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ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
  
 EIKONA 1 
1. Οθόνη LCD - ΄Ένδειξη προγράµµατος και ώρας. 
2. Πλήκτρα +/On  & -/Off - Εντολές εισαγωγής  

προγράµµατος 
3. Πλήκτρο ΝΕΧΤ - Επιλογή εισαγωγής εντολών. 
4. ∆ιακόπτης Λειτουργίας - Επιλογή προγράµµατος  

και λειτουργιών. 
5. Τρέχουσα Ηµέρα & Ώρα - Ρύθµιση της τρέχουσας  

ηµέρας και ώρας. 
6. ∆ιάρκεια Στάσεων - Ρύθµιση διάρκειας  

λειτουργίας ποτίσµατος κάθε στάσης ξεχωριστά. 
7. Πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος - Επιλογή 
 των προγραµµάτων A, B, C ή D. 
8. Ώρες Έναρξης Προγράµµατος - Ρύθµιση της ώρας πο
9. Ηµέρες Ποτίσµατος - Ρύθµιση του ηµερήσιου ποτίσµα
10. Εποχιακή Ρύθµιση % - Αύξηση ή µείωση της διάρκει

προγράµµατος χωρίς να προκύψει αλλαγή στη µνήµη το
11. ∆ιαγραφή Προγράµµατος - ∆ιαγραφή πληροφοριών ε
12. Αισθητήριο Πλήκτρο Ελέγχου - Παράκαµψη του αισθ
13. Χειροκίνητος Κύκλος Προγράµµατος - Χειροκίνητη 

ενός επιλεγµένου προγράµµατος. 
14. Χειροκίνητη Λειτουργία Μεµονωµένης Στάσης - Για

µιας µεµονωµένης στάσης. 
15. Off/Καθυστέρηση Βροχής - Για άµεση απενεργοποίησ

Προγραµµατιζόµενη καθυστέρηση προγράµµατος από 
16. Λειτουργία:  Για αυτόµατη λειτουργία. 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 
17. Ασφάλεια:  Αντικαταστάσιµη ασφάλεια 2.0 Α για  

προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. 
18. Ακροδέκτες Σύνδεσης:  Για την σύνδεση µιας  

αισθητήριας συσκευής βροχής (κανονικά κλειστής),  
προαιρετικά. 

19. Προεξοχή / Κρίκος Εδαφικής Εγκατάστασης:   
 Για σύνδεση χάλκινου καλωδίου διαµέτρου  
 12-16 για εδαφική εγκατάσταση. 
20. Ακροδέκτες Κοινής Ηλεκτροβάνας:  Για την  
 σύνδεση τουλάχιστον τριών καλωδίων (24 V). 
21. Αγωγός 1/2" (13mm):  Για την σύνδεση ενός  

Conduit Nipple ηλεκτρικού σώµατος αγωγού  
πρόσβασης για την εσωτερική ένωση καλωδίων. 

22. Ακροδέκτες Ηλεκτροβανών:  Για την σύνδεση καλωδ
23. Ακροδέκτες Κεντρικής Ηλεκτροβάνας:  Για την σύνδ

κεντρικού καλωδίου αγωγού έναρξης. 
24. Υποδοχή Μπαταρίας:  Υποδοχή για τοποθέτηση αλκα

 
 
 
 

 
 
 
 
 

υ θα ξεκινήσει κάθε κύκλος ποτίσµατος. 
τος του κάθε προγράµµατος. 
ας των στάσεων για όλες τις στάσεις ενός 
υ προγράµµατος. 
νός επιλεγµένου προγράµµατος. 
ητηρίου βροχής. 
έναρξη λειτουργίας του κύκλου ποτίσµατος 

 την χρονικά καθορισµένη ή µη λειτουργία 

η όλων των εντολών του προγραµµατιστή.  
1-7 ηµέρες (καθυστέρηση βροχής). 
ίων ελέγχου ηλεκτροβανών. 
εση της κεντρικής ηλεκτροβάνας ή του 

λικής µπαταρίας 9-volt. 



 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Ο Custom Command έχει µνήµη αποθήκευσης των προγραµµάτων ποτίσµατος.   
Αυτός ο τύπος µνήµης εµποδίζει την απώλεια των εντολών του προγράµµατος ποτίσµατος σε περίπτωση 
διακοπής ενέργειας. ΄Ένα άλλο προτέρηµα της µνήµης είναι ότι δεν χρειάζεται πρόγραµµα υποστήριξης 
εργοστασιακά εγκατεστηµένο, αποφεύγοντας έτσι το ενδεχόµενο dead-heading a pump. 
Επειδή η τρέχουσα ηµέρα και ώρα αλλάζει διαρκώς, η µνήµη κρατά µόνο την πιο πρόσφατη.  
΄Ως εκ τούτου, χρειάζεται µια µπαταρία η οποία να διατηρεί την σωστή ηµέρα και ώρα σε περίπτωση 
διακοπής ενέργειας.  Μια αλκαλική µπαταρία 9-volt (παρέχεται) θα διατηρήσει την σωστή ηµέρα και ώρα 
σε περίπτωση διακοπής ενέργειας έως και 90 ηµέρες.   
Σε µια κοινή εγκατάσταση η µπαταρία θα διαρκέσει από 2 έως 4 χρόνια, έως ότου αντικατασταθεί.   
Μόλις τοποθετηθεί η µπαταρία, ο προγραµµατιστής µπορεί να προγραµµατιστεί κανονικά για λειτουργία. 
 
Σηµείωση:  Για την λειτουργία των ηλεκτροβανών πρέπει να διοχετευθεί ισχύς AC. 
 
 
Για την εγκατάσταση της µπαταρίας: 
1. Ξεκουµπώστε την πλακέτα ελέγχου που βρίσκεται στην  
 βάση και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω για να ανοίξει. 
2. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας από την κάτω πίσω πλευρά  
 της πλακέτας. 
3. Συνδέστε την αλκαλική µπαταρία 9-volt που παρέχεται στους  

ακροδέκτες της µπαταρίας. 
4. Τοποθετήστε την µπαταρία µέσα στην εσοχή και επανατοποθετήστε  
 το κάλυµµα. 

 
Προσοχή:  Οι µπαταρίες αποτελούνται από επικίνδυνο υλικό.   
Χρησιµοποιείτε και πετάτε τις µπαταρίες σωστά και πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
 
Ο προγραµµατιστής είναι εξοπλισµένος µε µια ηλεκτρονική ασφάλεια κυκλώµατος.  Εάν ο 
προγραµµατιστής εντοπίσει βραχυκύκλωµα, η βραχυκυκλωµένη στάση (ηλεκτροβάνα) θα κλείσει 
αυτόµατα.  Στην οθόνη θα αναβοσβήσει η ένδειξη "SHORT" και ο προκαθορισµένος αριθµός στάσεων ή η 
ένδειξη "MASTER VALVE" (κεντρική ηλεκτροβάνα).  Ο προγραµµατιστής εξακολουθεί αυτόµατα να 
ποτίζει τις άλλες στάσεις σύµφωνα µε τα αντίστοιχα προγράµµατα ποτίσµατος έως ότου επισκευαστεί η 
βραχυκυκλωµένη στάση.  Tο πρόγραµµα θα ακυρωθεί εάν βραχυκυκλώσει η κεντρική ηλεκτροβάνα.  
Κάθε αυτόµατη έναρξη θα επιχειρεί να ακολουθεί διαφορετικό κύκλο ποτίσµατος και θα δοκιµάζει 
παράλληλα την βραχυκυκλωµένη ηλεκτροβάνα.  Παρακάτω δίδονται οι πλέον συνήθεις συνθήκες οι 
οποίες ενεργοποιούν την ασφάλεια του κυκλώµατος.  Μετά την αποκατάσταση του προβλήµατος, 
επαναφέρετε τον προγραµµατιστή στην κανονική του λειτουργία ως εξής: 
 
1. Στρέψτε τον διακόπτη σε µια από τις θέσεις:  Run, Manual-Single Station ή Manual-Program 

Cycle. 
2. Πιέστε το πλήκτρο OFF για να επαναφέρετε τον προγραµµατιστή στον κανονικό τύπο λειτουργίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Κατάσταση: Η λέξη "SHORT" εµφανίζεται µε µία ή περισσότερες στάσεις. 
  Αιτία:  ΄Έχουν βραχυκυκλώσει µία ή περισσότερες στάσεις. 

Επίλυση: Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων των στάσεων αυτών λόγω 
βραχυκυκλώµατος.  Επισκευάστε την ηλεκτροβάνα /ες και ή την καλωδίωση 
ανάλογα. 

Αιτία: Λειτουργούν παράλληλα πολλές ηλεκτροβάνες οι οποίες προκαλούν 
υπερφόρτωση. 

Επίλυση: Ελέγξτε τα προγράµµατα ποτίσµατος για παράλληλη λειτουργία στάσεων 
ελέγχοντας και την αναµετάδοση κίνησης της αντλίας / κεντρικής 
ηλεκτροβάνας, εάν χρησιµοποιείται.  Η µέγιστη ενέργεια είναι 24 Vac στα 
1.25Amps.   

 Μειώστε τον αριθµό στάσεων που λειτουργούν ταυτόχρονα. 
 
Κατάσταση: Η λέξη "SHORT" εµφανίζεται χωρίς καµία στάση. 
 

Αιτία: ΄Έχει συµβεί βραχυκύκλωµα µε τόσο µικρή διάρκεια, ώστε ο 
προγραµµατιστής να µην έχει προλάβει να αναγνωρίσει την προβληµατική 
στάση. 

Επίλυση: Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων για τυχόν σπασίµατα σε µονωµένες 
επιφάνειες τα οποία µπορούν να προκαλέσουν αστραπιαία βραχυκυκλώµατα. 

Αιτία: ΄Έχει συµβεί µια προσωρινή διακοπή ενέργειας. 
Επίλυση: Ξαναφορτώστε τον προγραµµατιστή. 
Αιτία: ΄Έχει συµβεί βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτωση σε κάποιον κύκλο ποτίσµατος 

αλλά έπαψε να εµφανίζεται µε την εναλλαγή των κύκλων. 
Επίλυση: Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των καλωδίων της ηλεκτροβάνας είναι σωστές 

και καλυµµένες. 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΒΡΟΧΗΣ 
 
Ο CC παρέχεται µε δυνατότητα λειτουργίας συσκευής αισθητηρίου βροχής ή αλλιώς "Rain Switch", η 
οποία εµποδίζει το αυτόµατο πότισµα σε περίπτωση βροχόπτωσης.  Το Rain Switch είναι µια απλή 
συσκευή, η οποία γενικά τοποθετείται στη στέγη µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκτεθειµένη στην βροχή 
και στον ήλιο και η οποία µπορεί να καλύπτεται από το νερό του αυτόµατου ποτίσµατος. ΄Όταν βρέξει, το 
απενεργοποιηµένο Rain Switch εντοπίζει την υγρασία και ενεργοποιεί το κοινό κύκλωµα των 
ηλεκτροβανών, εµποδίζοντας αποτελεσµατικά τις εξερχόµενες λειτουργίες τους.  Το ηλεκτρονικό µέρος 
του προγραµµατιστή είναι αποµονωµένο από το αισθητήριο του Rain Switch και εξακολουθεί να 
λειτουργεί όπως είχε προγραµµατιστεί. Όταν σταµατήσει η βροχή και το Rain Switch επανέλθει κανονικά 
στην κλειστή του θέση, επαναφέρεται το κοινό κύκλωµα των ηλεκτροβανών δίδοντας έτσι την δυνατότητα 
να συνεχιστεί το πρόγραµµα ποτίσµατος όπως είχε προγραµµατιστεί.  Παρέχεται διακόπτης δύο θέσεων, ο 
οποίος σας δίδει την δυνατότητα να παρακάµψετε τις λειτουργίες του Rain Switch οποιαδήποτε στιγµή.  
Εάν θελήσετε να παρακάµψετε τις λειτουργίες του Rain Switch, στρέψτε τον διακόπτη του αισθητηρίου 
(SENSOR) στην θέση Bypass.  Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του Rain Switch τοποθετήστε τον 
διακόπτη του αισθητηρίου στην θέση Active. 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   
Εάν το Rain Switch ∆ΕΝ είναι συνδεδεµένο µε τον προγραµµατιστή, τότε ο διακόπτης 
SENSOR ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να είναι στην θέση BYPASS για να επιτραπεί η λειτουργία του 
προγραµµατιστή. 
Ο προγραµµατιστής δεν θα λειτουργήσει ούτε αυτόµατα ούτε χειροκίνητα εάν ο διακόπτης
SENSOR είναι στην θέση ACTIVE χωρίς να είναι συνδεδεµένο το Rain Switch. 
 
 



 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 
 
Προτού ρυθµίσετε τον προγραµµατιστή να ποτίζει αυτόµατα πρέπει να τοποθετήσετε την τρέχουσα ηµέρα 
και ώρα στο ρολόι του προγραµµατιστή.  Ο προγραµµατιστής κατέχει ένα ηµερολόγιο 365 ηµερών µε 
αυτόµατη εναλλαγή ηµερών για τα δίσεκτα έτη.  Μόλις ρυθµιστεί η ηµεροµηνία, ο προγραµµατιστής 
ακολουθεί την ηµερολογιακή ρύθµιση επιτρέποντας την οµαλή διεξαγωγή ποτίσµατος κατά τις µονές-
ζυγές ηµέρες του µήνα χωρίς πρόβληµα.  Η ίδια ηµεροµηνία ισχύει για όλα τα προγράµµατα.  Για να 
ρυθµίσετε την ηµέρα και ώρα ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 
 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση  

Ώρα).  Θα αναβοσβήσουν τα ψηφία της Ώρας κ
2. Πιέστε το πλήκτρο + για να αυξήσετε ή - για ν

Σηµείωση:  Η διαρκής πίεση των πλήκτρων +
3. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε τα 

να ρυθµίσετε το τρέχον λεπτό. 
4. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε το 

ρυθµίσετε το τρέχον έτος. 
5. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε το 

ρυθµίσετε τον τρέχοντα µήνα. 
 
 
6. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε την

να ρυθµίσετε την τρέχουσα ηµέρα. 
7. Επαναφέρετε τον διακόπτη λειτουργίας στην θ

την ρύθµιση της τρέχουσας ηµέρας και ώρας. 
 
 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
 
Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε εύ
εντολές ποτίσµατος που είχαν δοθεί σε ένα µεµον
διαδικασία η οποία µπορεί να παραβλεφθεί εάν επιθ
προηγούµενου προγράµµατος ή εάν ο προγραµµατιστή
Η διαγραφή ενός προγράµµατος επαναφέρει τον προγ
διάρκεια λειτουργίας στάσεων, χωρίς χρόνο έναρξ
ποτίσµατος.  Η εποχιακή ρύθµιση είναι προγραµµατισ
ηλεκτροβάνας είναι ρυθµισµένη στο On. 
 
Σηµείωση:  Η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη από 
στο πρόγραµµα που έχει επιλεγεί. 
 
Για να διαγράψετε τις εντολές ενός επιλεγµένου προ
 
1. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον δια
2. Στρέψτε τον διακόπτη στην θέση             Progr

εµφανίζει την ένδειξη "ERASE". 
3. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο OFF έως ότο
4. Επαναλάβετε την διαδικασία αυτή για κάθε πρ
 
 
 
 
 
 

          Current Time & Date (Τρέχουσα Ηµέρα και 
αι τα AM/PM (πµ / µµ). 
α µειώσετε τον αριθµό ωρών. 
 ή - επιφέρει την απότοµη εναλλαγή των ενδείξεων. 
λεπτά.  Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για 

έτος.  Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για να 

µήνα.  Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για να 

 ηµέρα.  Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για 

έση           Run (Λειτουργίας) αφότου ολοκληρώσετε 

ΩΝ 

κολα από την µνήµη του προγραµµατιστή όλες τις 
ωµένο πρόγραµµα.  Αυτή είναι µια προαιρετική 
υµείτε να διατηρήσετε τις εντολές λειτουργίας του 
ς δεν έχει ρυθµιστεί ακόµα. 
ραµµατιστή στην εργοστασιακή του ρύθµιση:  χωρίς 
ης του προγράµµατος και χωρίς ενεργές ηµέρες 
µένη στο 100% και η έναρξη της αντλίας /κεντρικής 

το ισχύον πρόγραµµα και βρίσκει εφαρµογή µόνο 

γράµµατος: 

κόπτη προγραµµάτων (Program). 

am Erase (διαγραφή προγράµµατος).  Η οθόνη 

υ εµφανιστεί η ένδειξη "DONE". 
όγραµµα που θέλετε να διαγράψετε. 



 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 
 
Μια στάση µπορεί να εισαχθεί σε ένα πρόγραµµα εφόσον της δοθεί διάρκεια λειτουργίας (από 1 λεπτό έως 
10 ώρες) στο πρόγραµµα αυτό.  Η στάση µπορεί να διαθέτει µόνον µια διάρκεια λειτουργίας ανά 
πρόγραµµα.  Επιπλέον, η στάση µπορεί να εισαχθεί σε διάφορα προγράµµατα ποτίσµατος µε διαφορετική 
διάρκεια λειτουργίας στο καθένα από αυτά.   
 
Για να ρυθµίσετε την διάρκεια λειτουργίας κάθε στάσης: 
 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργία στην θέση         Station Times (διάρκεια στάσεων).   
 O προγραµµατιστής εµφανίζει την ένδειξη STATION TIME 1 (ΣΤΑΣΗ 1) και OFF (ή την διάρκεια 
 της τρέχουσας στάσης). 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C, ή D µε τον διακόπτη Program (Προγραµµάτων). 
3. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να επιλέξετε τον αριθµό των στάσεων που θέλετε να ρυθµίσετε (εάν 

αυτός που εµφανίζεται δεν είναι είτε επιθυµητός είτε αρκετός). 
4. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για να ρυθµίσετε την επιθυµητή διάρκεια λειτουργίας των 

στάσεων. 
Σηµείωση:  Το OFF αποτελεί εργοστασιακή ρύθµιση για κάθε στάση.  Εάν µια στάση έχει 
διάρκεια λειτουργίας και θέλετε να την διαγράψετε από το πρόγραµµα, χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα + και /ή - για να επιλέξετε το OFF (εµφανίζεται σε διάρκεια 10:00 - δέκα ώρες και 00:01 - 
ένα λεπτό). 

5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να ρυθµίσετε µια διάρκεια στάσης για κάθε στάση που 
επιθυµείτε να εισάγετε στο επιλεγµένο πρόγραµµα. 

6. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για κάθε πρόγραµµα που χρειάζεστε. 
 
 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΤΛΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 
 
Ο Custom Command επιτρέπει η αυτόµατη λειτουργία έναρξης της αντλίας /κεντρικής ηλεκτροβάνας να 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από το πρόγραµµα ποτίσµατος.  Για παράδειγµα, εάν χρησιµοποιείτε ένα  
σύστηµα άρδευσης µε σταγόνα (drip irrigation system), όπου η αντλία του συστήµατος δεν χρειάζεται, η 
έναρξη της αντλίας /κεντρικής ηλεκτροβάνας απενεργοποιείται οποτεδήποτε αρχίζει να λειτουργεί το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα.  Η εργοστασιακή ρύθµιση κάθε προγράµµατος είναι το "ON".  Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµατα για να επιλέξετε την λειτουργία του χαρακτηριστικού αυτού για κάθε πρόγραµµα που 
επιθυµείτε. 
 
1. Στρέψτε τον διακόπτη Λειτουργίας στην θέση 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον δια
3. Πιέστε το πλήκτρο NEXT συνεχόµενα έως ότο
4. Πιέστε το πλήκτρο ΟFF ή ON για να εµφανισ

για το επιλεγµένο πρόγραµµα. 
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 4 για κάθε πρόγ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Station Times (∆ιάρκεια Στάσεων). 
κόπτη Program (προγραµµάτων). 
υ εµφανιστεί η ένδειξη "MASTER VALVE". 
τεί η έναρξη της αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβάνας 

ραµµα που χρειάζεστε. 



 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Η διαδικασία αυτή γίνεται για την ρύθµιση της έναρξης του κύκλου /ων ποτίσµατος κάθε προγράµµατος.  
Μπορούν να δοθούν έως 16 χρόνοι έναρξης στα τέσσερα προγράµµατα µε οποιαδήποτε σειρά.  Κάθε 
χρόνος έναρξης θα ξεκινήσει ένα διαδοχικό κύκλο ποτίσµατος όλων των στάσεων µε µία ορισµένη 
διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος.   
Σηµείωση: ΄Όταν έχουν ρυθµιστεί 16 χρόνοι έναρξης, η οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη None 
Remaining όταν γίνει η προσπάθεια ρύθµισης επιπλέον χρόνων έναρξης. 
Για να ρυθµίσετε τις ώρες έναρξης του κύκλου του προγράµµατος: 
 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση           Program Start Times (Ώρες Έναρξης 

Προγραµµάτων). 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον διακόπτη Program (Προγράµµατα). 
3. Χρησιµοποιείτε το πλήκτρο + και / ή - για να εµφανιστεί η ώρα έναρξης. 

Σηµείωση:  Για να αφαιρέσετε ένα χρόνο έναρξης, προσαρµόστε το χρόνο έτσι ώστε να 
εµφανιστεί η ένδειξη OFF (από 11:59 πµ έως 12:00 µµ). 

4. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να καθορίσετε επιπλέον χρόνο έναρξης στο πρόγραµµα. 
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 4 για κάθε πρόγραµµα, όπως χρειάζεται. 

Σηµείωση:  Ο Custom Command θα εκτελέσει έναν κύκλο ποτίσµατος ενός προγράµµατος κάθε 
φορά.  Εάν µια έναρξη προκύψει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος ποτίσµατος, η έναρξη θα 
καθυστερήσει έως ότου ολοκληρώσει ο προηγούµενος κύκλος ποτίσµατος (το χαρακτηριστικό 
αυτό λέγεται "start time stacking").  Εάν ο κύκλος ποτίσµατος εξακολουθήσει και µετά τα 
µεσάνυχτα προς την επόµενη ηµέρα, τότε θα εξακολουθήσει να ποτίζει έως ότου ολοκληρώσει.  
Εάν όµως ένας κύκλος ποτίσµατος έχει καθυστερήσει έως και µετά τα µεσάνυχτα σε µια ηµέρα 
εκτός προγράµµατος ποτίσµατος, ο κύκλος ποτίσµατος δεν θα εκτελεστεί. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
∆ιατίθενται αρκετές επιλογές προγραµµατισµού των ηµερών ποτίσµατος.  Κάθε πρόγραµµα 
ποτίσµατος µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε (ΕΝΑ) από τα ακόλουθα προγράµµατα: 
• Ηµέρες Εβδοµάδος 
Χρησιµοποιήστε αυτό το πρόγραµµα εάν θέλετε κάποιες συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας.   
Οι ηµέρες εµφανίζονται σε συντοµογραφίες που περιλαµβάνουν τα τρία πρώτα γράµµατα.  Για 
παράδειγµα, η Κυριακή είναι SUN (Sunday), η ∆ευτέρα είναι ΜΟΝ (Monday), κτλ.  Στην οθόνη 
θα παραµείνουν µόνον οι ηµέρες που έχουν επιλεγεί. 
• Μονές και Ζυγές Ηµέρες 
Χρησιµοποιήστε αυτό το πρόγραµµα για να επιλέξετε µονές ή ζυγές ηµέρες.  Επειδή η 1 και 31η 
είναι και οι δύο µονές ηµέρες, η 31η αφαιρείται αυτόµατα από το πρόγραµµα.  Αυτή η επιλογή 
ηµερών επιτρέπει την αφαίρεση από το πρόγραµµα των ηµερών της εβδοµάδας που έχουν επιλεγεί. 
 
• ∆ιάκενο Ηµερών 
Η επιλογή των ηµερών ποτίσµατος µε διάκενο επιτρέπει την επιλογή συγκεκριµένων ηµερών 
ενδιάµεσα από τα ποτίσµατα.  Για παράδειγµα, η επιλογή ενός διάκενου 1 ηµέρας ρυθµίζει το 
πότισµα για κάθε µέρα.  Το διάκενο 2 ηµερών ρυθµίζει το πότισµα για µέρα παρά µέρα.  Το 
διάκενο 30 ηµερών, το οποίο είναι και το µέγιστο δυνατό, ρυθµίζει το πότισµα για 1 φορά κάθε 30 
ηµέρες. 
 

 Μια άλλη ρύθµιση του προγράµµατος µε διάκενο είναι η τρέχουσα ηµέρα του προγράµµατος.   
Η τρέχουσα ηµέρα (µε ένδειξη TODAY) µπορεί να ρυθµιστεί για οποιαδήποτε ηµέρα του 
διάκενου.  Ο αριθµός αυτός αυξάνεται αυτόµατα ανά ένα καθηµερινά. ΄Όταν ο αριθµός TODAY 
ισοδυναµεί µε τον αριθµό του διάκενου, θα προκύψει µια ηµέρα ποτίσµατος.  Για παράδειγµα, για 
να ποτίσετε κάθε τρίτη ηµέρα ξεκινώντας από σήµερα, θα οριστεί ένα διάκενο 3 ηµερών 
θεωρώντας την σηµερινή ηµέρα (TODAY) ως ηµέρα 3.  ∆ιαφορετικά, για να ποτίζετε κάθε 5 
ηµέρες ξεκινώντας από αύριο, θα επιλεγεί ένα διάκενο 5 ηµερών θεωρώντας την σηµερινή ηµέρα 
(TODAY) ως ηµέρα 4. 

 



 
 
Για να ρυθµίσετε ένα πρόγραµµα ηµερών ποτίσµατος για κάθε πρόγραµµα: 
 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση          Watering Days (Ηµέρες Ποτίσµατος).  Η 

οθόνη θα εµφανίσει το τρέχον πρόγραµµα ηµερών ποτίσµατος για το επιλεγµένο πρόγραµµα. 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον διακόπτη Program (Προγράµµατα). 
3. Ρυθµίστε την ηµέρα /ες ποτίσµατος ακολουθώντας µια από τις τρεις ακόλουθες διαδικασίες:  

Ηµέρες της Εβδοµάδος, Μονές /Ζυγές Ηµέρες και διαδικασία προγραµµατισµού ηµερών µε 
διάκενο. 

4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 όπως χρειάζεται για να ρυθµίσετε ένα πρόγραµµα ηµερών 
ποτίσµατος για κάθε πρόγραµµα. 

 
Ηµέρες της εβδοµάδος 
Α.  Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ έως ότου εµφανιστούν οι συντοµογραφίες των ηµερών ψηλά στην 

οθόνη. 
Β. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ.  Η ένδειξη SUN (Κυριακή) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
C. Για να επιλέξετε την ηµέρα πιέστε το πλήκτρο ΟΝ.  Για να αφαιρέσετε την ηµέρα από το 

πρόγραµµα, πιέστε πλήκτρο OFF. 
D. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να επιλέξετε την επόµενη ηµέρα. 
E. Επαναλάβετε τα βήµατα C και D για να ρυθµίσετε τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδος. 
 
Μονές και Ζυγές Ηµέρες 
Α. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ έως ότου εµφανιστεί η ένδειξη ODD DAYS ή EVEN DAYS. 
Β. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ για να επιλέξετε το πρόγραµµα. 
 Προαιρετικά:  Για να αφαιρέσετε τις επιλεγµένες ηµέρες της εβδοµάδας από το πρόγραµµα 
 ποτίσµατος µονών /ζυγών ηµερών: 
1. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ έως ότου η επιλεγµένη ηµέρα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
2. Πιέστε το πλήκτρο OFF για να αφαιρέσετε την ηµέρα από το πρόγραµµα (πιέστε το πλήκτρο ΟΝ 

για να επαναφέρετε την ηµέρα στο πρόγραµµα). 
 
∆ιάκενο Ηµερών 
Α. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ έως ότου εµφανιστεί η επιλογή DAY INTERVAL. 
Β. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ για να το επιλέξετε. 
C. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ. Η οθόνη εµφανίζει τον τρέχοντα αριθµό ηµερών διάκενου (1-30). 
D. Χρησιµοποιείτε το πλήκτρο + ή - για να επιλέξετε το διάκενο ηµερών (1-30 ηµέρες). 
E. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ.  Ο προγραµµατιστής εµφανίζει την ένδειξη TODAY και την τρέχουσα 

ρύθµισή του. 
F. Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο + ή - για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση για σήµερα. 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
Το µέρος αυτό περιλαµβάνει οδηγίες για τις ακόλουθες λειτουργίες του προγραµµατιστή:   
• Εποχιακή Ρύθµιση %. 
• Χειροκίνητες Λειτουργίες 
• Τύποι OFF & Καθυστέρηση Βροχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ % 
Το χαρακτηριστικό εποχιακής ρύθµισης % σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να µειώσετε εύκολα την διάρκεια 
λειτουργίας (ποσοστιαία) όλων των στάσεων που έχουν ρυθµιστεί σε ένα επιλεγµένο πρόγραµµα.  Η 
δυνατότητα αυτή είναι πρακτική για τη προσωρινή ρύθµιση όλων των χρόνων λειτουργίας των στάσεων 
χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τις κανονικές ρυθµίσεις.  Η εποχιακή ρύθµιση % εκτείνεται από 0% έως 
200% µε βήµατα του 10%, διατηρώντας το 100% ως την κανονική ρύθµιση. 
Για παράδειγµα, όταν πλησιάζει το φθινόπωρο και η θερµοκρασία πέφτει, µπορεί να θέλετε να µειώσετε το 
χρόνο λειτουργίας για τις στάσεις του προγράµµατος Α κατά 30%.  Αργότερα µπορείτε να επαναφέρετε τις 
διάρκειες των στάσεων στις αρχικές ρυθµίσεις τοποθετώντας την εποχιακή ρύθµιση ξανά στο 100%. 
 
Σηµείωση:  Είναι πιθανό κατά λάθος να προκαλέσετε καθυστέρηση έναρξης (start time stacking), όταν 
αυξάνετε την διάρκεια λειτουργίας µιας στάσης.  Ο προσεκτικός προγραµµατισµός και η χρήση του 
χαρακτηριστικού εποχιακής ρύθµισης % θα αποτρέψει αυτή την περίπτωση. 
 
Για να αλλάξετε το ποσοστό εποχιακής ρύθµισης ενός επιλεγµένου προγράµµατος: 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση % Season Adjust (εποχιακή ρύθµιση %). 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον διακόπτη Program (Προγράµµατα). 
3. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για να αυξήσετε ή να µειώσετε το ποσοστό (0-200%). 
4. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση         Run (Λειτουργία). 

Σηµείωση:  Ο προγραµµατιστής εµφανίζει το σύµβολο % στην θέση         Run όποτε 
χρησιµοποιείται η λειτουργία της εποχιακής ρύθµισης για κάθε πρόγραµµα.  Κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας, ο ρυθµισµένος χρόνος λειτουργίας θα εµφανιστεί. 

 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Η χειροκίνητη λειτουργία σας επιτρέπει να θέσετε σε λειτουργία µεµονωµένες στάσεις ή αυτόµατα 
προγράµµατα ποτίσµατος, όπως επιθυµείτε.  Ο Custom Command παρέχει ξεχωριστές θέσεις για τα 
πλήκτρα ανάλογα µε την λειτουργία:  Μεµονωµένη Στάση - Single Station και Κύκλος Ποτίσµατος - 
Program Cycle. 
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ 
Η επιλογή αυτή επιτρέπει οι µεµονωµένες στάσεις να λειτουργήσουν ανελλιπώς (θέση On/Off) ή να 
λειτουργήσουν µε συγκεκριµένη διάρκεια από 1 λεπτό έως 10 ώρες. 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση  

µεµονωµένης στάσης χειροκίνητα. 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον δια

Σηµείωση:  Η ρύθµιση της αντλίας /κεντρικής
καθορίζει εάν η έναρξη της αντλίας /κεντρικής

3. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους ε
 
Για ανελλιπή λειτουργία: 
Α.  Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ όπως χρειάζεται για

ενεργοποιηθεί. 
Β. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ η στάση θα ενεργοποιη

από τα ακόλουθα: 
• Πιέστε το πλήκτρο OFF. 
• Το ρολόι του προγραµµατιστή ξεπεράσει τα µε
• Ο διακόπτης λειτουργίας µετακινηθεί (σε άλλη

 
 
 
 
 
 
 

        Manual Single Station για λειτουργία 

κόπτη Program (Προγράµµατα).   
 ηλεκτροβάνας του επιλεγµένου προγράµµατος 
 ηλεκτροβάνας θα ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. 
νεργοποίησης της στάσης. 

 να εµφανιστεί η στάση που επιθυµείτε να 

θεί και θα είναι σε ετοιµότητα έως ότου συµβεί ένα 

σάνυχτα. 
 θέση). 



 
Για καθορισµένη διάρκεια λειτουργίας: 
Α. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ όπως χρειάζεται για να εµφανιστεί η στάση που επιθυµείτε να 

ενεργοποιηθεί. 
Β. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για να ρυθµίσετε το χρόνο λειτουργίας στάσης (µόνο για 

αυτή την λειτουργία) από 1 λεπτό έως 10 ώρες. 
C. Για να επιλέξετε την διαδοχική λειτουργία επιπλέον στάσεων, επαναλάβετε τα βήµατα Α και Β 

όπως επιθυµείτε.  Κάθε στάση θα λειτουργήσει µία-µία σύµφωνα µε την σειρά επιλογής τους. 
D. Αφήστε τον διακόπτη λειτουργίας να παραµείνει στην θέση        Manual Single Station για 

λειτουργία µεµονωµένης στάσης χειροκίνητα, έως ότου ολοκληρωθεί η χειροκίνητη λειτουργία.  
Επαναφέρετε τον διακόπτη στην θέση            Run. 

 
 
KΥΚΛΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
Χρησιµοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να θέσετε χειροκίνητα σε λειτουργία τα προγράµµατα 
ποτίσµατος.  Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ολόκληρο το πρόγραµµα ή να ξεκινήσετε από 
οποιαδήποτε από τις διαδοχικές στάσεις του προγράµµατος. 
 
Σηµείωση:  Μόνο οι στάσεις που έχουν καθορισµένη διάρκεια λειτουργίας θα λειτουργήσουν κατά την 
διάρκεια του κύκλου ποτίσµατος. 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση          Manual Program Cycle (χειροκίνητος κύκλος 

ποτίσµατος). 
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα A, B, C ή D µε τον διακόπτη Program (Προγράµµατα). 
3. Πιέστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να επιλέξετε την πρώτη στάση της ακολουθίας ποτισµάτων (εάν 

επιθυµείτε άλλη από αυτή που εµφανίζεται). 
4. Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ για να ξεκινήσει ο κύκλος ποτίσµατος.  Το πότισµα θα ξεκινήσει µε την 

επιλεγµένη στάση και θα ακολουθήσουν όλες οι διαδοχικές στάσεις.  Η οθόνη θα δείχνει τον χρόνο 
λειτουργίας που υπολείπεται για τον τερµατισµό της τρέχουσας στάσης. 

 
Σηµείωση:  Μπορείτε να παρακάµψετε κάποιες στάσεις πιέζοντας το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να πάτε 
στην επόµενη.  Για να τερµατίσετε την λειτουργία οποιαδήποτε στιγµή πιέστε το πλήκτρο OFF. 

5. Αφήστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση           Manual Program Cycle (Χειροκίνητος 
Κύκλος Προγράµµατος) έως ότου ολοκληρωθεί η χειροκίνητη λειτουργία και µετά επαναφέρετε 
τον διακόπτη            στην θέση    Run. 

                                          
RAIN OFF 
Χρησιµοποιήστε  αυτό το χαρακτηριστικό για να τερµατίσετε την λειτουργία του προγραµµατιστή έπ’ 
αόριστον (OFF) ή για έναν συγκεκριµένο αριθµό ηµερών που έχετε επιλέξει (Rain Delay). 
 
Κλείνοντας τον Προγραµµατιστή: 
Η τοποθέτηση του διακόπτη λειτουργίας στην θέση           OFF/Rain Delay απενεργοποιεί τον 
προγραµµατιστή.  Μετά από µια καθυστέρηση δύο δευτερολέπτων, οποιαδήποτε τρέχουσα δραστηριότητα 
ποτίσµατος θα κλείσει και όλες οι σχετικές µε αυτή λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν.   
Για όσο διάστηµα ο διακόπτης  
λειτουργίας βρίσκεται στη θέση           Off/Rain Delay ο προγραµµατιστής θα παραµείνει 
απενεργοποιηµένος.  Το ρολόι του προγραµµατιστή και η τρέχουσα ηµεροµηνία εξακολουθούν να 
εναλλάσσονται και το πρόγραµµα ποτίσµατος στον τύπο OFF διατηρείται.  Το πρόγραµµα ξεκινά 
κανονικά και πάλι τοποθετώντας απλά τον διακόπτη σε οποιαδήποτε άλλη θέση.   
 
Χρησιµοποιώντας τον τύπο Καθυστέρηση Βροχής/Rain Delay  
O τύπος Καθυστέρησης Βροχής επιτρέπει την καθυστέρηση του αυτόµατου ποτίσµατος από 1 έως 7 
ηµέρες.  Στο τέλος της περιόδου καθυστέρησης που έχει επιλεγεί, ο προγραµµατιστής ξεκινά ξανά την 
αυτόµατη λειτουργία. 
 



 
Για να ρυθµίσετε την περίοδο καθυστέρησης βροχής: 
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση         Off/Rain Delay. 
2. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα + και /ή - για να επιλέξετε τον αριθµό ηµερών καθυστέρησης (1-7). 
3. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση

Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο αριθµός ηµερών
Ο αριθµός ηµερών θα µειώνεται αυτόµατα κα
µεσάνυχτα.  Η αυτόµατη λειτουργία ξεκινά κ
καθυστέρησης. 
 
Σηµείωση:  Ο προγραµµατιστής µπορεί να λ
καθυστέρησης βροχής. 

 
Για να ακυρώσετε τον τύπο Καθυστέρησης Βροχή
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση  
 
2. Πιέστε το πλήκτρο - έως ότου η οθόνη πάψει
3. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση   
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          Run. 
 που αποµένουν κατά την περίοδο καθυστέρησης.   
τά ένα ψηφίο κάθε φορά που το ρολόι περνάει τα 
αι πάλι όταν η οθόνη πάψει να εµφανίζει ηµέρες 

ειτουργήσει χειροκίνητα όταν βρίσκεται στον τύπο 

ς: 
         Off/Rain Delay. 

 να εµφανίζει υπολειπόµενες ηµέρες καθυστέρησης. 
         Run. 
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