην θέση SYSTEM TEST
Η στάση Νο 1 θα ξεκινήσει να ποτίζει
από προεπιλογή με διάρκεια 
ποτίσματος τα 2 λεπτά
Όταν ολοκληρωθεί το πότισμα της
στάσης Νο 1, ο προγραμματιστής
θα εκκινήσει την επόμενη στάση έως
και την Νο 24 με διάρκεια ποτίσματος
2 λεπτά για κάθε μία
Πιέστε το > για να αποφύγετε μια 
στάση κατά τον έλεγχο του 
συστήματος

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά
ασφάλεια 1 amp τύπου M-205 
Σε περίπτωση που η αφάλεια καεί ή
δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου στην
οθόνη του προγραμματιστή θα 
εμφανίζετε η ένδειξη FUSE FAULT

Σύρετε τον διακόπτη RAIN SENSOR στην θέση OFF για να τον απενεργοποιήσετε

Σύρετε τον διακόπτη RAIN SENSOR στην θέση ON για να εφαρμόσετε την 
εξοικονόμηση νερού που έχετε ρυθμίσει στην επιλογή RAIN SETTINGS

Η εσωτερική μνήμη του προγραμματιστή
αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις σε περίπτωση
απώλειας ρεύματος εκτός από το ρολόι

Η αλκαλική μπαταρία 9V φροντίζει την
λειτουργία του ρολογιού ακόμα και σε
περίπτωση απώλειας ρεύματος

Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας
δείχνει χαμηλή μπαταρία
αντικαταστήστε την μπαταρία το
συντομότερο δυνατόν
Προτείνετε η αντικατάσταση της 
μπαταρίας κάθε 12 μήνες 
προληπτικά

Το πρόγραμμα είναι μια ομάδα στάσεων
με κοινές μέρες ποτίσματος

Όταν ένα πρόγραμμα είναι σε λειτουργία
οι στάσεις ποτίζουν κατά αύξων αριθμό

Κάθε πρόγραμμα μπορεί να έχει μέχρι και
4ης εκκινήσεις κάθε ημέρα

Η ίδια στάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε πολλαπλά προγράμματα

Υπάρχουν 2 θέσεις για έλεγχο αντλίας ή
κύρια ηλεκτροβαλβίδας

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη στην
θέση RAIN SETTINGS

Η στάση 1 (STATION 1) θα έχει την
ένδειξη ΟΝ

Χρησιμοποιήστε το > για να αλλάξετε
στάση

iii. Χρησιμοποιήστε το + και - για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποήσετε
ΟΝ ή OFF τον αισθητήρα βροχής

Για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα (μέρες) που θα περάσει για
να συνεχιστεί το πότισμα περιστρέψτε
τον κύριο διακόπτη στην θέση 
RAIN SETTINGS
Πιέστε το < για την επιλογή 
RAIN DELAY

iii. Χρησιμοποιήστε το + και - για να 
      ρυθμίσετε τις ημέρες καθυστέρησης
      ποτίσματος (μέγιστο 9 ημέρες) 
       

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Περιστρέψτε τον κύριο διακόπτη
στην θέση PUMP SETTINGS
Η αντλία Α (PUMP A) θα είναι ενεργή 
από προεπιλογή στην
στάση 1 (STATION 1)
Χρησιμοποιήστε το < και το > για
να αλλάξετε στάση
Χρησιμοποιήστε το - για να 
απενεργοποιήσετε την αντλία 
στην επιλεγμένη στάση
Χρησιμοποιήστε το + για να 
ενεργοποιήσετε την αντλία 
στην επιλεγμένη στάση

Πιέστε το P για να αλλάξετε την
επιλογή PUMP A σε PUMP B και
επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα
Πιέστε ξανά το P για να ρυθμίσετε την 
PUMP A στο PROGRAM 1 

Αυτό επιτρέπει να ορίζουμε την
λειτουργία της αντλίας σε ολόκληρο
πρόγραμμα

vii. Χρησιμοποιήστε το < ή > για να
      αλλάξετε πρόγραμμα

Πιέστε το Ρ για να ρυθμίσετε την
PUMP B στο PROGRAM 1

Για να ποτίσει χειροκίνητα μία
στάση περιστρέψτε τον κύριο
διακόπτη στην θέση MANUAL
STATION
Η STATION 1 θα ξεκινήσει να
από προεπιλογή με διάρκεια
ποτίσματος 10 min
Χρησιμοποιήστε το + ή - για να
επιλέξετε την επιθυμητή στάση

Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τα
λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος
με τα πλήκτρα + ή - 

Πιέστε το > ξανά για να 
ρυθμίσετε τις ώρες στην διάρκεια 
ποτίσματος με τα πλήκτρα + ή - 

Μόλις το πότισμα ολοκληρωθεί ο 
προγραμματιστής θα επιστρέψει 
στην κατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος ακόμα και αν ο 
κύριος διακόπτης δεν 
επιστρέψει την θέση AUTO

Περιστρέψτε τον κύριο
διακόπτη στην θέση MANUAL
STATION

Πιέστε το > για να ρυθμίσετε τα
λεπτά στην διάρκεια ποτίσματος
με τα πλήκτρα + ή -

iii. Πιέστε το Ρ για να αποθηκεύσετε
     την διάρκεια ποτίσματος

Η διάρκεια ποτίσματος θα είναι
είναι πλέον η προεπιλεγμένη 
για όλες τις στάσεις στο
χειροκίνητο πρόγραμμα


