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O πξνγξακκαηηζηήο NODE κπαηαξίαο ρξεζηκνπνηεί δύν κπαηαξίεο 9 Volt γηα ηλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ. Ο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη κε κία κπαηαξία κόλν. Με ηε κία κπαηαξία θαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ε 

δηάξθεηα δσήο είλαη 1 ρξόλνο ελώ κε ηηο δύν κπαηαξίεο ε δηάξθεηα δσήο είλαη 2 ρξόληα.  

Λεηηνπξγεί κε κία αιθαιηθή κπαηαξία ε νπνία επαξθεί γηα έλα ρξόλν, δηαζέηεη κία επθξηλή 

νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ ελώ πνιύ εύθνινο είλαη θαη ν πξνγξακκαηηζκόο. 

εκείωζε: ν πξνγξακκαηηζηήο δηαζέηε κε πηεηηθή κλήκε ε νπνία επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε 

ηεο κπαηαξίαο ρωξίο ηε δηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΝΓΔΖ ΣΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ/ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ 

 

1. Ξεβηδώζηε ην κηζό κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηεο κνλάδαο πξνγξακκαηηζκνύ ώζηε λα 

απνθαιύςεηε ην ρώξν ησλ κπαηαξηώλ. 

2. Σνπνζεηήζηε ηελ κπαηαξία/κπαηαξίεο ζηε εζνρή θαη ζπλδέζηε ηνπο πόινπο κε ηηο 

εηδηθέο ππνδνρέο ησλ κπαηαξηώλ. 

3. Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη λεξό ζην ρώξν ησλ κπαηαξηώλ. 

4. Βηδώζηε θαιά κεηαμύ ηνπο ηα δύν κέξε ηνπ ζώκαηνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

εκείωζε: βεβαηωζείηε όηη νη δείθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα πιαϊλά ηωλ δύν κεξώλ έρνπλ 

επζπγξακκηζηεί ώζηε λα εμαζθαιίζεηε όηη ππάξρεη πιήξεο ζηεγαλνπνίεζε. 

  

 

 

 

 

 

 
ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΠΗΝΙΩΝ DC ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ 

Ο NODE-100 δηαζέηεη ζπλδεδεκέλν έλα πελίν ζηε κνλάδα πξνγξακκαηηζκνύ. Σα κνληέια 

NODE-200, NODE-400 θαη NODE-600 κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ αληίζηνηρα κε 2,4 θαη 6  DC 

latching πελία. Σα πελία ηεο HUNTER  παξαγγέιλνληαη μερσξηζηά θαη ζπλδένληαη πνιύ 

εύθνια κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή.  

εκείωζε: πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ  latching πελία 9-11Volt DC. Σα πελία 24 

VAC δελ ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ NODE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΩΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤ 

(ΜΑΤΡΟ ΚΑΛΩΓΙΟ) 

ΚΑΛΩΓΙΑ 

ΒΑΛΒΙΓΩΝ 

(ΚΟΚΚΙΝΑ) 
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1. πλδέζηε όια ηα καύξα θαιώδηα ησλ πελίσλ κε ην καύξν θαιώδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή. Υξεζηκνπνηήζηε αδηάβξνρα ζπλδεηηθά. 

2. πλδέζηε ην θόθθηλν θαιώδην θάζε πελίνπ μερσξηζηά κε ηα αληίζηνηρα 

θόθθηλα θαιώδηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Οη αξηζκνί ησλ ζηάζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηα θόθθηλα θαιώδηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή αλαγξάθνληαη ζην  

άλσ κέξνο ηνπ. 

εκείωζε: ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πελίνπ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζηή είλαη 

30κέηξα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαιώδην 1,5mm. 

O πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε πελία άιισλ θαηαζθεπαζηώλ 

ιίζηα ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. 

 

θαηαζθεπαζηήο Πελίν  

Baccara G75-0-1002 

Bermad S392- 

Nelson 8090 

Rain Bird TB0SPSOL 

 
 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ 

Η κνλάδα πξνγξακκαηηζκνύ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε βαιβίδα Hunter ράξηο 

ηνλ εηδηθό ζύλδεζκν αλάξηεζεο, ελώ έλα πξνζηαηεπηηθό ειαζηηθό θάιπκκα απνηξέπεη ηε 

ζπζζώξεπζε ιάζπεο θαη βξσκηάο ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο κνλάδαο. 

 

Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηελ κνλάδα πξνγξακκαηηζκνύ: 

1. Ξεβηδώζηε ην ππάξρνλ πελίν ηεο βαιβίδαο. 

2. Βηδώζηε ην πελίν απηνζπγθξάηεζεο ζην θαπάθη ηεο βαιβίδαο. 

3. Σνπνζεηήζηε ην θαξδύ κέξνο ηνπ ζπλδέζκνπ ζην κέζνλ ηνπ ζώκαηνο ηεο κνλάδαο 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

4. Σνπνζεηήζηε ην κηθξό άθξν ηνπ ζπλδέζκνπ ζην πελίν. Βιέπε ρ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ΤΝΓΔΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΒΡΟΥΗ 
Ο πξνγξακκαηηζηήο NODE έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε ηνλ αηζζεηήξα βξνρήο Mini-

clik ή Rain-clikηεο Hunter, έηζη ώζηε λα δηαθόπηεηαη ην πόηηζκα εθόζνλ βξέμεη. 

εκείωζε: όηαλ ν αηζζεηήξαο βξνρήο δηαθόπηεη ην πόηηζκα ζηελ νζόλε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή εκθαλίδνληαη νη ελδείμεηο  OFF, θαη ηα ζύκβνια  θαη . 

 

Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ αηζζεηήξα βξνρήο: 

1. Κόςηε ην θίηξηλν θαιώδην πνπ είλαη ελσκέλν κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή πεξίπνπ ζην 

κέζνλ. 

2. Απνκαθξύλεηε πεξίπνπ 13mm από ηελ κόλσζε ησλ θαισδίσλ από θάζε θαιώδην. 

Δλώζηε ην θάζε θαιώδην κε έλα από ηα θαιώδηα ηνπ αηζζεηήξα. 

3. Πξνζηαηέςηε ηηο ελώζεηο κε αδηάβξνρνπο ζπλδέζκνπο. 
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ΑΓΡΑΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Καλνληθά ε νζόλε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα εκέξα θαη ώξα, ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο, ηελ 

έλδεημε MV (Δθόζνλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε βαιβίδα master) θαη ε 

έλδεημε δσήο ηεο κπαηαξίαο. Μεηά από κηα ζύληνκε πεξίνδν όπνπ δελ γίλεηαη θάπνηα 

ξύζκηζε ε νζόλε ζβήλεη ώζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ηεο κπαηαξίαο. Με ην πάηεκα 

νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ ε νζόλε αλάβεη μαλά.   

 

 

 

 

 

 

ΔΝΔΡΓΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο εθηειεί θάπνην πξόγξακκα ζηελ νζόλε 

εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ηεο ζηάζεο πνπ πνηίδεη, ην πξόγξακκα (Α, Β 

ή C), ν ρξόλνο πνηίζκαηνο πνπ απνκέλεη θαη ε έλδεημε ηνπ 

εθηνμεπηήξα ε νπνία αλαβνζβήλεη. 
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ NODE είλαη πνιύ εύθνινο ράξηο ηα ζύκβνια πξνγξακκαηηζκνύ. Η 

νζόλε όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη αδξαλήο είλαη ζβεζκέλε γηα λα κελ γίλεηαη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δάλ παηήζεηε ην πιήθηξν  ζα εκθαληζηνύλ ε ηξέρνπζα εκέξα θαη 

ώξα. Παηώληαο επαλαιακβαλόκελα ην πιήθηξν  κεηαθηλείζηε ζηηο δηάθνξεο επηινγέο 

πξνγξακκαηηζκνύ. Με ηα πιήθηξα  ή   απμνκεηώλεηαη ηελ ηηκή ηεο έλδεημεο πνπ 

αλαβνζβήλεη ελώ κε ηα πιήθηξα θαη  επηιέγεηε ηελ επόκελε έλδεημε πνπ ζέιεηε 

λα αιιάμεηε. 
Ο πξνγξακκαηηζηήο παξέρεη ηξία αλεμάξηεηα πξνγξάκκαηα (A, B θαη C) θαη 4 ρξόλνπο 

έλαξμεο αλά πξόγξακκα.   

 Ο πξνγξακκαηηζκόο εκεξνκελίαο θαη ώξαο 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  . 

2. Αλαβνζβήλνπλ 4 ςεθία πνπ αληηζηνηρνύλ ηε ρξνληά. Με ηα πιήθηξα  ή   

ξπζκίζηε ηελ ηξέρνπζα ρξνληά. Παηήζηε ην πιήθηξν  ώζηε λα πξνρσξήζεηε 

ζηελ έλδεημε ηνπ κήλα. 

3. Δκθαλίδνληαη 4 ςεθία εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 αξηζηεξά αλαβνζβήλνπλ θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ κήλα. Με ηα πιήθηξα  ή   ξπζκίζηε ηνλ ηξέρνληα 

κήλα. ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε 

ηεο εκέξαο. 

4. Δκθαλίδνληαη κόλν ηα 2 πιήθηξα ζηα δεμηά θαη ηα νπνία αλαβνζβήλνπλ 

αληηζηνηρώληαο ζηελ έλδεημε ηεο εκέξαο. Με ηα πιήθηξα  ή   ξπζκίζηε 

ηελ ηξέρνπζα εκέξα. ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα 

πξνρσξήζεηε ζηελ έλδεημε ηεο ώξαο. 
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5. Η έλδεημε ΑΜ/ΡΜ/24 αλαβνζβήλεη. Παηήζηε ην πιήθηξν  ή ην  θαη 

επηιέμηε ΑΜ,ΡΜ ή 24-σξν ξνιόη. ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα 

πξνρσξήζεηε ζηελ ξύζκηζε ησλ σξώλ. 

6. Δκθαλίδνληαη 4 ςεθία εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 αξηζηεξά αλαβνζβήλνπλ θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ώξεο. Με ηα πιήθηξα  ή   ξπζκίζηε ηελ ηξέρνπζα 

ώξα. ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ξύζκηζε 

ησλ ιεπηώλ.  

7. Δκθαλίδνληαη 4 ςεθία εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 δεμηά αλαβνζβήλνπλ θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ ηα ιεπηά. Με ηα πιήθηξα  ή   ξπζκίζηε ηα ιεπηά.  Ο 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο ηξέρνπζαο εκεξνκελίαο θαη ώξαο έρεη νινθιεξσζεί. 

Δάλ παηήζεηε μαλά ην πιήθηξν  ζα γπξίζεηε ζην βήκα 2 γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

ρξνληάο. 

8. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ξύζκηζε ηεο επόκελεο 

ιεηηνπξγίαο ή αθήζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ αδξαλή 

ιεηηνπξγία. 

                                             
 Πξνγξακκαηηζκόο ρξόλσλ έλαξμεο ηνπ πνηίζκαηνο 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν . 

2. Ο ρξόλνο έλαξμεο αλαβνζβήλεη. ην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη 

ην πξόγξακκα (Α,Β ή C) θαη ν αξηζκόο ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο (1 έσο 4). Γειαδή 

κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ κέρξη 4 ρξόλνη έλαξμεο αλά πξόγξακκα. 

3. Με ηα πιήθηξα  ή   ξπζκίζηε ηελ ρξόλν έλαξμεο ηνπ πνηίζκαηνο. (Ο 

ρξόλνο έλαξμεο πξνρσξά κε βήκα 15 ιεπηώλ). Παηώληαο ζηαζεξά ην έλα από 

δύν πιήθηξα γηα 1 δεπηεξόιεπην αιιάδεηε ην ρξόλν γξεγνξόηεξα. 

4. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα επηιέμεηε ηνλ επόκελν ρξόλν έλαξμεο εθόζνλ 

ην επηζπκείηε.  

5. Παηώληαο ην πιήθηξν  αιιάδεηε ην πξόγξακκα θαη κπνξείηε λα 

πξνγξακκαηίζεηε ηνπο ρξόλνπο έλαξμεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

6. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ξύζκηζε ηεο επόκελεο 

ιεηηνπξγίαο ή αθήζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ αδξαλή 

ιεηηνπξγία. 

                                           
 

 Αθύξσζε ελόο ρξόλνπ έλαξμεο 

Δθόζνλ ε νζόλε βξίζθεηαη ζηε δηακόξθσζε ξύζκηζεο ησλ ρξόλσλ έλαξμεο κε ηα 

πιήθηξα  ή   πιεζηάζηε ηα κεζάλπρηα (12:00ΑΜ). Δάλ παηήζεηε αθόκε κία 

θνξά ην πιήθηξν  ηόηε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε OFF θαη ν ζπγθεθξηκέλνο  ρξόλνο 

έλαξμεο έρεη αθπξσζεί.  

εκείωζε: Εάλ όινη νη ρξόλνη έλαξμεο κίαο ζηάζεο αθπξωζνύλ ηόηε δελ πξόθεηηαη 

λα εθηειεζηεί πόηηζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. 

 

Πξνγξακκαηηζκόο δηάξθεηαο πνηίζκαηνο 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  . 
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2. Η νζόλε δείρλεη ηε δηάξθεηα πνηίζκαηνο πνπ πξνγξακκαηίζηεθε ηειεπηαία 

θνξά λα αλαβνζβήλεη. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ην πξόγξακκα (Α,Β ή C) θαη θάησ 

αξηζηεξά ν αξηζκόο ηεο ζηάζεο. Με ηα πιήθηξα  ή   ξπζκίζηε ηελ 

δηάξθεηα πνηίζκαηνο ζηε ζηάζε. Μπνξείηε λα επηιέμεηε πόηηζκα από 1 ιεπηό 

έσο 6 ώξεο. 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν  ώζηε λα επηιέμεηε ηελ επόκελε ζηάζε. 

4. Παηώληαο ην πιήθηξν  αιιάδεηε ην πξόγξακκα θαη κπνξείηε λα 

πξνγξακκαηίζεηε ηηο δηάξθεηεο πνηίζκαηνο ησλ ζηάζεσλ πνπ ζα αλήθνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

5. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ξύζκηζε ηεο επόκελεο 

ιεηηνπξγίαο ή αθήζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ αδξαλή 

ιεηηνπξγία. 

                                    
Πξνγξακκαηηζκόο εκεξώλ πνηίζκαηνο 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  .  

2. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη  ην πξόγξακκα (Α,Β ή C). 

3. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηνύλ επίζεο βέιε ηα νπνία δείρλνπλ ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί πόηηζκα ελώ έλα από ηα βέιε 

αλαβνζβήλεη. Με ηα πιήθηξα ή  αιιάδεηε κπξνο-πίζσ ην βέινο πνπ ζα 

αλαβνζβήλεη.  

4. Με ηα πιήθηξν  ελεξγνπνηείηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα γηα πόηηζκα ελώ κε 

ην πιήθηξν  αθαηξείηε ην βέινο πνπ αλαβνζβήλεη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα δελ ζα εθηειεζηεί πόηηζκα. Όηαλ θάλεηε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδνληαη βέιε κόλν από ηηο εκέξεο πνπ ζα εθηειείηαη πόηηζκα. 

5. Παηήζηε ην πιήθηξν   γηα λα ξπζκίζεηε ηηο εκέξεο πνηίζκαηνο ζε θάπνην 

άιιν πξόγξακκα εάλ ην επηζπκείηε. 

6. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ξύζκηζε ηεο επόκελεο 

ιεηηνπξγίαο ή αθήζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ αδξαλή 

ιεηηνπξγία. 

  
 

Δπηινγή κνλώλ ή δπγώλ εκεξώλ γηα πόηηζκα 

Με ην ραξαθηεξηζηηθό απηό επηιέγεηε γηα πόηηζκα είηε ηηο κνλέο εκέξεο ηνπ κήλα ODD 

(1
ε
, 2

ε
, 3

ε
,…,31

ε
 ) είηε ηηο δπγέο EVEN (2

ε
, 4

ε
, 6

ε
,….,30

ε
). 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  .  
2. Παηήζηε ην πιήθηξν   κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί έλα βέινο πάλσ από ηελ έλδεημε ODD 

(κνλέο εκέξεο) ή ηελ EVEN (δπγέο εκέξεο).  

3. Με ην πιήθηξν  επηιέμηε ή κε ην πιήθηξν  αθπξώζηε ην βέινο από ηηο 

ελδείμεηο ODD ή EVEN. 

4. Όηαλ έρνπκε επηιέμεη είηε ηελ έλδεημε ODD (κνλέο εκέξεο) είηε ηελ έλδεημε EVEN 

(δπγέο εκέξεο) κόλν απηή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 
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Δπηινγή θύθινπ άξδεπζεο (interval) 

Με ηελ επηινγή απηή κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε πόηηζκα θάζε 1 εκέξα έσο 31 κε 

όιεο ηηο ελδηάκεζεο επηινγέο. 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  .  

2. Παηήζηε ην πιήθηξν   κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί έλα βέινο πάλσ από ηελ έλδεημε 

INT. 
3. Παηήζηε ην πιήθηξν  θαη ην ςεθίν 1 ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη 

ππνδεηθλύνληαο θαζεκεξηλό πόηηζκα. 

4. Με ηα πιήθηξα   ή  κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ κεηαμύ 

δύν πνηηζκάησλ (1 έσο 31). 

                  
 

 Πνζνζηηαία απμνκείσζε ηεο δηάξθεηαο άξδεπζεο 

Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεηε αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ρξόλνπο 

άξδεπζεο ζε όιεο ηηο ζηάζεηο ρσξίο λα πξνγξακκαηίζεηε μερσξηζηά θάζε ζηάζε. Σν 

ραξαθηεξηζηηθό απηό επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξώλ αιιαγώλ όηαλ νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαβάιιεηε ηα 

πξνγξάκκαηα από ηελ αξρή.  

Γηα παξάδεηγκα όηαλ ν θαηξόο δεζηάλεη κπνξεί λα απμεζεί ν ρξόλνο πνηίζκαηνο 

αλαινγηθά ζε όιεο ηηο ζηάζεηο ή αληίζεηα λα κεησζεί όηαλ ν θαηξόο είλαη πην 

δξνζεξόο. Γηα λα απμνκεηώζεηε ην ρξόλν θάλεηε ηα εμήο: 

1. Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν %. 

2. Με ηα πιήθηξα   ή  κπνξείηε λα απμνκεηώζεηε πνζνζηηαία ηνπο ήδε 

ξπζκηζκέλνπο ρξόλνπο πνηίζκαηνο από ην 100% ζην ειάρηζην 10% ή ην 

κέγηζην 150%. 

3. Η ξύζκηζε κεηαβάιεη πνζνζηηαία όινπο ηνπο ρξόλνπο πνηίζκαηνο ζε όιεο ηηο 

ζηάζεηο θαη πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα έζησ όηη έρνπκε πξνγξακκαηίζεη 

ζε θάζε ζηάζε πόηηζκα 20 ιεπηώλ θαη ε πνζνζηηαία ξύζκηζε από ην 100% 

κεηώλεηαη ζην 50%. Σόηε απηόκαηα όινη νη ρξόλνη πνηίζκαηνο ησλ ζηάζεσλ 

αιιάδνπλ ζε 10 ιεπηά 

 

 

 

 

Αλαζηνιή πνηίζκαηνο (system off) 

Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ πνηίζκαηνο 

παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  θαη ε έλδεημε Off ζηελ 

νζόλε. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ν πξνγξακκαηηζηήο δελ εθηειεί θαλέλα πόηηζκα. Γηα 

λα ηνλ επαλαθέξεηε ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία όπνπ ζα εθηειεί πόηηζκα παηήζηε ην 

πιήθηξν . Η νζόλε ζα δείρλεη μαλά ηελ έλδεημε δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη ηελ 

ηξέρνπζα ώξα. 
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Υεηξνθίλεηε εθηέιεζε πνηίζκαηνο 

Με ηε δπλαηόηεηα απηή κπνξείηε λα ειέγμεηε ηε ιεηηνπξγία θάπνηαο ζηάζεο ή ελόο 

πξνγξάκκαηνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα πνηίζκαηνο. Με ηελ εληνιή απηή 

παξαθάκπηεηαη αθόκε θαη ε εληνιή αλαίξεζεο πνηίζκαηνο από αηζζεηήξα βξνρήο 

(εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί). 

1. Βεβαησζείηε όηη ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία (δελ εθηειεί 

πόηηζκα). Παηήζηε ην πιήθηξν   κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν . 

2. ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο νζόλεο ζα εκθαληζηεί ν αξηζκόο ηεο ζηάζεο 

καδί κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα πνηίζκαηνο. 

3. Με ηα πιήθηξα ή  επηιέγεηε ηε  επηζπκεηή ζηάζε θαη κε ηα πιήθηξα   

ή  κπνξείηε λα απμνκεηώζεηε ηε δηάξθεηα πνηίζκαηνο ηεο ζηάζεο. Αθήλεηε 

ηα πιήθηξα θαη κεηά από ιίγν μεθηλά ην πόηηζκα ζηε ζηάζε. 

4. Δάλ ζέιεηε λα εθηειεζηεί ρεηξνθίλεηα έλα νιόθιεξν πξόγξακκα ηόηε κεηά ην 

βήκα 1 παηήζηε ην πιήθηξν .  ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη  ην πξόγξακκα (Α,Β 

ή C). Δάλ ζέιεηε θάπνην άιιν πξόγξακκα παηήζηε ην πιήθηξν κέρξη λα 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Μελ παηάηε θάπνην πιήθηξν γηα ιίγν θαη ην πόηηζκα 

ζην πξόγξακκα μεθηλά. 

5. Γηα λα δηαθόςεηε ην πόηηζκα ζηε ζηάζε κε ην πιήθηξν  κεδελίζηε ην ρξόλν 

πνηίζκαηνο. 

6. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε ξύζκηζε ηεο επόκελεο 

ιεηηνπξγίαο ή αθήζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ αδξαλή 

ιεηηνπξγία. 

 

 

 

 
εκείσζε: 

1. Παηώληαο ηα πιήθηξα   ή  ελώ θάπνηα ζηάζε πνηίδεη κε ρεηξνθίλεηε εληνιή 

κπνξείηε λα απμνκεηώζεηε ηε δηάξθεηα πνηίζκαηνο ζηε ζηάζε. 

2.  Παηώληαο ην πιήθηξν  ελώ θάπνηα ζηάζε πνηίδεη κε ρεηξνθίλεηε εληνιή ζα 

ζηακαηήζεη ην πόηηζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε θαη ζα μεθηλήζεη ζηελ επόκελε. 

3. Παηώληαο ην πιήθηξν  ελώ θάπνηα ζηάζε πνηίδεη κε ρεηξνθίλεηε εληνιή ζα 

ζηακαηήζεη ην πόηηζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε θαη ζα μεθηλήζεη ζηελ 

πξνεγνύκελε. 

 

ύλδεζε αηζζεηήξα 

Ο πξνγξακκαηηζηήο NODE είλαη ζπκβαηόο κε όινπο ηνπο αηζζεηήξεο ηεο HUNTER 

ηύπνπ CLIK όπσο νη Rain-Clik θαη Mini-Clik. Απιά ζπλδέζηε ην αηζζεηήξα 

θόβνληαο ην θίηξηλν θαιώδην ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη ζπλδένληαο ηα δύν άθξα πνπ 

πξνθύπηνπλ κε ηα δύν άθξα ησλ θαισδίσλ ηνπ αηζζεηήξα. 

εκείσζε: 

O πξνγξακκαηηζηήο NODE δελ είλαη ζπκβαηόο κε ηνλ αηζζεηήξα Wireless Rain-

Clik ηεο HUNTER ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αηζζεηήξα πνπ απαηηεί ξεύκα 24VAC. 

Όηαλ ν αηζζεηήξαο ελεξγνπνηείηαη αλαζηέιιεη ην πόηηζκα ελώ ζηελ νζόλε ζα 

εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν . 

 

Δηδηθέο πξνγξακκαηηδόκελεο ιεηηνπξγίεο  

Όιεο νη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηίδνληαη όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη 

αδξαλήο θαη ε νζόλε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ώξα θαη ην επίπεδν δσήο ηεο κπαηαξίαο. 
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Παξάθακςε αηζζεηήξα 

1. Από ηελ αδξαλή ιεηηνπξγία θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν κέρξηο όηνπ 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην ζύκβνιν . 

2. ηελ νζόλε αλαβνζβήλεη ζύκβνιν  ελώ εκθαλίδεηαη θαη ε έλδεημε On. 

 

 

 

 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν  γηα λα παξαθάκςεηε ηνλ αηζζεηήξα. Η νζόλε ζα 

δείμεη ην ζύκβνιν  θαη ηελ έλδεημε Off ππνδεηθλύνληαο όηη πιένλ γίλεηαη 

παξάθακςε ηνπ αηζζεηήξα θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαλνληθά. Σώξα 

ην ζύκβνιν εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

 

 

 

4. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα θξαηήζηε παηεκέλν ην 

πιήθηξν κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην ζύκβνιν . Παηήζηε ην 

πιήθηξν  γηα λα επαλαθέξεηαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα. 

 

Πξόγξακκα αζθαιείαο 

Ο πξνγξακκαηηζηήο NODE έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαη απνζήθεπζεο ελόο 

πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο ην νπνίν νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκείηε κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ην θύξην πξόγξακκα. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ρξήζηκν ζε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη κε επηζπκεηέο ξπζκίζεηο θαη ζέινπκε λα επαλαθέξνπκε ην 

απζεληηθό πξόγξακκα. 

Γηα λα απνζεθεύζεηε έλα πξόγξακκα αζθαιείαο: 

1. Βεβαησζείηε όηη έρεηε πξνγξακκαηίζεη ζσζηά θαη ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο 

ζαο ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

2. Δλώ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία παηήζηε ηαπηόρξνλα θαη 

θξαηήζηε παηεκέλα γηα 5 δεπηεξόιεπηα ηα πιήθηξα  θαη  γηα λα 

απνζεθεύζεηε ζηε κλήκε αζθαιείαο ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

3. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηνύλ 3 νξηδόληηεο παύιεο θηλνύκελεο από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά ππνδεηθλύνληαο όηη ην ηξέρσλ πξόγξακκα απνζεθεύεηαη ζηε 

κλήκε αζθαιείαο. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί γη α ιίγν ε έλδεημε Done όηαλ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

 

  

Γηα λα αλαθηήζεηε έλα πξόγξακκα αζθαιείαο θαη λα ην θάλεηε θύξην πξόγξακκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζηή: 

1. Δλώ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία παηήζηε ηαπηόρξνλα θαη 

θξαηήζηε παηεκέλα γηα 5 δεπηεξόιεπηα ηα πιήθηξα  θαη . 

2. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηνύλ 3 νξηδόληηεο παύιεο θηλνύκελεο από δεμηά πξνο 

ηα αξηζηεξά ππνδεηθλύνληαο όηη ην πξόγξακκα αζθαιείαο απνζεθεύεηαη ζηελ 
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θύξηα κλήκε. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί γη α ιίγν ε έλδεημε Done όηαλ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

εκείσζε: λα είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία αλάθηεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο. Βεβαησζείηε όηη απηό πνπ ζέιεηε λα 

απνζεθεύζεηε σο πξόγξακκα αζθαιείαο γηα κειινληηθή ρξήζε είλαη πξάγκαηη 

απηό πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζαο. 

 

Πξνγξακκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο master valve (κόλν γηα κνληέια NODE-200,-400 

&-600)  

Σα κνληέια πνιιώλ ζηάζεσλ (NODE-200, NODE-400, NODE-600) κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ κε θαλνληθά θιεηζηή βαιβίδα master. Όηαλ 

πξνγξακκαηίδνπκε ην θύθισκα ζύλδεζεο master valve απηό παίξλεη ηε ζέζε ηεο 

ζηάζεο Ν.1 νπόηε ν πξνγξακκαηηζηή δηαζέηεη κία ζηάζε ιηγόηεξε. 

1. Δλώ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία παηήζηε ην πιήθηξν  

γηα κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν . 

2. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ην πξόγξακκα Α κε ηνλ αξηζκό ηεο ζηάζεο ζην 

θάησ αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. Βεβαησζείηε όηη ε ζηάζε απηή είλαη ε Ν.1. 

ηελ  νζόλε εκθαλίδεηαη επίζεο ε δηάξθεηα πνηίζκαηνο. 

 

 

 

 

 

3. Παηήζηε κία θνξά ην πιήθηξν  θαη ε έλδεημε MV ζα εκθαληζηεί ζηελ 

νζόλε ελώ δελ ζα εκθαλίδεηαη πιένλ ε έλδεημε ηεο δηάξθεηαο πνηίζκαηνο. 

 

 

 

 

4. Η βαιβίδα master ελεξγνπνηείηαη πάληα όηαλ ηξέρεη θάπνην πξόγξακκα ελώ 

ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη πάληα έλδεημε MV. 

 

Πξνγξακκαηηζκέλε αλαζηνιή ηνπ πνηίζκαηνο 
Με ην ραξαθηεξηζηηθό απηό κπνξείηε λα επηιέμεηε αλαζηνιή ηνπ πνηίζκαηνο από 1 

έσο 7 εκέξεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαζηήκαηνο αλαζηνιήο πνπ επηιέμαηε ν 

πξνγξακκαηηζηήο επαλέξρεηαη ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία θαη εθηειεί θαλνληθά ην 

πξόγξακκα. 

1. Δλώ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία παηήζηε ην πιήθηξν  

γηα κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ην ζύκβνιν  .Πεξηκέλεηε 2 δεπηεξόιεπηα κέρξηο 

όηνπ εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε “Off”. ηελ θαηάζηαζε απηή ηα 

πξνγξάκκαηα δελ ράλνληαη αιιά δελ εθηεινύληαη. 

2. Παηήζηε ην πιήθηξν  θαη ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε 1 ε νπνία αλαβνζβήλεη. 

Παηήζηε ην πιήθηξν  κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί ν αξηζκόο ησλ εκεξώλ (κέρξη 

θαη 99) θαηά ηηο νπνίεο δελ ζα εθηειείηαη πόηηζκα. 

3. Η νζόλε δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ πνπ πξέπεη λα πεξάζνπλ γηα λα 

αξρίζνπλ μαλά λα εθηεινύληαη ηα πξνγξάκκαηα πνηίζκαηνο. Ο αξηζκόο απηόο 

βαίλεη κεηνύκελνο θάζε εκέξα πνπ πεξλά. 

4. Δάλ ζέιεηε λα δηαθόςεηε ηελ αλαζηνιή ηνπ πνηίζκαηνο παηήζηε ην πιήθηξν 

 γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε αδξαλνύο ιεηηνπξγίαο, όπνπ θαίλεηαη ε 

ώξα θαη ε εκέξα ηεο εβδνκάδαο.  
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Γηαγλσζηηθόο έιεγρνο 

Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ γηα βξαρπθπθιώκαηα ιόγσ 

ραιαζκέλσλ πελίσλ ή ιόγσ επαθήο γπκλώλ θαισδίσλ κεηαμύ ηνπο. Γηα λα μεθηλήζεη 

ε δηαδηθαζία ειέγρνπ: 

1. Δλώ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία θξαηήζηε παηεκέλα 

ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα ,  θαη , . 

2. Η νζόλε δείρλεη όιεο ηηο ελδείμεηο. Απειεπζεξώζηε ηα πιήθηξα. 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν  θαη ζα μεθηλήζεη ν δηαγλσζηηθόο έιεγρνο. 

4. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζα ελεξγνπνηεί δηαδνρηθά γηα 1 δεπηεξόιεπην ηηο 

ζηάζεηο. ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο βξαρπθπθιώκαηνο ζε θάπνηα ζηάζε ζε 

εκθαληζηεί κήλπκα ζθάικαηνο. 

 

Έλδεημε επηπέδνπ κπαηαξίαο 

Σν ζύκβνιν πνπ δείρλεη ην επίπεδν ηεο κπαηαξίαο είλαη έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα λα 

απνθαζίζεηε πόηε ζα αιιάμεηε ηελ κπαηαξία ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνιεπηηθή αιιαγή ηεο κπαηαξίαο. Η έλδεημε ηνπ επηπέδνπ ηεο κπαηαξίαο 

εκθαλίδεηαη καδί κε ηελ ηξέρνπζα εκέξα θαη ώξα. Ο πξνγξακκαηηζηήο ιεηηνπξγεί 

είηε κε κία είηε κε δύν κπαηαξίεο. Όηαλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί δύν κπαηαξίεο ηόηε ν 

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα πεξίπνπ δηπιάζην ρξόλν κέρξη λα 

αιιαρζνύλ νη κπαηαξίεο από όηαλ έρεη ηνπνζεηεζεί κία κπαηαξία. 

Δπεμήγεζε ζπκβόισλ: 

 Πιήξεο: 100-60% απνκέλνπζα δηάξθεηα δσήο 

 Μεζαία:  60-25% απνκέλνπζα δηάξθεηα δσήο 

 Υακειή: 25-0% απνκέλνπζα δηάξθεηα δσήο 

 Αληηθαηαζηήζηε ηελ κπαηαξία άκεζα! 

 

Καζαξηζκόο ηεο κλήκεο (Reset) 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεηε όηη ν πξνγξακκαηηζκόο πνπ θάλαηε δελ είλαη ζσζηόο 

ππάξρεη κία δηαδηθαζία δηαγξαθήο όισλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαη 

ώξαο ν πξνγξακκαηηζκόο από ηελ αξρή. 

Με ηε δηαδηθαζία απηή όκσο δελ δηαγξάθεηαη ην πξόγξακκα αζθαιείαο αιιά ην 

ηξέρσλ πξόγξακκα. 

1. Δλώ ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζε αδξαλή ιεηηνπξγία θξαηήζηε παηεκέλα 

ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα ,  θαη . 

2. Μεηά από 2 δεπηεξόιεπηα ε νζόλε ζα ζβήζεη. πλερίζηε λα θξαηάηε ηα 

πιήθηξα παηεκέλα. 

3. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε 12:00ΑΜ. Απειεπζεξώζηε ηα πιήθηξα. 

4. Δίλαη πηζαλόλ λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε αληίζηξνθε κέηξεζε από ην 10 έσο 

ην 1 θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εκθαληζηεί ε έλδεημε 12:00ΑΜ όηαλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία reset. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε 

μαλά. 
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Οδεγόο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Πξόβιεκα Αηηίεο Λύζε 

Γελ εκθαλίδνληαη ελδείμεηο 

ζηελ νζόλε 

Η νζόλε είλαη ζβεζηή 

 

 

Η κπαηαξία έρεη αδεηάζεη  

Παηήζηε θάπνην θνπκπί γηα ιίγν 

 

Αιιάμηε ηελ κπαηαξία 

 

 

Η νζόλε δείρλεη όηη 

εθηειείηαη πόηηζκα αιιά 

δελ ηξνθνδνηείηαη κε λεξό 

ην δίθηπν 

Γελ ππάξρεη λεξό  

 

Σν πελίν έρεη ραιάζεη ή είλαη 

αζύκβαην κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή 

 

Αλνίμηε ηελ θεληξηθή βάλα  

 

Αιιάμηε ην πελίν 

Γελ μεθηλάεη ην πόηηζκα 

ηελ ώξα πνπ πξέπεη 

Έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

αλαζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Η έλδεημε ΑΜ/ΡΜ ηεο 

ηξέρνπζαο ώξαο δελ είλαη ε 

ζσζηή 

Η έλδεημε ΑΜ/ΡΜ ηεο ώξαο 

έλαξμεο δελ είλαη ε ζσζηή  

Θέζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζε 

ελεξγή θαηάζηαζε 

Γηνξζώζηε ηελ έλδεημε ΑΜ/ΡΜ 

ζηελ ηξέρνπζα ώξα 

Γηνξζώζηε ηελ έλδεημε ΑΜ/ΡΜ 

ζηελ ώξα έλαξμεο 

Ο αηζζεηήξαο βξνρήο δελ 

αλαζηέιιεη ην πόηηζκα 

Ο αηζζεηήξαο είλαη 

ραιαζκέλνο ή θάπνην 

θαιώδην είλαη θνκκέλν  

Αιιάμηε ην αηζζεηήξα θαη 

ειέγμηε ηα θαιώδηα 

Ο πξνγξακκαηηζηήο 

πνηίδεη πεξηζζόηεξεο από 

κία θνξέο 

Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

πνιινί ρξόλνη έλαξμεο 

Κάζε πξόγξακκα κπνξεί λα 

έρεη κέρξη 4 ρξόλνπο έλαξμεο 

 Πξνγξακκαηίζηε κόλν ηνπο 

ρξόλνπο έλαξμεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη 

 

 


