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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 Βγάζουμε τη θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προγραμματιστή, τοποθετούμε 

2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA και ξανατοποθετούμε τη θήκη στη θέση της. 

 Αντικαθιστούμε τις μπαταρίες όταν στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει 

χαμηλή φόρτιση. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

 Προσαρμόζουμε τον προγραμματιστή στη βρύση και ανοίγουμε την παροχή αφού 

τελειώσουμε τον προγραμματισμό. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 Τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET CLOCK και με τα πλήκτρα 

+ ή – ρυθμίζουμε την τρέχουσα ώρα.  

 Μετακινούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση START TIME και με τα πλήκτρα 

+ ή – επιλέγουμε την ώρα έναρξης του ποτίσματος.  

 Στη συνέχεια τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση HOW LONG και με 

τα πλήκτρα + ή – καθορίζουμε τη διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά. 

 Τέλος τοποθετούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση HOW OFTEN και με τα 

πλήκτρα + ή – ορίζουμε τη συχνότητα ποτίσματος κάθε 6 ή 12 ώρες ή από 1 έως 7 

ημέρες (ο αριθμός 1 αντιστοιχεί σε πότισμα κάθε ημέρα, ο 2 σε πότισμα κάθε 

δεύτερη κ.λ.π.). Μετακινούμε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση AUTO και ο 

προγραμματιστής εκτελεί το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει. 

 Με το πλήκτρο STATION μεταφερόμαστε στη 2
η
 στάση και εκτελούμε τα 

προηγούμενα βήματα προγραμματισμού και για αυτή τη στάση. 

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ 

 Όταν ο περιστροφικός διακόπτης είναι στη θέση AUTO πιέζουμε μια φορά το 

πλήκτρο + για καθυστέρηση 24 ωρών, 2 για καθυστέρηση 48 ή τρεις για 

καθυστέρηση 72 ωρών. Στην οθόνη αναβοσβήνει ο αριθμός των ωρών που 

απομένουν μέχρι να αρχίσει ξανά η εκτέλεση του προγράμματος. 

 Για να ακυρώσουμε την καθυστέρηση του ποτίσματος, τοποθετούμε τον 

περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση AUTO. 

 

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Πιέζουμε το πλήκτρο MANUAL και με τα πλήκτρα + ή – ορίζουμε χρόνο 

ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά. 

 Για να σταματήσουμε τη χειροκίνητη λειτουργία τοποθετούμε τον περιστροφικό 

διακόπτη στη θέση OFF και ακολούθως στη θέση AUTO για να ξαναρχίσει η 

αυτόματη λειτουργία του προγραμματιστή. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 Όταν το πότισμα δεν εκτελείται στην ώρα που θέλουμε, ελέγχουμε αν η τρέχουσα 

ώρα και η ώρα έναρξης είναι σωστά ορισμένες (προσοχή στη σωστή επιλογή 

ΑΜ/ΡΜ), ή αν έχει επιλεγεί καθυστέρηση λόγω βροχής. 

 Όταν το πότισμα δεν εκτελείται καθόλου, ελέγχουμε αν ο περιστροφικός διακόπτης 

είναι στη θέση AUTO, αν είναι ανοιχτή η παροχή του νερού, αν οι μπαταρίες είναι 

φορτισμένες, αν η ώρα είναι σωστά ρυθμισμένη και αν έχει επιλεγεί η καθυστέρηση 

λόγω βροχής. 

 Όταν το πότισμα δεν σταματά, ελέγχουμε τη διάρκεια ποτίσματος που έχουμε 

ορίσει.  

  


