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Κύρια Χαρακτηριστικά: 
 

• Οθόνη LCD. 

• Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. 

• 4 επαναλήψεις  / ημέρα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

• 8 επαναλήψεις  / ημέρα (κάθε 3 ώρες) μέχρι μια φορά το μήνα στο κυκλικό 
πρόγραμμα. 

• Διάρκεια ποτίσματος – από 1 λεπτό έως 12 ώρες. 

• Απλός προγραμματισμός με 4 πλήκτρα. 

• Χειροκίνητη λειτούργια. 

• Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9 V. 

 
 
 

Παρ. Περιεχόμενα Σελίδα 
1. Μέρη του προγραμματιστή 3 
2. Εγκατάσταση 3 

2.1. Συνδέστε την ηλεκτροβαλβίδα 3 
2.2. Τοποθέτηση της Μπαταρίας 4 
2.3. Χειροκίνητη μηχανική λειτουργία 5 
3. Προγραμματισμός 5 

3.1. Μέθοδος προγραμματισμού 5 
3.2. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημέρας 6 
3.3.  Προγραμματισμός εβδομαδιαίου ποτίσματος  

     (Σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδος) 
6 

3.4. Κυκλικό πρόγραμμα ποτίσματος 8 
3.5. Χειροκίνητο πότισμα από τον προγραμματιστή. 9 
3.6. Αναστολή λειτουργίας του προγράμματος 10 
4. Επιπλέον ενδείξεις 10 

4.1. Ένδειξη Μπαταρίας 10 
4.2. Ένδειξη μη ολοκληρωμένου προγραμματισμού 11 
4.3. Ένδειξη λανθασμένου προγραμματισμού 11 
5. Συντήρηση 11  

 
ποτίσει 8 φορές ακόμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα σταματήσει.  
Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη OFF. 
 
Το πρόγραμμα δε χάνεται κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, εάν η νέα τοποθετηθεί 
μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 
 
4.2. Ένδειξη μη ολοκληρωμένου  
       προγραμματισμού  
 
Η ένδειξη « no Pr » θα εμφανισθεί στην οθόνη  
εάν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού δεν  
τοποθετήθηκαν οι ημέρες ποτίσματος.  
Επιπλέον, σ΄ αυτή τη περίπτωση δεν λειτουργεί  
το χειροκίνητο άνοιγμά από τον προγραμματιστή. 
 
4.3. Ένδειξη λανθασμένου προγραμματισμού  
 
Στο κυκλικό πρόγραμμα (δείτε 3.4.) εάν η διάρκεια  
ποτίσματος είναι ίση ή μεγαλύτερη από την  
επανάληψη ποτίσματος τότε ή ένδειξη « Err » 
θα εμφανισθεί στην οθόνη. 
Για να σβήσετε το « Err » πατήστε το    . 
Αμέσως εμφανίζεται ο χρόνος επανάληψης που 
θα πρέπει να διορθώσετε για να μπορέσετε να  
προχωρήσετε τον προγραμματισμό. 
 
5. Συντήρηση 
 

 Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον προγραμματιστή εάν σκοπεύετε να μην τον χρησι-
μοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 
 Συνίσταται η εγκατάσταση ενός φίλτρου νερού πριν από τον προγραμματιστή. 

Καθαρίζετε το φίλτρο μια φορά το χρόνο εάν το νερό είναι πόσιμο.  
        Η λειτουργία του προγραμματιστή χωρίς φίλτρο είναι δυνατόν να σας δημιουργήσει    
        διάφορα προβλήματα έμφραξης στο σύστημα ποτίσματος. 
 

 Η (αλκαλική) μπαταρία διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο, για μια συνήθη χρήση του 
προγραμματιστή. 

 
 Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 1-8 Atm (bar). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό), ο  Προγγραμματιστής θα 
πρέπει   να αφαιρείται από την βρύση ή την παροχή του νερού. Διαφορετικά πιθανόν 
να προκληθεί ‘’σπάσιμο’’ του σώματος της βαλβίδας. 

Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση δεν ισχύει. 
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Στην οθόνη θα εμφανίζεται συνεχώς  
ο χρόνος ποτίσματος που υπολείπεται  
μέχρις  ότου ολοκληρωθεί το πότισμα. 
 
2.  Για να σταματήσετε το χειροκίνητο 
 πότισμα, απλά πιέστε ξανά MANUAL 
 Οι ενδείξεις   και   θα φύγουν 
 από την οθόνη και η βαλβίδα θα κλείσει. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
α.  Δεν μπορείτε  να ποτίσετε χειροκίνητα όταν κάποια  
     ένδειξη στην οθόνη αναβοσβήνει (π.χ. κατά τον προγραμματισμό). 
β.  Το πρόγραμμα του ποτίσματος θα γίνεται κανονικά άσχετα από τη χειροκίνητη λειτουργία. 
γ.  Εάν η διάρκεια ποτίσματος έχει τοποθετηθεί στο μηδέν (0:00) δεν μπορείτε να ποτίσετε  
     χειροκίνητα. 
 
3.6. Αναστολή λειτουργίας του προγράμματος  
 
Ο προγραμματιστής μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας, χωρίς να χαθεί από τη μνήμη του 
το πρόγραμμα (π.χ. όταν βρέχει ή όταν δε 
θέλετε να γίνεται πότισμα για άλλο λόγο). 
 
1.  Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο  RAIN OFF 
      μέχρις ότου εμφανισθεί η  ένδειξη . 
Σ΄ αυτή τη θέση ο προγραμματιστής τίθεται 
εκτός αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας. 
Στην οθόνη συνεχίζουν να εμφανίζονται  
η τρέχουσα ημέρα και ώρα και φυσικά το  
πρόγραμμα παραμένει στη μνήμη.  
2.  Πιέστε το πλήκτρο RAIN OFF για 3 δευτε- 
     ρόλεπτα προκειμένου ο προγραμματιστής 
     να επιστρέψει στη κανονική αυτόματη λειτουργία. 

 Κατά τη διάρκεια αναστολής του προγράμματος, το πλήκτρο MANUAL (χειροκίνητο 
πότισμα) δε λειτουργεί. 

 
4. Επιπλέον ενδείξεις 
 
4.1. Ένδειξη Μπαταρίας  
 
Εάν στην οθόνη εμφανισθεί και αναβοσβήνει 
 η εικόνα της μπαταρίας, τότε αυτή χρειάζεται  
σύντομα αντικατάσταση.  
Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί μόλις  
εμφανισθεί το εικονίδιο, ο προγραμματιστής θα  
συνεχίσει να ανοίγει τη βαλβίδα για να  
 

 1.  Μέρη του προγραμματιστή 
 

1. Καπάκι. 
2. Οθόνη. 
3. Διακόπτης χειροκίνητης μηχανικής 
        λειτουργίας. 
4. Πλήκτρα προγραμματισμού. 
5. Έξοδος νερού 
6. Ένδειξη διεύθυνσης κίνησης του νερού. 
7. Κάλυμμα Υδραυλικής  Βαλβίδας 
8. Υδραυλική βαλβίδα. 

 
2. Εγκατάσταση 
 
2.1. Συνδέστε την ηλεκτροβαλβίδα του  
       προγραμματιστή με τη παροχή του  
       νερού και το  αρδευτικό σύστημα. 
      Το βέλος στο σώμα του προγραμματιστή δείχνει τη φορά του νερού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Εάν θελήσετε να κρατήσετε τη βρύση στη βεράντα για άλλες χρήσεις, η εγκατάσταση μπορεί να 
γίνει όπως δείχνει το σχήμα 2. 
Αφαιρέστε τη βρύση από τον τοίχο. Στη θέση της τοποθετείστε ένα μεταλικό μαστό ½’’ ( 1 ), ένα 
ταφ μεταλικό ½΄΄x ½΄΄x ½΄΄( 2 ) και στην άκρη του, τοποθετείστε ξανά τη βρύση. Στο μέσο του 
ταφ τοποθετείστε ένα γωνιακό διακόπτη ½΄΄x¾΄΄ ( 3 ).  
Βιδώστε στην είσοδο της βαλβίδας ένα γραμμικό πλαστικό φίλτρο ¾΄΄ ( 4 ) χρησιμοποιώντας 
στις βόλτες μόνο τεφλόν, και το άλλο άκρο του βιδώστε το στο γωνιακό διακόπτη (χωρίς 
τεφλόν), ώστε τελικά ο προγραμματιστής να έιναι οριζόντιος, παράλληλος με τον τοίχο. 
Στην έξοδο της βαλβίδας τοποθετείστε το ειδικό πλαστικό ρακόρ (5) για τον σωλήνα άρδευσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 
 
 α Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον 
προγραμματιστή σαν μοχλό, προκει-
μένου να βιδώσετε ή να ξεβιδώσετε την 
ηλεκτροβαλβίδα από τη παροχή του 
νερού. 
 

β. Η τοποθέτηση φίλτρου καθαρισμού 
του νερού Σχ. 1 ( 9 ) , πριν από την 
ηλεκτροβαλβίδα, είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος 
βρωμιάς στην ηλεκτροβαλβίδα και τους 
σταλλάκτες.  

   Σχήμα  2   

Σχήμα  1    

  Σχήμα   18   

  Σχήμα  19   

 Σχήμα 15 
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2.2. Τοποθέτηση της Μπαταρίας 
 

1. Κρατώντας το επάνω μέρος του προγραμ- 
       ματιστή – με την οθόνη – ανασηκώστέ το 
       λίγο και αφαιρέστέ το από το σώμα (Σχήμα 3 ).  
2. Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας 
       από το πίσω μέρος της οθόνης (Σχήμα 4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Τοποθετήστε μια καινούργια αλκαλική  

             μπαταρία 9 Volt, όπως δείχνει το  
        σχήμα 5 (2,3) – πρώτα τη βάση της -  και  

             πιέστε την ώστε να κουμπώσει. 
Προσοχή στη πολικότητα της μπαταρίας + , - . 

4. Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας 
5. Τοποθετήστε τη κεφαλή του  

              προγραμματιστή στη θέση της.            
                   

 
 

 

 5.  Πιέστε   . Μια  (σταγόνα) θα αναβοσβήνει κάτω από την ημέρα Μ = Δευτέρα  
6.  Πιέστε .  Η ένδειξη  σταματά να αναβοσβήνει κάτω από την ημέρα Μ = Δευτέρα 
     και  μετακινείται στη θέση Τu = Tρίτη .  
7.  Πιέστε   . Η οθόνη θα επανέλθει στην ένδειξη: τρέχουσα ώρα και σημερινής ημέρα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο κυκλικό πρόγραμμα (ανά Χ ημέρες) οι ημέρες ποτίσματος διαφέρουν 
από  εβδομάδα   σε εβδομάδα 
 
Παράδειγμα:  Εάν στο κυκλικό πρόγραμμα σαν πρώτη μέρα ποτίσματος είναι η  Δευτέρα  
και θέλουμε το πότισμα να γίνεται ανά τρεις ημέρες (όπως στο παράδειγμα) τότε:  
 

 
                
 
 
 
Εάν όμως σαν πρώτη μέρα ποτίσματος είναι η  Τρίτη και το πότισμα γίνεται ανά τρεις  
ημέρες τότε: 
 

 
 
 
 
 
 
3.5. Χειροκίνητο πότισμα από τον προγραμματιστή. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο MANUAL.  
    H ένδειξη  θα εμφανισθεί  δίπλα από τη λέξη Manual καθώς και  η ένδειξη  .   

Οι ημέρες της εβδομάδας στις οποίες γίνεται  πότισμα καθώς  και η διάρκεια  ποτίματος θα 
εμφανισθούν στην οθόνη. Η βαλβίδα θα ανοίξει και θα ποτίσει γιατόσο χρόνο όσο έχει 
προγραμματισθεί καιθα κλείσει αυτόματα στο τέλος της διάρκειας του ποτίσματος.                                     
 

4                                                                                                                                                                                                                                                            9 

           1η Εβδομάδα                                       2 Εβδομάδα 
  Σχήμα   16   

ΠΡΟΣΟΧΗ : 
 
Εάν θελήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία,  
σηκώστε πρώτα τη βάση της με ένα μεταλλικό 
αντικείμενο (κατσαβίδι).Σχήμα 6 – βήματα 1,2 ). 
Εάν προσπαθήσετε να βγάλετε τη μπαταρία 
από τη πλευρά των επαφών, πιθανόν να 
προκαλέσετε ζημιά στις επαφές. 

Σχήμα  3    

Σχήμα  4    

 Σχήμα   5    

 Σχήμα   6    

       1η Εβδομάδα                                     2η Εβδομάδα 

  Σχήμα  17   
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Στη τέταρτη έναρξη (START IV) θα πρέπει να εμφανίζεται η λέξη OFF. Εάν συμβαίνει το 
αντίθετο πατήστε το πλήκτρο    ή  μέχρι να εμφανισθεί η ένδειξη  OFF. 
 
3.4. Κυκλικό πρόγραμμα ποτίσματος 
       (πότισμα ανά x ημέρες)  
 
Παράδειγμα:    Έστω ότι θέλουμε το πότισμα 
να γίνεται στις 10:45 π.μ. για 1,5 ώρα κάθε  
τρείς ημέρες, ξεκινώντας από την Δευτέρα.  
 
Προγραμματισμός διάρκειας ποτίσματος: 
 
1.  Πιέστε     έως ότου εμφανισθεί η ένδειξη .  
     Η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει.  
     Πιέστε το πλήκτρο   ή   για να τοποθετείσετε τη διάρκεια ποτίσματος σε ώρες. 
     ( 1 ώρα στο παράδειγμα) 
2.  Πιέστε  . Η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει (00).  
     Πιέστε το πλήκτρο     ή    για να τοποθετείσετε τη διάρκεια ποτίσματος σε λεπτά. 
     (30 λεπτά στο παράδειγμα) 
      
Επιλογή ημέρας/ών ποτίσματος (κύκλου ποτίσματος): 
 
1.  Πιέστε     έως ότου το σήμα   
     εμφανισθεί στην οθόνη.  
2.  Πιέστε    μερικές φορές μέχρις  ότου 
     εμφανισθεί και αναβοσβήνει  η ένδειξη OFF. 
3.  Πιέστε     κατά τη διάρκεια που  
     η ένδειξη OFF αναβοσβήνει.  
     Η ένδειξη     θα εμφανισθεί, ενώ η ένδειξη  
     OFF θα συνεχίσει να  αναβοσβήνει. 
4.  Πιέστε το πλήκτο  έως ότου εμφανισθεί και  
     αναβοσβήνει η ένδειξη DAYS 3  

 
(πότισμα κάθε 

     τρεις  ημέρες - όπως στο παράδειγμα).      
 
Ρύθμιση ώρας έναρξης του ποτίσματος  
(π.χ. 10:45 Α.Μ – Προ μεσημβρίας) 
 
1.  Πιέστε   .  Η ένδειξη START θα  
     εμφανισθεί και η ένδειξη της ώρας θα  
     αναβοσβήνει. DAYS 3 

   
2.  Πιέστε  ή   έως ότου τοποθετήσετε 
     ως ώρα ποτίσματος τον  αριθμό 10. 
3.  Πιέστε  . Η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει. 
4.  Πιέστε   ή   έως ότου τοποθετήσετε την ένδειξη των λεπτών στο 45. 

 2.3. Χειροκίνητη μηχανική λειτουργία  
 
Προκειμένου να δοκιμάσετε το σύστημα ή να  
ποτίσετε οποιαδήποτε στιγμή χειροκίνητα – άσχετα  
με το πρόγραμμα ποτίσματος -  απλά στρέψτε το  
πορτοκαλί διακόπτη – είναι πίσω από το κάλυμα 
της βαλβίδας - δεξιά στη θέση  ΟΝ .Σχήμα  7 ( 2). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 

1. Ο διακόπτης χειροκίνητης μηχανικής  
  λειτουργίας μπορεί να ανοίξει μόνο τη βαλβίδα. 
  Δε μπορεί να τη κλείσει εάν αυτή έχει ανοίξει 
  από την αυτόματη λειτουργία του προγραμματιστή. 

2. Ο διακόπτης έχει δύο θέσεις: αριστερά αυτόματο (2),  
  δεξιά  χειροκίνητο (1) Σχήμα  7  

3. Ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση 2 (αυτόματο) κατά τη διάρκεια του ποτίσματος 
αυτόματα, μέσω του προγραμματιστή.   

      
3. Προγραμματισμός 
 
3.1. Μέθοδος προγραμματισμού  
 
Ο προγραμματισμός του ποτίσματος γίνεται εύκολα με τη χρήση τεσσάρων πλήκτρων . 
 
Πλήκτρο    :  Xρησιμοποιείται για να επιλέξουμε τη λειτουργία που θέλουμε να 
                            προγραμματίσουμε ή να τροποποιήσουμε (π.χ. Ρύθμιση ρολογιού). 

Πλήκτρο    :   Χρησιμοποιείται για επιλογή της παραμέτρου που θέλουμε να 
                           ρυθμίσουμε ή να τροποποιήσουμε (π. χ. Ώρας, λεπτών κλπ). 
                           Για να είναι δυνατή η τροποποίηση, η παράμετρος που έχει    
                           επιλεχθεί θα πρέπει να αναβοσβήνει. 
Πλήκτρο    :  Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να τροποποιήσουμε δεδομένα στην 
                           οθόνη αυξητικά. (π.χ. προσθήκη μιας ώρας). 
Πλήκτρο   :  Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να τροποποιήσουμε δεδομένα στην  
                           οθόνη μειωτικά. (π.χ. αφαίρεση μιας ώρας). 
 

 Εάν δεν τεθούν τροποποιήσεις στο προγραμματιστή, η οθόνη μετά από λίγο θα 
επιστρέψει στο βασικό μενού (ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ – ΡΟΛΟΪ).  

 
 Πρόγραμμα ασφαλείας : 

 
Εάν δεν πιέσουμε κανένα πλήκτρο για προγραμματισμό,  η ενδειξη της τρέχουσας  ώρας 
θα αναβοσβήνει συνέχεια. Μετά από 10 λεπτά ο προγραμματιστής αυτόματα θα περάσει 
στη μνήμη του ένα πρόγραμμα ασφαλείας, που είναι  πότισμα 5 λεπτά, κάθε 24 ώρες. 
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 Σχήμα  12 

 Σχήμα 13 

Σχήμα 14

 Σχήμα   7  
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3.2. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημέρας 
 
Για να είναι δυνατόν ο προγραμματιστής να ποτίζει αυτόματα σε συγκεκριμένες ώρες και 
ημέρες, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί η τρέχουσα ώρα και η ημέρα της εβδομάδος.  
 
Ρύθμιση τρέχουσας ώρας (Ρολόϊ) 
 
1.  Πιέστε το πλήκτρο    μέχρις ότου εμφανισθεί η ένδειξη του ρολογιού  . 
2.  Πιέστε το πλήκτρο   . Η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει. Τοποθετείστε τη τρέχουσα  
     ώρα με τα πλήκτρα   ή  . 

(Σημείωση: η ένδειξη ΑΜ δίπλα στην ώρα σημαίνει ΠΜ και η ένδειξη ΡΜ = ΜΜ). 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Πιέστε το πλήκτρο . Η ένδειξη των λεπτών 
     αναβοσβήνει. Τοποθετείστε τη σωστή ένδειξη   
     των λεπτών με τα πλήκτρα  ή   
 
Ρύθμιση τρέχουσας ημέρας  
 
4.  Πιέστε το πλήκτρο   . Στη κορυφή της οθόνης θα εμφανισθεί και θα αναβοσβήνει η  
     ένδειξη . 
5.  Πιέστε  τα πλήκτρα    ή  για να τοποθετήσετε την ένδειξη   στη σημερινή ημέρα 
     της εβδομάδας .  (Σημείωση: Μ = Δευτέρα, Τu = Tρίτη κ.ο.κ). 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.3.  Προγραμματισμός εβδομαδιαίου ποτίσματος  
     (Πότισμα σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδος) 
 
Παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε να γίνεται πότισμα τρεις φορές την  ημέρα,  στις 8.00 
Π.Μ., 1.00 Μ.Μ. και 7.00 Μ.Μ., για 10 λεπτά κάθε φορά, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.  

  Προγραμματισμός διάρκειας ποτίσματος: 
 
1.  Πιέστε   έως ότου εμφανισθεί  η  ένδειξη . 
     Η ένδειξη της ώρας  αναβοσβήνει.  
2.  Πιέστε το πλήκτρο    ή     για να τοποθε-  
     τήσετε τη διάρκεια ποτίσματος σε ώρες (0:). 
3.  Πιέστε   . Η ένδειξη των λεπτών 
     αναβοσβήνει (: 00). 
4.  Πιέστε το πλήκτρο    ή      για να 
     τοποθετήσετε  τη διάρκεια ποτίσματος σε λεπτά.  
    (Στο παράδειγμα 10 λεπτά). 
 
Επιλογή ημέρας/ών ποτίσματος: 
 
1.  Πιέστε   και το σήμα  (ημερο- 
     λόγιο) θα εμφανισθεί στην οθόνη.  
     Εάν προγραμματίζετε για πρώτη 
     φορά η λέξη OFF θα αναβοσβήνει. 
2.  Πιέστε   . Μια  (σταγόνα) θα αναβο- 
     σβήνει κάτω από την ημέρα  Μ = Δευτέρα. 
3.  Πιέστε  ξανά το πλήκτρο    η  σταγόνα  
     μετακινείτε και αναβοσβήνει κάτω από την ημέρα Τu = Τρίτη.  
4.  Πιέστε το πλήκτρο   . Η    σταγόνα  σταματά να αναβοσβήνει και μετακινείται στην 

ημέρα  W = Τετάρτη . 
5.  Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο    Η σταγόνα   μετακινείται στο F = Παρασκευή. 
6.  Πιέστε το πλήκτρο  . Η σταγόνα  σταματά να αναβοσβήνει και μετακινείτε στην 

ημέρα  Sa = Σάββατο.  
     Έτσι έχετε διαλέξει πότισμα την ημέρα Τρίτη και Παρασκευή κατά το παράδειγμα.  
      Με το πλήκτρο   αφαιρείτε μια ήδη επιλεγμένη ημέρα ποτίσματος. 
 
Ρύθμιση ώρας έναρξης ποτίσματος: 
 
1.  Πιέστε   έως ότου η λέξη START Ι 
     εμφανισθεί στην οθόνη (πρώτη έναρξη), 
     Η ένδειξη OFF θα αναβοσβήνει.  
2.  Πιέστε    . Στην οθόνη θα εμφανισθεί  
     η ένδειξη ΑΜ 12:00  και η ένδειξη της  
     ώρας  θα  αναβοσβήνει.   
3. Με τα πλήκτρα    και   
    τοποθετείστε την επιθυμητή ώρα έναρξης  του  
    ποτίσματος. Στο παράδειγμα 8:00 ΑΜ (Προσοχή στην ένδειξη ΑΜ = Π.Μ. και  ΡΜ=Μ.Μ. 
    
 Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τη δεύτερη έναρξη (START II)  κατά το παράδειγμα 
στις 1:00 ΡΜ και τη Τρίτη έναρξη (START IIΙ)  κατά το παράδειγμα στις 7:00 ΡΜ.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για να εμφανίζονται οι ενδείξεις του ρολογιού σε 
24ώρη βάση πιέστε συγχρόνως μια φορά τα 
πλήκτρα    και   όταν η ένδειξη της ώρας 
έχει σταματήσει να αναβοσβήνει. (π.χ. σε 24ώρη 
βάση η ώρα 2:00μ.μ. - μετά μεσημβρίας -  θα 
εμφανισθεί σαν 14:00). 

  Σχήμα   8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι ενδείξεις στην οθόνη σταματούν να αναβοσβήνουν μετά από 10 δευτερόλεπτα.  
Εάν η παράμετρος που θέλετε να τροποποιήσετε ή να ρυθμίσετε σταμάτησε να  
αναβοσβήνει πριν να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, πιέστε  το πλήκτρο  
ώστε να συνεχίσετε τον προγραμματισμό 

 Σχήμα  11 

  Σχήμα  9  

 Σχήμα  10 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


