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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HOLMAN ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ CO3001 
 
1. Τοποθέτηση της μπαταρίας 

 Κρατήστε τον προγραμματιστή με τη θήκη της μπαταρίας προς το μέρος σας. 

 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, σηκώνοντας από τη μία 

πλευρά. 

 Συνδέστε μια μπαταρία 9V και  πιέστε το κάλυμμα για να κλείσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν η μπαταρία τοποθετηθεί για πρώτη φορά, χρειάζεται έως και 1 

λεπτό για την ένδειξη ισχύς της μπαταρίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλάζετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος της μπαταρίας 

παραμένει στεγνός. 

Χρησιμοποιείτε μόνο ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ μπαταρίες. 

 

2.  Εγκατάσταση προγραμματιστή 

 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο (ροδέλα) είναι στη θέση του.  

 Συνδέστε το πάνω μέρος του προγραμματιστή στην βρύση βιδώνοντας το 

ρακόρ ¾  δεξιόστροφα (σφίξτε μόνο με το χέρι). 

 Συνδέστε το κάτω μέρος του προγραμματιστή με το αντίστοιχο ρακόρ του 

σωλήνα ποτίσματος. 

 

3. Ρύθμιση διάρκειας και επανάληψης ποτίσματος  
 

 Στρίψτε τον αριστερό επιλογέα για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος σε 

λεπτά. 

 Στρίψτε τον δεξιό επιλογέα γιά να επιλέξετε την επιθυμητή επανάληψη 

ποτίσματος. 

 Πιέστε “ENTER”- και το κόκκινο LED (φωτάκι) θα εμφανιστεί σταθερά 

αναμμένο για 10 δευτερόλεπτα ώστε να επιβεβαιωθούν οι επιλογές σας. 

 Το πότισμα θα ξεκινήσει  24 ώρες μετά από την επιλεγόμενη επανάληψη. 

 
 
4. Καθυστέρηση έναρξης ποτίσματος 
Για να αλλάξετε το χρόνο εκκίνησης ποτίσματος (το λιγότερο 6 ώρες): 

 

• Οταν το κόκκινο LED (φωτάκι) είναι αναμμένο στρίψτε τον δεξιό επιλογέα για 

να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ξεκινήσει το πότισμα (θέση 

διακόπτη 6hr το πότισμα θα ξεκινήσει μετά από 6 ώρες κ.ο.κ.) και πιέστε 

“ENTER”. Έτσι ο χρόνος εκκίνησης μετακινείται προς τα εμπρός με βάση τις 

επιλεγμένες ώρες. 

 

Χειροκίνητη Εκκίνηση 

Ρύθμιση του χειριστηρίου, ώστε να ξεκινά χειροκίνητα: 

1. Στρίψτε τον αριστερό επιλογέα για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος. 

2. Στρίψτε τον δεξιό επιλογέα για να επιλέξετε το “MAN” και πιέστε “ENTER”. 

Σημείωση: Η πραγματοποίηση ενός χειροκίνητου ποτίσματος δεν πρόκειται να 

αλλάξει κανένα πρόγραμμα που έχει ορισθεί προηγουμένως. 
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Διακοπή Ποτίσματος ή Καθόλου Πότισμα 

Πώς να διακόψετε το πότισμα με το χειριστήριο: 

1. Στρίψτε τον αριστερό επιλογέα στη θέση “OFF”. 

Όσο ο αριστερός επιλογέας βρίσκεται στη θέση “OFF”, δεν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί πότισμα. 

Σημείωση: Για να ξεκινήσει και πάλι η αυτόματη λειτουργία, μετακινήστε τοω 

αριστερό επιλογέα σε οποιαδήποτε άλλη θέση. 

 

Κόκκινο LED (φωτάκι)- Καταστάσεις Λειτουργίας 

Κόκκινο LED- οι καταστάσεις λειτουργίας είναι οι εξής: 

1. Σταθερή- συνεχόμενη: επιβεβαιώνει το πρόγραμμα και επιτρέπει την αλλαγή 

στο χρόνο εκκίνησης. 

2. Διακοπτόμενη (αναβοσβήνει)- 20 δευτερόλεπτα: όλα λειτουργούν σωστά. 

3. Διακοπτόμενη (αναβοσβήνει)- 1 δευτερόλεπτο: οι μπαταρίες χρειάζονται 

αλλαγή. 

Επιπλέον Κύκλοι Ποτίσματος 

Η χειροκίνητη λειτουργία που έχει αναφερθεί παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την εκτέλεση ενός επιπλέον κύκλου ποτίσματος ενόσω ο χρονοδιακόπτης είναι 

προγραμματισμένος.  

Ο “χειροκίνητος” κύκλος ποτίσματος θα εκτελεσθεί αμέσως μόλις πιέσετε το κουμπί 

“ENTER”.  

Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει το αυτόματο πότισμα μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος 

του “χειροκίνητου” κύκλου ποτίσματος. 

 

Εύρεση Σφάλματος 

1. Επιβεβαιώστε πως η βρύση είναι ανοιχτή. 

2. Επιβεβαιώστε πως η μπαταρία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. 

3. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αμέσως και έπειτα σε 24 ώρες, με βάση την 

επιλεγόμενη συχνότητα. 

Σημείωση: Όταν το χειριστήριο δε χρησιμοποιείται για αυτόματο πότισμα θα πρέπει 

να βρίσκεται στη θέση “OFF”. 

Κλείστε τη βρύση όταν το χειριστήριο δε χρησιμοποιείται. 
 

5. Συντήρηση 
Αφαιρέστε της μπαταρίες εάν για μεγάλο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιήτε τον 

προγραμματιστή. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζεται το εσωτερικό φιλτράκι στην είσοδο του 

νερού. Ενα βρόμικο φίλτρο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο σύστημα 

ποτίσματος.  

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να αφαιρείται ο προγραμματιστής απο τη 

βρύση γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σπάσει απο τον πάγο. Σε αυτήν την περίπτωση 

δεν ισχύει η εγγύηση. 


