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Ξεκινώντας
Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία 
για χρόνια για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τα 2 κομμάτια του 
μπορούν να εγκατασταθούν σε λίγα λεπτά, το μόνο που χρειάζεστε 
είναι ένα κατσαβίδι.

Εάν έχετε πρόβλημα με την εγκατάσταση απευθυνθείτε στον 
βοηθητικό οδηγό στο τέλος των οδηγιών.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση.

 Ο ασύρματος αισθητήρας βροχής της TORO είναι ένα σημαντικό εργαλείο εξοικονόμισης 
νερού που είναι απαραίτητο σε κάθε κήπο. Χρησιμοποιώντας ενα αισθητήρα βροχής 
ελαχιστοποιέιτε τη σπατάλη νερού τις μέρες που βρέχει χωρίς να διακινδυνεύετε την τέλεια εικόνα 
του κήπου σας.

Βήμα 1 Σύνδεση με προγραμματιστή

Σύνδεση με προγραμματιστή που έχει 
πλακέτα για αισθητήρες
Συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών του 
προγραμματιστή για να καθορίσετε εάν δέχετε 
αισθητήρα κανονικά κλειστό (Ν/C) ή κανονικά 
ανοιχτό (N/O).
1) Βρείτε την πλακέτα του αισθητήρα και 
αφαιρέστε το jumperaki (αν υπάρχει).
2) Συνδέστε τα 2 κόκκινα καλώδια με τα 24V 
(με οποιαδήποτε σειρά) 
3) Συνδέστε το Άσπρο καλώδιο σε οποιαδήποτε 
απο τις 2 υποδοχές στην πλακέτα του αισθητήρα
4) Για κανονικά κλειστούς (εικόνα 2) συνδέστε 
το καφέ στην άλλη υποδοχή της πλακέτα 
αισθητήρα ενώ για κανονικά ανοιχτούς (εικ.3) 
συνδέστε το κίτρινο καλώδιο στην άλλη 
υποδοχή της πλακέτας αισθητήρα.
5) Μονώστε με ταινία το καλώδιο που δεν 
χρησιμοποιήσατε.
6) Ελέγξτε εάν ο προγραματιστής έχει διακόπτη 
παράκαμψης του αισθητήρα και βάλτε τον 
στην κατάλληλη θέση για να επιτρέπει στον 
αισθητήρα να λειτουργεί.

Άσπρο
Κίτρινο

Κόκκινο

Κόκκινο

Καφέ

Εικόνα 2 - Κανονικά κλειστός (Ν/C)

Εικόνα 3 - Κανονικά ανοιχτός (Ν/Ο)

Κίτρινο

Κόκκινο

Καφέ

Κόκκινο
Άσπρο

1 - Κουμπί Setup (Πρίσβαση στο μενού ρυθμίσεων)
2 - Κουμπί +/- ( αλλαγή ρυθμίσεων)
3) Κεραία
4) Οθόνη
5) Η ένδειξη ανάβει όταν ο αισθητήρας λειτουργεί
6) Κουμπί  Smart bypass (πολλαπλών χρήσεων) (παρακάμπτει τη 
λειτουργία του αισθητήρα)
7) Λαμπάκι - Υποδεικνύει τα επίπεδα διατήρησης νερού (min,med,max)
8) Καπάκι
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1) Βρείτε την υποδοχή COM του κοινού 
καλωδίου και βγάλτε το καλώδιο.
2) Συνδέστε το άσπρο καλώδιο με την υποδοχή 
COM 
3) Ενώστε το κοινό καλώδιο που έρχεται απο τις 
ηλεκτροβάνεσ με το καφέ
4) Συνδέστε τα 2 κόκκινα καλώδια με τα 24V 
(με οποιαδήποτε σειρά
5) Μονώστε με ταινία το καλώδιο που δεν 
χρησιμοποιήσατε.
6) Ελέγξτε εάν ο προγραματιστής έχει διακόπτη 
παράκαμψης του αισθητήρα και βάλτε τον 
στην κατάλληλη θέση για να επιτρέπει στον 
αισθητήρα να λειτουργεί.

Άσπρο

Κίτρινο

Κόκκινο

Κόκκινο

ΚαφέΚοινό που έρχεται απο τις 
ηλεκτροβάνες

Εικόνα 4 -Σύνδεση με το κοινό

Κοινό

Αρχικό τεστ αισθητήρα
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε 
τη λειτουργία του αισθητήρα. Εαν παρουσιαστεί πρόβλημα 
απευθυνθείτε στο βοηθητικό οδηγό στο τέλος του εγχειριδίου

1)Αφου έχετε συνδέσει τον αισθητήρα με τον προγραμματιστή, 
ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή. βεβαιωθείτε πως δουλέυει
2) Όταν ενεργοποιηθεί ο προγραμματιστής θα ανάψει η ένδειξη 
min στον δέκτη.Το TWRS-I θα δείξει στην οθόνη 2 κουτάκια 
που ανεβοκατεβαίνουν (figure 1) ενώ ο TWRFS-I θα δείξει 2 
μπάρες που θα αναβοσβήνουν (figure 2).
3) Κρατώντας τον αισθητήρα δίπλα απο το δέκτη, πατήστε 
την ακίδα για 17 δευτερόλεπτα, οπώς στο figure 7. Θα ανάψει 
η ένδειξη sensor status (σταγόνα) και θα αναβοσβήσει το σήμα 
της κεραίας υποδυκνείοντας τη δύναμη του σήματος.

4) Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η κεραία αφήστε την 
ακίδα. Η οθόνη θα δείχνει τα figures 9 για το TWRS-I και 10 
για το TWRFS-I

Σύνδεση με προγραμματιστή που δεν έχει πλακέτα για αισθητήρες

Ρύθμιση ύψους βροχής
O αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί ωστε να ενεργοποιείται οταν 
ανιχνεύει 3, 6, 13, ή 19mm ύψους βροχής. Με προσοχή περιστρέψτε 
το καπάκι ώστε να είναι ο δείκτης στην αντίστοιχη ένδειξη (δεν 
απαιτείται δύναμη).
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Εγκατάσταση αισθητήρα 
Διαλέξτε μια τοποθεσία για την εγκατάσταση. 
Φροντίστε ο αισθητήρας να είναι μακριά απο 
το πότισμα και να έχει πρόσβαση στον ήλιο και 
τη βροχή παρόμοια με την έκταση που ποτίζετε. 
Ιδανική τοποθεσία είναι
έξω απο την υδροροη. Αφου τον εγκαταστήσετε 
φροντίστε να
είναι κάθετος. Για το μέγιστο σήμα φροντίστε η 
κεραία να είναι κάθετη προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ TWRFS-1) Επιλογή θερμοκρασίας ενεργοποίησης
Η Θερμοκρασία ενεργοποίησης του αισθητήρα παγετού μπορεί να ρυθμιστεί απο 2 - 7oC. Όταν 
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας η ένδειξη παγετού ανάβει στην οθόνη. Ο αισθητήρας θα συνεχίσει τους 
κύκλους ποτίσματος οταν η θερμοκρασία αέρα ανεβεί πάνω απο το επίπεδο που έχετε ορίσει.

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας (oC ή oF)
Πατώντας το κουμπί SETUP θα εμφανιστεί στην οθόνη ποιά μονάδα 
έχει επιλεγεί να χρησιμοποιείται. Με το κουμπι +/- αλλάζετε τη 
μοναδα.

Επιλογή θερμοκρασίας ενεργοποίησης
Πατήστε το κουμπι SETUP μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 
θερμοκρασίας στην οθόνη. Με το κουμπί +/- αλλάζετε τη 
θερμοκρασία ενεργοποίησης

( TWRFS-1 & TWRS-1) Πρώτη επιλογή καθυστέρησης ποτίσματος (ανάλογα με 
τον τύπο χώματος και έκθεση στον ήλιο) (Water conservation)

Χρησιμοποιώντας το πινακάκι (Figure 18), στην πρώτη οθόνη του 
μενού SETUP  επιλέξτε το μενού διατήρησης νερού όπως φαίνεται 
στο Figure 19 και με το κουμπί +/- διαλέξτε 1, 2, ή 3 τα οποία 
αντιστιχούν σε min, med και max. 
To 1 αντιστοιχεί σε 0 μέρες καθυστέρησης ποτίσματος, το 
2 αντιστοιχεί σε 1 μέρα καθυστέρησης ποτίσματος και το 3 
αντιστοιχεί σε 2 ημέρες καθστέρησης ποτίσματος. 
Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει στον δέκτη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:οι 2 λειτουργίες καθυστέρησης δε λειτουργούν 
προσθετικα! Σε ισχύ είναι η τελευταία ρύθμιση καθυστήρησης 
ποτίσματος που αλλάξατε.  

Άμμος Ιλύς Άργιλος
Τοποθεσία 
αισθητήρα

Σκιά

Μερική έκθεση 
στον ήλιο

Ευθεία έκθεση 
στον ήλιο

Τύπος εδάφους
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Διαλέξτε για πόσες μέρες θα αναβληθεί το πότισμα απο 0,5 έως 4 ημέρες. 
Πατήστε SETUP μέχρι να φτάσετε στο μενού DRYOUT (figure 24). Με το 
κουμπί +/- εισάγετε τις μέρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι 2 λειτουργίες καθυστέρησης δε λειτουργούν 
προσθετικα! Σε ισχύ είναι η τελευταία ρύθμιση ποτίσματος που 
αλλάξατε.  

πχ: Εαν έχετε θέσει water conservation mid και μετά dry out 
4 ημέρες, θα ισχύσει το dryout και σε αυτό θα επιστρέψει ο 
αισθητήρας σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε το SMART 
BYPASS

Δεύτερη επιλογή καθυστέρησης ποτίσματος (Στέγνωμα) (Dry out))

Smart Bypass (παράκαμψη αισθητήρα)
Περίπτωση 1 Θέλετε να παρακάμψετε τον αισθητήρα ενω είναι 
ενεργοποιημένος (βρέχει, έπεσε νερό επάνω του)
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο  αισθητήρας (είναι βρεγμένος) και διακόπτεται 
το πότισμα, μπορείτε να παρακάμψετε τον αισθητήρα και να συνεχίσετε 
το πότισμα, με το κόκινο κουμπί Smart Bypass. Οταν ενεργοποιηθεί θα 
ανάψει(Figure 20) ένδειξη στην οθόνη ίδια με το κουμπί και θα ανάψει η 
ένδειξη της σταγόνας. Ο αισθητήρας επανέρχεται σε κανονική λειτουργία 
“επίβλεψης” οταν πατήσουμε πάλι το κουμπι SMART BYPASS. 
Περίπτωση 2 Θέλετε να παρακάμψετε τον αισθητήρα ενω 
έχει ενεργοποιηθεί μια καθυστέρηση βροχής (έβρεξε χτές και 
παρατηρείτε πως το χώμα έχει ήδη στεγνώσει)
Όταν είναι ενεργοποιημένη μια καθυστέρηση βροχής πατήστε μια φορά το 
κόκινο κουμπί Smart Bypass για να επιστρέψετε σε λειτουργία επίβλεψης. Το 
κουμπί ακυρώνει την καθυστέρηση ποτίσματος και οι προγραμματισμένοι 
κύκλοι θα συνεχίσουν κανονικά στις προγραμματισμένες ενάρξεις τους.

Χειροκίνητη επιλογή καθυστέρησης ποτίσματος για μια φορά (water delay)
Μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να καθυστερήσετε τις ενάρξεις του 
ποτίσματος σας για 1-5 ημέρες.(Figure 21)
Πατήστε το κουμπί  SETUP και πηγαίνετε στο μενού χειροκίνητης 
καθυστέρησης νερού (water delay)
Με το κουμπί +/- επιλέξτε για πόσες μέρες θα καθυστερήσει το πότισμα 
και πατήστε το κουμπί SMART BYPASS για να το ενεργοποιήσετε
Αφου τελειώσει η καθυστέρηση αυτή, οι υπόλοιπες λειτουργίες θα 
συνεχίσουν κανονικά.
Ένδειξη σήματος και ένδειξη μπαταρίας
Στο μενού υπάρχουν επίσης η ένδειξη σήματος (Figure 22) και η ένδειξη 
μπαταρίας (Figure 23). Εάν η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει είναι ώρα 
να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του αισθητήρα. Εάν το σήμα της 
κεραίας είναι κάτω απο 2,5 μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μετάδοση 
πληροφοριών. Αλλάξτε τη θέση του αισθητήρα για να πιάσετε καλύτερο 
σήμα.
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Ένδειξη προσοχή!

Εάν ο αισθητήρας για κάποιο λόγο έχει κολλήσει και μένει για άγνωστο 
λόγο συνέχεια ενεργοποιημένος (7 συνεχόμενες ημέρες) θα αναβοσβήνει 
στην οθόνη η ένδειξη προσοχή(figure 27). Για να κάνετε reset πατήστε 
μια φορά το κουμπί SMART BYPASS.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ δέκτη και αισθητήρα για πάνω απο 
μια ημέρα θα αναβοσβήσει η οθόνη με την ένδειξη προσοχή(figure 25).
Πιθανά σφάλματα: O αισθητήρας χρειάζεται αλλαγή μπαταρίας, η κεραία 
κόπηκε, η αποσταση μεταξύ αισθητήρα και δεκτη είναι πολύ μεγάλη.  

Αλλαγή μπαταρίας

1) Ξεβιδώστε με προσοχή το καπάκι.
2) Τραβήξτε με προσοχή την πλακέτα έξω 
3) Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας (απλά τραβήξτε το )
4) Εγκαταστήστε 2 καινούριες μπαταρίες 3V CR2032
5) Εγκαταστήστε το καπάκι μπαταρίας
6) Βάλτε την πλακέτα μεσα - προσέξτε να πατάει στους 
οδηγόύς
7) Περάστε την κεραία απο την τρύπα και βιδώστε το καπάκι

Βοηθητικός Οδηγός
Εαν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη λειτουργία απευθυνθείτε στον βοηθητικό οδηγό

Το σήμα είναι αδύναμο 
Ο TWRFS-1 έχει μέγιστη εμβέλεια τα 140 μέτρα (με οπτική επαφή των 2 συστατικών). Εαν έχετε 
πρόβλημα με το σήμα δοκιμάστε τα παρακάτω:
• Μετακινήστε την κεραία μακριά απο μεγάλα μεταλλικα αντικείμενα 
• Αποφύγετε την εγκατάσταση του δέκτη σε εσωτερικό χώρο που δεν πιάνουν τα κινητά σήμα
• Τοποθετήστε πιο κοντά τον αισθητήρα και το δέκτη
• Εάν ο αισθητήρας είναι ακριβώς απο πάνω απο το δέκτη μετακινήστε τον αισθητήρα ελαφρώς 
δεξιά ή αριστερά
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Βοηθητικός Οδηγός
Εαν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη λειτουργία απευθυνθείτε στον βοηθητικό οδηγό

Η οθόνη του δέκτη είναι κενή
Ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις σας, τα κόκκινα καλώδια πρέπει να πηγαίνουν στο 24V AC της 
πλακέτα του προγραμματιστή σας. Προσέξτε να μήν έχετε συνδέσει κατα λάθος με τη θύρα της 
αντλίας ή της μάστερ καθώς αυτές οι θύρες δίνουν ρεύμα μονο όταν λειτουργεί το πότισμα.

Στο αρχικό τεστ αισθητήρα δεν υπάρχει ανταπόκριση
Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ επικοινωνίας αισθητήρα δέκτη, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία 
για να το διορθώσετε (Η διαδικασία αυτή επανακαθορίζει την επικοινωνία δέκτη και αισθητήρα).

Κρατήστε πατημένο το κουμπί SMART BYPASS για 20 δευτερόλεπτα. Τα τρία κουμπάκια min.med 
και max θα ανάψουν ταυτόχρονα. Πατήστε την ακίδα του αισθητήρα μέχρι να ανάψει το κοκκινο 
κουμπάκι. Εάν ανάψει το κόκκινο κουμπί και η οθόνη είναι όπως αυτή του αρχικού τεστ του 
αισθητήρα, τότε η επικοινωνία αποκαταστάθηκε.

Ο αισθητήρας δουλέυει αλλά ο προγραμματιστής δεν κλείνει το πότισμα
•Ελέξτε το κίτρινο ή/και καφέ καλώδιο του προγραμματιστή σας. Το καφέ καλώδιο 
χρησιμοποιείται για κανονικά κλειστούς (Ν/C) και το κίτρινο για κανονικά ανοιχτούς (Ν/Ο).
• Βεβαιωθείτε πως δεν είναι σε ισχύ διακόπτης bypass του αισθητήρα στον προγραμματιστή.
• Το καφέ καλώδιο χρησιμοποιείται οταν ενώνουμε με το κοινο.

Για να κλείσετε το δέκτη, κρατήστε πατημένο το κουμπί +/-
Για να ανοίξετε το δέκτη πατήστε 2 φορες το κουμπί Setup


