
 
 

Οδηγίες Χρήσης 



 

 

2

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Τα παρακάτω αποτελούν σύντοµες περιγραφές  
των χαρακτηριστικών στοιχείων του  
Greenkeeper. Καθένα από αυτά τα µέρη θα  
παρατεθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια στα  
κατάλληλα µέρη προγραµµατισµού, λειτουργίας 
και εγκατάστασης του οδηγού αυτού. 
 
1. Οθόνη LCD 
Α. ΄Ένδειξη έναρξης.  Το ξυπνητήρι εµφανίζεται  
όταν τοποθετούνται οι ώρες έναρξης των  
προγραµµάτων. 
 
Β.  Οι αριθµοί 1-4 αντιστοιχούν στις 4 ενάρξεις  
των προγραµµάτων. 
 
C. Βασικές ενδείξεις καθώς και η ώρα  
εµφανίζονται εδώ. 
 
D. Ενδείξεις των προγραµµάτων A, B και C. 
 
E. Ένδειξη ποτίσµατος – Η σταγόνα νερού πιστο
 
F. ΄Ενδειξη παύσης ποτίσµατος – Η σταγόνα νερ

οποιασδήποτε λειτουργίας ποτίσµατος. 
 
G. ΄Ενδειξη απενεργοποίησης – Εµφανίζεται ότα

ο µετασχηµατιστής.  Στην περίπτωση αυτή ο π
της µπαταρίας. 

 
H. ΄Ενδειξη χαµηλής ισχύος της µπαταρίας – Πισ

µετασχηµατιστής αποσυνδεθεί). 
 
I. Αριθµοί ένδειξης της ζώνης ποτίσµατος. 
 
J. ΄Ενδειξη ποσοστού – Φανερώνει ότι το χαρακ

ενεργοποιηµένο. 
 
K. Οι συντοµογραφίες αναφέρονται στις ηµέρες τ
 
L. ΄Ενδειξη διάρκειας λειτουργίας – Η κλεψύδρα 

των ζωνών ποτίσµατος (ηλεκτροβανών). 
 
 
2. Πλήκτρα ελέγχου. 
Αυξάνει το χρόνο ένδειξης και επιλέγει τις ηµέρες 
(+). 
 
Μειώνει το χρόνο ένδειξης και διαγράφει τις ηµέρε
ελέγχου (-). 
 
Προχωρά στο επόµενο στάδιο των πληροφοριών 
είχε διακοπεί και προχωρά στις στάσεις χειροκίνη
χρησιµοποιείται για την επικύρωση των πληροφορ
 
Χρησιµοποιείται προκειµένου να τεθούν χειροκίνη
 
 
 
 
 
 
 
 

ποιεί την λειτουργία κάποιας ζώνης ποτίσµατος. 

ού µε την κάθετη γραµµή πιστοποιεί την παύση 

ν διακόπτεται η παροχή ρεύµατος ή όταν αποσυνδέεται 
ρογραµµατιστής εξαρτάται αποκλειστικά από την ισχύ 

τοποιεί την χαµηλή ισχύ της µπαταρίας (όταν ο 

τηριστικό εποχιακής τροποποίησης είναι 

ης εβδοµάδας. 

εµφανίζεται όταν καθορίζετε την διάρκεια λειτουργίας 

ποτίσµατος ανάλογα µε τη θέση του διακόπτη ελέγχου 

ς ποτίσµατος ανάλογα µε τη θέση του διακόπτη 

του προγράµµατος, ξεκινά ξανά  το πότισµα εάν αυτό 
τα κατά τη διάρκεια του ποτίσµατος.  Επίσης 
ιών που του έχουµε δώσει (  enter). 

τα τα προγράµµατα ποτίσµατος σε λειτουργία. 
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3. Κεντρικός ∆ιακόπτης Ελέγχου 
Επιλέγει όλες τις εντολές προγραµµατισµού και λειτουργίας (εκτός απο την χειροκίνητη). 
 
Θέσεις ∆ιακόπτη Ελέγχου 
AUTO/ON –  Κανονική θέση για όλες τις αυτόµατες και χειροκίνητες 

λειτουργίες. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ –  ∆ίνει τη δυνατότητα καθορισµού ηµέρας και ώρας. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ –  ∆ίνει τη δυνατότητα καθορισµού και αλλαγής των ηµερών 
             ποτίσµατος (ηµερολογιακά-Cal, ή κατά διαστήµατα-Int). 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΖΩΝΩΝ  –     ∆ίνει τη δυνατότητα καθορισµού και αλλαγής των ωρών 
                 ενάρξεως του προγράµµατος. 
  
ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΖΩΝΩΝ  –     ∆ίνει τη δυνατότητα καθορισµού και αλλαγής της 
     διάρκειας λειτουργίας ζώνης (ηλεκτροβάνας). 
 
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ –  Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ελέγχου εποχιακής ρύθµισης (βλ. 

Σελ 8) 
 
OFF –  ∆ιακόπτει και παρεµποδίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα 

ποτίσµατος, αυτόµατη ή χειροκίνητη. 
 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ –   Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ελέγχου καθυστέρησης 
        ποτίσµατος λόγω βροχής (βλ. Σελ 7). 
 
4. ∆ιακόπτης Επιλογής Προγράµµατος 
∆ιακόπτης µε συρόµενα χειριστήρια τριών θέσεων 
 για την επιλογή του προγράµµατος ποτίσµατος  
A, B, ή C κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού  
και κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας  
ποτίσµατος. 
Σηµείωση: ΄Οταν ο προγραµµατιστής βρίσκεται  
στην αυτόµατη λειτουργία (AUTO/ON) δεν έχει  
σηµασία ποιά θα είναι η θέση του διακόπτη. 
 
5.  Ασφάλεια 0.75 Amp 
 
6.  Αισθητήριος ∆ιακόπτης 
Ελέγχει την είσοδο από το προαιρετικό αισθητήριο  
βροχόπτωσης (εάν έχει εγκατασταθεί).    
 
7. ∆ιακόπτης Επιλογής Μπαταρίας 
Θέση για αλκαλική µπαταρία και για µπαταρία Νικελίου– Καδµείου προκειµένου να επιλέξετε τον τύπο 
µπαταρίας. 
 
8. Ακροδέκτες Σύνδεσης Αισθητηρίου Βροχής (εφόσον έχει εγκατασταθεί το αισθητήριο βροχής) 
 
9. Ακροδέκτες Σύνδεσης Μετασχηµατιστή 
 
10. Ακροδέκτης Σύνδεσης Αντλίας/Κεντρικής Ηλεκτροβάνας (εφόσον υπάρχει στο δίκτυο) 
 
11. Ακροδέκτης Σύνδεσης Κοινού Καλωδίου Ηλεκτροβανών 
 
12. Χαρακτηριστικό ώρας 12/24ώρου 
Μια µικρή καλωδιωµένη γέφυρα η οποία µπορεί να αποκοπεί για να επιλέξει τον 24ωρο τύπο ώρας 
(παρέχεται αποκοµµένο). 
 
13.  Χαρακτηριστικό Καθυστέρησης Λειτουργίας (προαιρετικό). 
Μια µικρή καλωδιωµένη γέφυρα η οποία µπορεί να αποκοπεί για να επιλέξει µια καθυστέρηση 15 
δευτερολέπτων προτού µια ζώνη ξεκινήσει το πότισµα. 
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14.  Πλακέτα Επέκτασης 2 Στάσεων 
Κάθε πλακέτα όταν τοποθετείται προσθέτει 2 στάσεις (2 ηλεκτροβάνες).  Μπορούν να τοποθετηθούν 
µέχρι και 4 πλακέτες. 
 
15. Μπαταρία τάσεως 9 Volt. 
Η µπαταρία διατηρεί την µνήµη και την τρέχουσα ώρα του προγραµµατιστή εάν απενεργοποιηθεί ο 
µετασχηµατιστής.  Μπορεί να τοποθετηθεί είτε αλκαλική είτε µπαταρία Νικελίου-Καδµείου. 
 
16. Μετασχηµατιστής  
Παρέχει ισχύ 24 VAC στον προγραµµατιστή.  Τοποθετείται σε µια εγκατεστηµένη υποδοχή στον τοίχο.   
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   
Ο Greenkeeper µπορεί να δεχθεί µπαταρία των 9 Volt, αλκαλική  
ή επαναφορτιζόµενη (Ni-Cd).  Η αλκαλική µπαταρία θα  
διατηρήσει το ρολόι του προγραµµατιστή και την µνήµη  
προγραµµατισµού σε λειτουργία για περίπου 72 ώρες.   
Η µπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο.  Μία πλήρως 
φορτισµένη µπαταρία Ni-Cd θα διαρκέσει για περίπου 24 ώρες,  
αλλά µπορεί να φορτίζεται διαρκώς ώστε να σας καλύψει αρκετά  
χρόνια. 
 
Σηµείωση:  Η µπαταρία δεν παρέχει ισχύ για την λειτουργία των η
περίπτωση πρέπει να παρέχεται ενέργεια από τον µετασχηµατιστή
 
Σπρώξτε το χειριστήριο (7) αριστερά για να ενεργοποιήσετε την αλ
ενεργοποιήσετε την Ni-Cd µπαταρία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο διακόπτης της µπαταρίας πρέπει να τοποθετηθεί σ
στον προγραµµατιστή από µια λανθασµένη φόρτιση αλκαλικής µπ
  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
Καθυστέρηση Λειτουργίας 15 δευτερολέπτων 
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιµο στα δίκτυα εκτοξευτών που
χρησιµοποιείται αντλία ή κεντρική ηλεκτροβάνα (master).  Για  
παράδειγµα, µια αντλία όταν ανοιχτεί συνήθως χρειάζεται µερικά  
δευτερόλεπτα για να δηµιουργήσει πίεση.  Με την καθυστέρηση τω
15 δευτερολέπτων η αντλία θα λειτουργήσει (ή η κεντρική  
ηλεκτροβάνα θα ξεκινήσει)15 δευτερόλεπτα πρίν ξεκινήσει η  
πρώτη ζώνη να ποτίζει.  Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να  
πραγµατοποιηθεί και ενδιάµεσα στις λειτουργίες των ζωνών.  Αυτό
βοηθά να σιγουρευτείτε ότι µια βάνα έχει κλείσει πρίν ανοίξει µια  
άλλη. 
Σηµείωση:  Εάν δεν επιλέξετε αυτή την λειτουργία υπάρχει µια  
καθυστέρηση λειτουργίας 2 δευτερολέπτων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σιγουρευτείτε ότι έχει αποσυνδεθεί ο µετασχηµατιστή
διαδικασίας προκειµένου να αποφευχθεί βλάβη στον προγραµµατ
1.  Κόψτε τη γέφυρα (13) για να επιλέξετε τον 24ωρο τύπο ώρας (
γέφυρα (12) για να επιλέξετε την καθυστέρηση λειτουργίας των 15
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ GREENKEEPER 
 
Ο Greenkeeper έχει ένα σταθερό πρόγραµµα ποτίσµατος στην µν
τρόπους.  Πρώτον, θα επαναφέρει τη διαδικασία ποτίσµατος σε π
ποτίσµατος έχει χαθεί λόγω διακοπής ρεύµατος που ξεπέρασε την
λειτουργία δεν επιτρέπει την παύση ποτίσµατος στην έκτασή σας σ
ενώ λείπετε. 
 
΄Επειτα, εάν δεν θέλετε να προγραµµατίσετε τον  Greenkeeper, µπ
πρόγραµµα ποτίσµατος για να λειτουργήσουν οι εκτοξευτές.  Απλά
και ο Greenkeeper είναι έτοιµος να λειτουργήσει αυτόµατα. 
 
 
 
 

λεκτροβανών των ζωνών.  Σε αυτή την 
. 

καλική µπαταρία ή δεξιά για να 

ωστά.  Μπορεί να προκληθεί βλάβη 
αταρίας. 

  

ν 

  

ς κατά τη διάρκεια αυτής της 
ιστή. 
εάν δεν είναι ήδη κοµµένη) και κόψτε τη 
 δευτερολέπτων. 

ήµη του που σας βοηθά µε δύο 
ερίπτωση που το πρόγραµµα 
 αντοχή της µπαταρίας.  Αυτή η 
ε περίπτωση που πέσει η ενέργεια 

ορείτε να χρησιµοποιήσετε το σταθερό 
 δώστε την τρέχουσα ηµέρα και ώρα 
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Το σταθερό πρόγραµµα ποτίσµατος λειτουργεί ως εξής: 
΄Οταν τροφοδοτείται µε ενέργεια, το ρολόι του προγραµµατιστή είναι ρυθµισµένο στις 12:00 πµ., ηµέρα 
Κυριακή.  Το πρόγραµµα Α έχει ένα Ηµερολογιακό πρόγραµµα ποτίσµατος ρυθµισµένο να ποτίζει 
καθηµερινά.  Μιά ώρα έναρξης του προγράµµατος είναι ρυθµισµένη για τις 5:00 π.µ. και ένας χρόνος 
λειτουργίας της τάξεως των 10 λεπτών είναι ρυθµισµένος για κάθε ζώνη.  Τα προγράµµατα Β και C είναι 
κλειστά και δεν έχουν ώρες ενάρξεως προγράµµατος ούτε χρόνους λειτουργίας. 
Σηµείωση:  Παρέχεται ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει στην µνήµη του Greenkeeper 
να µηδενιστεί και να επανέλθει στο αρχικό-σταθερό πρόγραµµα ή να διαγραφεί εντελώς, εάν αυτό είναι 
επιθυµητό. 
 
Μηδενισµός της Μνήµης του Προγραµµατιστή  
Η µνήµη του Greenkeeper µπορεί να µηδενιστεί και να επανέλθει στο σταθερό πρόγραµµα ή να σβήσει 
εντελώς οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να υπάρχει ανάγκη απενεργοποίησης του προγραµµατιστή. 
 
Επιλέγοντας το σταθερό πρόγραµµα διαγράφονται όλες οι εντολές που έχουµε δώσει και ο 
προγραµµατιστής επανέρχεται στις εντολές του σταθερού προγράµµατος. 
 
Η διαγραφή της µνήµης του προγράµµατος απενεργοποιεί όλα τα στοιχεία του προγράµµατος - Off (δηλ. 
χωρίς ενεργές ηµέρες ποτίσµατος, ενάρξεις προγράµµατος ή χρόνους λειτουργίας ζωνών).  Θα δείτε ότι 
αυτό απλοποιεί τη ρύθµιση του προγραµµατιστή εάν οι δικές σας απαιτήσεις διαφέρουν αρκετά από τα 
χαρακτηριστικά του σταθερού προγράµµατος. 
Σηµείωση: ΄Οταν αρχικά προσδίδεται ενέργεια στον  
προγραµµατιστή, ο Greenkeeper µηδενίζεται πάντα και  
επανέρχεται στο σταθερό πρόγραµµα. 

 
Επιλογή του Σταθερού Προγράµµατος 
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση          Off.   
      Η ένδειξη Off θα φανεί στην οθόνη. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  και το πλήκτρο  ταυτοχρόνως 
      µέχρις ότου η ένδειξη CLR φανεί στην οθόνη.   
3. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη  
      θέση  AUTO/ON. 
 
∆ιαγραφή της Μνήµης 
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Off.   
      Η ένδειξη Off θα φανεί στην οθόνη. 
2. Πιέστε το πλήκτρο    και το πλήκτρο  ταυτοχρόνως  
      µέχρις ότου η ένδειξη CLR0 φανεί στην οθόνη. 
3. Γυρίστε ξανά τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη  
      θέση  AUTO/ON. 
 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
 
Α. Τοποθέτηση της Τρέχουσας Ηµέρας και Ωρας.  
1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση 
       ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ.  Τα ψηφία της ώρας θα α
      να αναβοσβήνουν. 
2. Για να τοποθετήσετε την τρέχουσα ώρα 
      πιέστε το πλήκτρο    για να προχωρήσε
      πλήκτρο  για να κινηθείτε πρός τα πίσω

Σηµείωση:  Η οθόνη θα αρχίσει να µετα
ενδείξεις πολύ γρήγορα εάν οποιοδήποτ
δύο δευτερόλεπτα. 

3. Πατήστε το πλήκτρο .  Τα ψηφία των λ
4. Για να τοποθετήσετε το τρέχον λεπτό, πι

πλήκτρο  για να κινηθείτε πρός τα πίσω
5. Πιέστε το πλήκτρο .  Η συντοµογραφία
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ρχίσουν  

 
τε µπροστά και το  
.  
βάλλει τις  
ε από τα δύο κουµπιά κρατηθεί πατηµένο περισσότερο από 

επτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 
έστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε µπροστά και το 
. 
 των ηµερών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
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6. Για να τοποθετήσετε την τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας, πιέστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε 
µπροστά και το πλήκτρο  για να κινηθείτε πρός τα πίσω έως ότου εµφανιστεί η τρέχουσα ηµέρα.  Οι 
συντοµογραφίες των ηµερών είναι οι ακόλουθες: 
1 =SU (Κυριακή)   2= MO (∆ευτέρα) 
3 =TU (Τρίτη)  4= WE (Τετάρτη) 
5 =TH (Πέµπτη)  6= FR  (Παρασκευή)  7= SA (Σάββατο) 
 
Β. Τοποθέτηση Προγραµµάτων Ποτίσµατος  
Για κάθε πρόγραµµα µπορείτε να επιλέξετε έναν από τούς παρακάτω τρόπους ποτίσµατος:   
α)  Ηµερολογιακό πρόγραµµα (CAL) δηλ. άρδευση σε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας(πχ. 
∆ευτέρα-Πέµπτη-Παρασκευή)  
β) Πρόγραµµα άρδευσης κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (Int.) δηλ. άρδευση κάθε µέρα, κάθε δύο 
ηµέρες κ.ο.κ.  
γ)  Εκτός Λειτουργίας - Κλειστό (Off).  
Αφού αποφασίσετε για τον τρόπο άρδευσης που επιθυµείτε, προχωρήστε στην παράγραφο α, β, ή γ 
αντίστοιχα.  
 
α)   Ηµερολογιακό Προγραµµα 
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση   ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. 
2. Ελέγξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων.  Εάν χρειαστεί, στρέψτε το διακόπτη ώστε να επιλέξετε το 

επιθυµητό πρόγραµµα. 
3. Το τρέχον πρόγραµµα ποτίσµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη. 

             CAL για το Ηµερολογιακό, Int για το πρόγραµµα µε διάκενο ή OFF. 
• Εάν αναβοσβήνει το CAL, προχωρήστε στο βήµα 4. 
• Εάν αναβοσβήνει το Int ή το OFF, πιέστε το πλήκτρο   
      ή το πλήκτρο  για να επιλέξετε το CAL και κατόπιν προχωρήστε στο βήµα 4. 

4. Πιέστε το πληκτρο  .  Θα εµφανιστούν οι ηµέρες ποτίσµατος που έχουν ρυθµιστεί στο τρέχον 
πρόγραµµα.   

             Η πρώτη ηµέρα (SU) που είναι η Κυριακή θα αρχίσει να
             αναβοσβήνει. 

5. Για να επιλέξετε την πρώτη ηµέρα (Κυριακή) ως ηµέρα  
             ποτίσµατος, πιέστε το πλήκτρο .  Για να αφαιρέσετε  
             την Κυριακή από το πρόγραµµα ποτίσµατος, πιέστε το  
             πλήκτρο .  Η δεύτερη ηµέρα MO (∆ευτέρα) θα αρχίσει  
             τώρα να αναβοσβήνει.  Συνεχίστε για να επιλέξετε ή να  
             αφαιρέσετε την κάθε ηµέρα µέχρι να εµφανιστούν µόνο 
             οι ηµέρες ποτίσµατος. 

6. Για να επικυρώσετε το Ηµερολογιακό πρόγραµµα ποτίσ
θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα εµφανιστούν οι επιλεγ

7. Για να ρυθµίσετε µία Ηµερολογιακή ρύθµιση για άλλο πρ
ξεκινώντας από το βήµα 2. 

8. Όταν τελειώσετε την διαδικασία της Ηµερολογιακής ρύθµ
διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση  AUTO/ON.    

 
β)  Πρόγραµµα Αρδευσης κατά Τακτά ∆ιαστήµατα 
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
       ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. 
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων.  Εάν χρειάζεται,  
      περιστρέψτε τον για να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 
3. Το τρέχον πρόγραµµα ποτίσµατος θα εµφανιστεί στην οθόνη
      CAL για το Ηµερολογιακό, Int για το πρόγραµµα κατά   
      διαστήµατα ή OFF. 
• Εάν εµφανιστεί το CAL ή το OFF πιέστε το πλήκτρο  ή το  
      πλήκτρο  για να επιλέξετε το Int και κατόπιν προχωρήστε  
      στο βήµα 4. 
• Εάν εµφανιστεί το Int προχωρήστε στο βήµα 4. 
4. Πιέστε το πλήκτρο .  Ο τρέχων αριθµός διαστήµατος (1-7)

εµφανιστεί η ηµέρα της εβδοµάδος κατά την οποία θα ξεκινή
• 1=κάθε µέρα  2=κάθε δεύτερη ηµέρα 3=κάθε
• 5=κάθε πέµπτη ηµέρα 6=κάθε έκτη ηµέρα 7=κάθε
 
 
 

  

 

µατος πατήστε το πλήκτρο .  Το CAL 
µένες ηµέρες ποτίσµατος. 
όγραµµα επαναλάβετε όλα τα βήµατα 

ισης για κάθε πρόγραµµα γυρίστε τον 

:   

 θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  Θα 
σει το πότισµα. 
 τρίτη ηµέρα 4=κάθε τέταρτη ηµέρα 
 έβδοµη ηµέρα (1 φορά την εβδοµάδα) 
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5. Για να αλλάξετε τον αριθµό του διαστήµατος, πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  έως ότου αρχίσει 

να αναβοσβήνει ο επιθυµητός αριθµός.  
6. Πιέστε το πλήκτρο .  Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ηµέρα που θα ξεκινήσει το πότισµα. 
7. Για να αλλάξετε την ηµέρα εκκίνησης του διαστήµατος, πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  έως ότου 

αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή ηµέρα. 
8. Για να δηµιουργήσετε µια ρύθµιση µε διάστηµα για κάποιο άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα τα 

βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2. 
 
γ)  Πρόγραµµα Εκτός Λειτουργίας - Κλειστό   
Σηµείωση:  Επιλέγοντας το OFF δεν µετατρέπετε ούτε διαγράφετε το Ηµερολογιακό πρόγραµµα ή το 
πρόγραµµα µε διάκενο.  Απλώς θέτετε αυτά τα δύο προγράµµατα σε αναµονή µέχρι να αποφασίσετε να 
επιλέξετε ξανά το Ηµερολογιακό ή το πρόγραµµα µε διάκενο. 
1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση     
        ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ. 
2. Ελέγξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων.  Εάν χρειαστεί  
      περιστρέψτε τον ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα. 
3. Το τρέχον πρόγραµµα ποτίσµατος θα φανεί στην οθόνη. 
       CAL για το Ηµερολογιακό πρόγραµµα,Int για το πρόγραµµα  
      µε διάκενο ή OFF.  Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  έως  
      ότου η ένδειξη OFF αρχίσει να αναβοσβήνει. 
4. Για να απενεργοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραµµα,  
      επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3. 
5. Επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη  
      θέση  AUTO/ON. 
 
Γ.  Ρύθµιση των Ωρών Έναρξης του Προγράµµατος  
Η ώρα έναρξης του προγράµµατος αναφέρεται στην ώρα της ηµέρ
αυτόµατα ένας κύκλος ποτίσµατος. ΄Εχετε την δυνατότητα να επιλ
Την ώρα έναρξης που θα επιλέξετε θα ξεκινήσει αυτόµατα η πρώτ
ολοκληρώσει η πρώτη θα ακολουθήσουν διαδοχικά οι υπόλοιπες.
Σηµείωση:  Οι αριθµοί 1 ,2 ,3 ,4 που εµφανίζονται στο άνω µέρος
3η, 4η ώρα έναρξης του προγράµµατος αντίστοιχα και όχι στις ηλε
1.  Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΩΝ ΕΝ
2. Ελέξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων.  Εάν χρειαστεί περιστρέ

επιθυµητό πρόγραµµα. 
3. Η ώρα έναρξης 1 του προγράµµατος θα αρχίσει να αναβοσβή

προγράµµατος ή το OFF θα εµφανιστεί στην οθόνη για την ώρ
έναρξης του προγράµµατος 2, 3 ή 4 πιέστε το πλήκτρο  ή το
αριθµός αρχίσει να αναβοσβήνει. 

4. Πιέστε το πλήκτρο .  Τα ψηφία (ή το ψηφίο) της ώρας ή το O
Σηµείωση:  Για να αφαιρέσετε κάποια ώρα ενάρξεως επιλέξτε το 
ταυτοχρόνως.  Κατόπιν συνεχίστε στο βήµα 8.  
5. Για να ρυθµίσετε την ώρα πιέστε το πλήκτρο  ή το  
      πλήκτρο  έως ότου η επιθυµητή ώρα αρχίσει να  
      αναβοσβήνει. 
6. Πιέστε το πλήκτρο .  Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να 
      αναβοσβήνουν. 
7. Για να ρυθµίσετε τα λεπτά πιέστε το πλήκτρο  ή το  
      πλήκτρο  έως ότου η επιθυµητή ένδειξη λεπτών αρχίσει  
      να αναβοσβήνει. 
8. Πιέστε το πλήκτρο .  Ο αριθµός έναρξης του επόµενου  
      προγράµµατος θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
9. Για να επιλέξετε µια άλλη ώρα έναρξης πιέστε το πλήκτρο  ή
      ώρα έναρξης αρχίσει να αναβοσβήνει. 
10. Για να ρυθµίσετε, να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε µια ώρα έναρξ

επιλεγµένη ώρα έναρξης επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινών
11. Για να ρυθµίσετε τις ώρες έναρξης του προγράµµατος για κάπ

τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2. 
12. ΄Οταν ολοκληρώσετε την διαδικασία των ωρών ενάρξεως για κ
       διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη θέση  AUTO/ON.  
 
 
 

7

ας κατά την οποία θα ξεκινήσει 
έξετε έως και 4 ενάρξεις ανά ηµέρα.  
η ηλεκτροβάνα να ποτίζει.  Αφού 
 
 της οθόνης αναφέρονται στην 1η, 2η, 
κτροβάνες.  
ΑΡΞΕΩΣ. 
ψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε το 

νει.  Η τρέχουσα ώρα έναρξης του 
α έναρξης 1.  Για να επιλέξετε την ώρα 
 πλήκτρο  έως ότου ο επιθυµητός 

FF θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.  
OFF πιέζοντας τα πλήκτρα  και  

 

 το πλήκτρο  µέχρις ότου η επιθυµητή  

ης του προγράµµατος µε µια 
τας από το βήµα 4. 
οιο άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα 

άθε πρόγραµµα, επαναφέρετε τον 
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∆.  Τοποθέτηση της ∆ιάρκειας Ποτίσµατος των Ηλεκτροβανών 
΄Εχετε την δυνατότητα να επιλέξετε για κάθε ηλεκτροβάνα χρόνο ποτίσµατος από 1λεπτό έως 4 ώρες (µε 
ακρίβεια λεπτού). 
1.  Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στην θέση  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΩΝ. 
2. Ελέγξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων.  Εάν χρειαστεί  
      περιστρέψτε τον ώστε να επιλέξετε το επιθυµητό  
      πρόγραµµα. 
3. Η ζώνη 1 θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η τρέχουσα ώρα  
      λειτουργίας της ή το OFF θα εµφανιστεί στην οθόνη.   
      Για να επιλέξετε έναν άλλο αριθµό ζώνης πιέστε το  
      πλήκτρο  ή το πλήκτρο  έως ότου η επιθυµητή ζώνη  
      αρχίσει να αναβοσβήνει. 
4. Πιέστε το πλήκτρο .  Ο χρόνος λειτουργίας (ή το OFF) θα 

αρχίσει να αναβοσβήνει. 
5. Για να ρυθµίσετε τον χρόνο λειτουργίας πιέστε το  
      πλήκτρο  ή το πλήκτρο  έως ότου ο επιθυµητός  
      χρόνος λειτουργίας εµφανιστεί στην οθόνη. 
Σηµείωση:  Για να αφαιρέσετε τον χρόνο λειτουργίας, επιλέξτε τ
ταυτοχρόνως.  
6. Πιέστε το πλήκτρο .  Ο αριθµός της επόµενης ζώνης θα α
7. Επαναλάβετε τα βήµατα 5 και 6 για να ρυθµίσετε, για να αλλ

λειτουργίας στις υπόλοιπες ζώνες. 
8. Για να ρυθµίσετε τον χρόνο λειτουργίας ζώνης σε κάποιο άλ

βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2.  
Σηµείωση:  Εάν ο χρόνος άρδευσης µιας ζώνης είναι σε θέση O
λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου άρδευσης του προγρά
µπορείτε να τοποθετήσετε τις ηλεκτροβάνες σε διαφορετικά προ
 
Ε.  Χειροκίνητη Λειτουργία 
Οι χειροκίνητες λειτουργίες δίδουν την δυνατότητα έναρξης των 
οποιαδήποτε στιγµή.  Κατά τη διάρκεια λειτουργίας µπορούν να 
να αυξήσετε ή να µειώσετε το χρόνο λειτουργίας ζώνης, να επέµ
και να διακόψετε ή να σταµατήσετε το πότισµα. ΄Επειτα από την
λειτουργίας ποτίσµατος, ο προγραµµατιστής θα επανέλθει στον 
 
Χειροκίνητη Έναρξη Προγραµµάτων 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στην  
      αυτόµατη θέση  AUTO/ON. 
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη προγραµµάτων ώστε να  
      επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα που θα ξεκινήσει. 

3. Πιέστε το πλήκτρο χειροκίνητης έναρξης  
4. Για να θέσετε σε λειτουργία κάποια ζώνη πιέστε το  

πλήκτρο .  Για να την ακυρώσετε πιέστε το πληκτρο . 
Επαναλάβετε αυτό το βήµα έως ότου εµφανιστούν στην  
οθόνη οι επιθυµητές ζώνες ποτίσµατος µόνο. 

5. Ξαναπιέστε το πλήκτρο .  
 
Χαρακτηριστικά Ελέγχου Ποτίσµατος   
Τα παρακάτω χαρακτηριστικά ελέγχου ποτίσµατος δίδουν την δυ
διάρκεια λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά ελέγχου ποτίσµατος βρ
ξεκινούν και αυτόµατα και χειροκίνητα. 
 
∆ιακοπή Ποτίσµατος  
Πιέστε τα πλήκτρα  και  ταυτοχρόνως.   
• Η προσωρινά ποτίζουσα ζώνη θα κλείσει. 
• Το σύµβολο «Ποτίσµατος» θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
• Η οθόνη θα δείξει τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας που έχει 
Σηµείωση:  Εάν το πότισµα δεν συνεχιστεί µετά την πάροδο 8 λ
θα ακυρωθούν και ο προγραµµατιστής θα επανέλθει στον αυτόµ
 
 
 

ο OFF πιέζοντας τα πλήκτρα  και  

ρχίσει να αναβοσβήνει. 
άξετε ή να αφαιρέσετε τον χρόνο 

λο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα τα 

FF σε ένα πρόγραµµα, αυτή δεν θα 
µµατος αυτού.  Με αυτό τον τρόπο 
γράµµατα. 

αυτόµατων προγραµµάτων ποτίσµατος 
γίνουν προσωρινές αλλαγές προκειµένου 
βετε στην ακολουθία ποτίσµατος ζώνης 
 ολοκλήρωση µιας χειροκίνητης 
αυτόµατο τύπο. 

νατότητα περαιτέρω ελέγχου κατά την 
ίσκουν εφαρµογή στα προγράµµατα  που 

αποµείνει στην ζώνη που έχει διακοπεί. 
επτών, όλες οι λειτουργίες ποτίσµατος 
ατο τύπο. 
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Συνέχιση Ποτίσµατος (κατόπιν διακοπής)  
Πιέστε το πλήκτρο . 
Η δραστηριότητα ποτίσµατος θα συνεχιστεί από το σηµείο που είχε διακοπεί. 
 
Ακύρωση Ποτίσµατος  
Πιέστε τα πλήκτρα  και  ταυτοχρόνως-δύο φορές. 
• ΄Ολες οι διαδικασίες ποτίσµατος θα ακυρωθούν και ο προγραµµατιστής θα επανέλθει στον αυτόµατο 

τύπο. 
Σηµείωση:  Η τοποθέτηση του διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF για δύο δευτερόλεπτα και η επαναφορά 
του έπειτα στην αυτόµατη θέση  AUTO/ON, επίσης θα ακυρώσει όλες τις δραστηριότητες ποτίσµατος.  
 
Παράλειψη Ζώνης 
Πιέστε το .   
• Η τρέχουσα ζώνη θα σταµατήσει και θα ξεκινήσει η επόµενη. 
• Εάν η τελευταία ζώνη παραλειφθεί, το πρόγραµµα θα τελειώσει.  Εάν έχουν ρυθµιστεί να 

λειτουργήσουν επιπλέον προγράµµατα, το επόµενο σε αλφαβητική σειρά πρόγραµµα θα ξεκινήσει.  
 
Προσαρµογή του Χρόνου Λειτουργίας Ζώνης 
Πιέστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας ή το πλήκτρο  για να τον µειώσετε. 
• Εάν ο χρόνος λειτουργίας της ζώνης µειωθεί  σε λιγότερο από ένα λεπτό, η ζώνη θα κλείσει.  Η 

επόµενη κατά σειρά ζώνη θα ξεκινήσει. 
• Ο χρόνος λειτουργίας ζώνης αλλάζει µόνο κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας.  Η µνήµη του 

προγράµµατος δεν µεταβάλλεται. 
 
 
ΣΤ.  Κλείσιµο του Greenkeeper 
΄Οταν ο διακόπτης ελέγχου τεθεί στην θέση  OFF, ο προγραµµατιστής διακόπτει οποιαδήποτε 
τρέχουσα λειτουργία ποτίσµατος που βρίσκεται σε εξέλιξη.  Η παραµονή του διακόπτη ελέγχου στη θέση 
OFF θα παρεµποδίσει οποιαδήποτε αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία.  Ο προγραµµατιστής εξακολουθεί 
να διατηρεί την τρέχουσα ηµέρα και ώρα της εβδοµάδας.  Για την παρατεταµένη  
διακοπή του συστήµατος εκτόξευσης αφήστε τον διακόπτη ελέγχου στην θέση  OFF.   
Η ένδειξη OFF θα εµφανιστεί για 8 λεπτά.  Η ένδειξη της αυτόµατης φάσης θα εµφανιστεί  
µε την ένδειξη του συµβόλου διακοπής ποτίσµατος όπως φαίνεται στο παράδειγµα.   
Η αυτόµατη λειτουργία θα συνεχιστεί επαναφέροντας τον διακόπτη ελέγχου στην  
αυτόµατη θέση   AUTO/ON. 
 
Ζ. Χαρακτηριστικό Καθυστέρησης Ποτίσµατος. 
Το χαρακτηριστικό αυτό δίδει την δυνατότητα καθυστέρησης όλων των δραστηριοτήτων πο
1-7 ηµέρες.  Για παράδειγµα, προβλέπεται να βρέξει τις επόµενες δύο ηµέρες.  Αντί να κλε
προγραµµατιστή (και πιθανώς να ξεχάσετε να τον ξανανοίξετε), µπορεί να τοποθετηθεί εύκ
καθυστέρηση βροχής 3 ηµερών.  Μετά το τέλος των 3 ηµερών,  ο προγραµµατιστής θα συ
αυτόµατη λειτουργία όπως ήταν προγραµµατισµένη. 
1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση        ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ.  Η ένδειξη καθ

βροχής θα αρχίσει να εναλλάσεται µε την ένδειξη της αυτόµατης θέσης. 
2. Για να ρυθµίσετε τον αριθµό ηµερών καθυστέρησης,  
      πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  έως ότου ο  
      επιθυµητός αριθµός ηµερών (1-7) αρχίσει να  
      αναβοσβήνει. 
3. Επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην αυτόµατη  
      θέση  AUTO/ON. 
Σηµείωση:  Ο αριθµός καθυστέρησης ηµερών θα µειώνεται  
αυτόµατα µε την πάροδο κάθε ηµέρας. ΄Οταν ο αριθµός  
φθάσει στο 0 (µηδέν), η αυτόµατη λειτουργία θα συνεχίσει µε  
την επόµενη προκαθορισµένη ώρα έναρξης.  Για να ακυρώσετε  
την καθυστέρηση βροχής, στρέψτε στιγµιαία τον διακόπτη ελέγχου στη θέση  OFF.   
 
Η.  Χαρακτηριστικό Εποχιακής Ρύθµισης. 
Το χαρακτηριστικό εποχιακής ρύθµισης σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διάρκεια λειτουργίας
ζωνών που έχουν ανατεθεί στο πρόγραµµα, ταυτοχρόνως, ανοδικά ή καθοδικά, κατά 10%
του πλήκτρου.   
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Οι ρυθµίσεις µπορούν να µειωθούν έως 10% ή να αυξηθούν µέχρι 200% στη προκαθορισµένη 
διάρκεια λειτουργίας κάθε ζώνης. 
Μία ρύθµιση 50% για παράδειγµα, θα µείωνε τη διάρκεια λειτουργίας µιας 20λεπτης ζώνης κατά 10 
λεπτά.  Οι αυξήσεις ωστόσο λειτουργούν λίγο διαφορετικά.  Με οποιαδήποτε ρύθµιση ανώτερη του 100%, 
ο Greenkeeper αρχικά θα αυξήσει τη διάρκεια λειτουργίας κατά το ποσοστό που του έχει δοθεί, µετά θα 
διαιρέσει στο χρόνο στη µέση και θα τρέξει το πρόγραµµα ποτίσµατος δύο φορές.  Αυτό επιτρέπει στο 
νερό να απορροφηθεί αντί να λιµνάσει ή να ξεχειλίσει.  Για παράδειγµα, µια ρύθµιση της τάξεως του 
150% αρχικά θα αυξήσει το χρόνο λειτουργίας µιας 20λεπτης ζώνης στα 30 λεπτά, µετά θα τον χωρίσει 
σε δύο µέρη και θα εκτελέσει δύο κύκλους ποτίσµατος από 15 λεπτά τον καθένα.  Κατά την λειτουργία το 
σύµβολο του ποσοστού (%) αναβοσβήνει υποδεικνύοντας µια πολλαπλή δραστηριότητα ποτίσµατος. 
 
Σηµείωση: ΄Ολοι οι χρόνοι λειτουργίας των ζωνών διατηρούνται στην µνήµη του προγραµµατιστή και 
επανέρχονται στην αρχική τους ρύθµιση όταν το χαρακτηριστικό εποχιακής ρύθµισης ρυθµίζεται στο 
100%.  Η µοναδική περίπτωση όπου ο χρόνος λειτουργίας ζώνης θα εµφανιστεί αλλαγµένος είναι κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της. 
 
1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση 
      Η ένδειξη της εποχιακής ρύθµισης θα εµφ
      οθόνη και το 100% θα αρχίσει να αναβοσ
2. Ελέξτε τον διακόπτη Προγραµµάτων.  Εά
      περιστρέψτε τον διακόπτη ώστε να επιλέ
      επιθυµητό πρόγραµµα. 
3. Πιέστε τα πλήκρο  ή το  έως ότου η ε
      αρχίσει να αναβοσβήνει. 
4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να π
      άλλο πρόγραµµα. 
5. Επαναφέρετε τον διακόπτη ελέγχου στην
      AUTO/ON.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ 

Τηλ. 210 9350054  

www.geomechaniki.gr
info@geomechaniki.gr
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