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ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ  
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ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΡΗΝ  ΞΔΚΗΝΖΔΣΔ 

..  Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (Δ) ζηε ζέζε "SET PROGRAMS". 

..  Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (Α)  ζην επηζπκεηό πξόγξακκα   (Α,Β,  ή C) 

  

ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΠΟΤ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΠΟΣΗΔΗ 

Σνπνζεηήζηε ην δίζθν επηινγήο (C) ζηελ Κπξηαθή (SUN) θαη κε ηα +/- πιήθηξα βάιηε 

"ΟΝ" αλ ζέιεηε πόηηζκα απηή ηελ κέξα ή "OFF" αλ δελ ζέιεηε. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία θαη γηα ηηο ππόινηπεο εκέξεο κέρξη ην άββαην (SAT). Σέινο ηνπνζεηήζηε ην 

δίζθν (C) ζηελ ζέζε TODAY θαη κε ηα πιήθηξα +/- βάιηε ηε ζεκεξηλή κέξα. 

ΠΡΟΟΥΖ : ΒΑΛΣΔ ΣΟ "SKIP DAYS” ζην OFF. Αλ ζην "SKIP DAYS" έρεη 

ηνπνζεηεζεί νηηδήπνηε άιιν εθηόο από OFF, ηξεηο παύιεο (---) θαη νη ιέμεηο "SKIP 

MODE" ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε γηα νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε κέξα 

πξνζπαζήζεηε λα ξπζκίζεηε. 

 

ΠΟΣΗΜΑ ΜΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Σνπνζεηήζηε ην δίζθν επηινγήο (C) ζηελ ζέζε "SKIP DAYS" θαη κε ηα πιήθηξα +/- 

βάιηε ηελ επηζπκεηή πεξηνδηθόηεηα π.ρ. (3) – πόηηζκα αλά 3 εκέξεο. 

Ύζηεξα ηνπνζεηήζηε ην δίζθν επηινγήο ζηελ ζέζε "TODAY" θαη ηνπνζεηήζηε ηελ 

ζεκεξηλή εκέξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνδηθόηεηα π.ρ. (2) ζεκαίλεη όηη ζέινπκε πόηηζκα 

αλά ηξείο κέξεο θαη ζήκεξα είλαη ε δεύηεξε. 
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ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΟΣΗΜΑΣΟ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΩΝ 

Απηό θαίλεηαη ζην πξνγξακκαηηζηή ζαλ "RUN TIMES". Κάζε ειεθηξνβάλα κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί γηα θάζε εθθίλεζε από 1 έσο 99 ιεπηά ή από 1.0–5.9 ώξεο.(Βήκαηα 0.1 ώξεο). 

Γπξίζηε ην δίζθν επηινγήο ζηνλ αξηζκό 1 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε ειεθηξνβάλα θαη 

κε ηα +/- πιήθηξα βάιηε ην ρξόλν πνπ επηζπκείηε. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη 

γηα ηηο ππόινηπεο ειεθηξνβάλεο. Αλ θάπνηα ειεθηξνβάλα δελ ζέιεηε λα πνηίδεη ζε απηό 

ην πξόγξακκα βάιηε OFF. 
 

ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΠΟΣΗΜΑΣΟ 

Απηό θαίλεηαη ζην πξνγξακκαηηζηή ζαλ "START TIMES" . Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα μεθηλήζεη έλα πιήξε θύθιν πνηίζκαηνο 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα θάζε 

πξόγξακκα. 

Γπξίζηε ην δίζθν επηινγήο ζηε ζέζε "1
st
 Start time". Υξεζηκνπνηώληαο ηα +/- πιήθηξα 

ηνπνζεηήζηε ηελ ώξα πνπ ζέιεηε λα μεθηλήζεη ν πξώηνο θύθινο πνηίζκαηνο. 

Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα δεύηεξε ή θαη ηξίηε εθθίλεζε αλ ζέιεηε. 

Γηαθνξεηηθά βάιηε ζηα Start times πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε OFF. 

Σειηθά γπξίζηε ην δηαθόπηε (Δ) ζηελ ζέζε "Set Programs", γπξίζηε ην δίζθν επηινγήο (C) 

ζηελ ζέζε "CURRENT TIME" θαη ηνπνζεηήζηε κε ηα πιήθηξα +/- ηελ ηξέρνπζα ώξα. 

Αλ ρξεηάδεζηε θαη άιια πξνγξάκκαηα αθνινπζήζηε μαλά ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία 

γηα θαζέλα από απηά. 

ΠΡΟΟΥΖ : Να κελ πξνγξακκαηίζεηε ρξόλν εθθίλεζεο (Start time) ή αιιαγήο ζηάζεο 

ζηηο 12:00 am pm. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην ν πξνγξακκαηηζηήο δελ αιιάδεη ην ξνιόη ηνπ 

από am ζε pm. Γηα λα απνθύγεηε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε ππνινγίζηε ηελ ώξα πνπ ζα 

μεθηλάεη ε θάζε ζηάζε θαη αλ θάπνηα μεθηλά ζηηο 12:00 am ή pm αιιάμηε ην ρξόλν 

εθθίλεζεο θαηά έλα ιεπηό. 
 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζηή καο επηηξέπεη λα εθηειέζνπκε έλα πιήξεο 

πξόγξακκα ηνπ αλεμάξηεηα από ην πόηε ήηαλ λα μεθηλήζεη. Γειαδή μεθηλάεη ηώξα από 

εκάο θαη αθνινπζεί όηη ρξόλνπο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. 

Γηα λα μεθηλήζνπκε απηή ηε ιεηηνπξγία θάλνπκε ηα παξαθάησ: 

Βεβαησλόκαζηε όηη ν δίζθνο επηινγήο είλαη ζην "Current Time". 

1. Σνπνζεηνύκε ην δηαθόπηε (Δ) ζηελ ζέζε "RUN or MANUAL". 

2. Σνπνζεηνύκε ην δηαθόπηε (Α) ζην πξόγ/κα πνπ ζέινπκε λα "ηξέμεη". (Πξόγ/κα Α,Β ή 

C). 

3. Πηέδνπκε ην πιήθηξν "SEMI AUTO START" (D). 

4. Ζ νζόλε ζα δείμεη ηηο ειεθηξνβάλεο ζε ιεηηνπξγία. Αλ ν δίζθνο επηινγήο (C) 

ηνπνζεηεζεί ζηνλ αξηζκό ηεο βάλαο πνπ ιεηηνπξγεί ηόηε ε νζόλε δείρλεη ην 

πξόγξακκα πνπ "ηξέρεη" θαη ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν. 

5. Όηαλ ν θύθινο πνηίζκαηνο ζπκπιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζηήο ζα επηζηξέςεη ζηελ 

πξνεγνύκελε θαηάζηαζή ηνπ. 
 

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζηή καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπκε κηα 

ειεθηξνβάλα αλεμάξηεηα από ηνλ πξνγξακκαηηζκό ε νπνία ζα αλνίμεη ηώξα θαη ζα 

ιεηηνπξγήζεη γηα όζν ρξόλν ηεο ηνπνζεηήζνπκε ηώξα. Αθνύ ηειεηώζεη απηή ε ιεηηνπξγία 

ν πξνγξακκαηηζηήο επαλέξρεηαη ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζή ηνπ. 
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Για να ξεκινήσει αςτή η λειτοςπγία :  

1. Γπξίζηε ην δίζθν επηινγήο ζηελ επηζπκεηή ειεθηξνβάλα. 

2. Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (Δ) ζην "RUN or MANUAL" 

3. Σνπνζεηήζηε ην ρξόλν πνπ ζέιεηε λα ιεηηνπξγήζεη ε ειεθηξνβάλα κε ηα πιήθηξα +/-. 

4. Πηέζηε ην πιήθηξν "Manual ON" (F) Ζ νζόλε ζα δείμεη ηελ ειεθηξνβάλα πνπ 

ιεηηνπξγεί, ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν θαη ηελ έλδεημε (Μ) πνπ ππνδειώλεη ηελ 

MANUAL ιεηηνπξγία. 

 

Για να κλείσετε μια  ηλεκτποβάνα ή να σταματήσετε ένα κύκλο ποτίσματορ. 

1. Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (Δ) ζηελ ζέζε "OFF or STOP" 

2. Γπξίζηε ην δίζθν επηινγήο ζην "Current time". 

3. Όιεο νη βάλλεο είλαη θιεηζηέο θαη ε νζόλε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ώξα. 

4. Βάιηε ηνλ δηαθόπηε (Δ) ζηε ζέζε "RUN or MANUAL" θαη ν πξνγξακκαηηζηήο 

επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ρσξίο λα επεξεαζζεί ην ξνιόη ηνπ ή ην 

πξόγξακκα.  
 

ΠΩ ΝΑ ΔΛΔΓΞΔΣΔ ΠΗΘΑΝΟ ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΩΜΑ 

 

Ο Rain Dial έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγρεη αλ ππάξρεη θάπνην βξαρπθύθισκα ζηα θαιώδηα, έηζη ώζηε λα 

κπνξείηε λα δηαγλώζεηε από ην ζεκείν ηνπ πξνγξακκαηηζηή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πάηε ζε όιεο ηηο 

ειεθηξνβάλεο. Γηα λα ειέγμεηε ηηο ειεθηξνβάλεο θάληε ηα παξαθάησ: 

1. Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (Δ) ζηελ ζέζε “ RUN or MANUAL ”  

2. Γπξίζηε ην δίζθν επηινγήο ζηελ ειεθηξνβάλα πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε. 

3. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα +/- γηα λα βάιεηε θάπνην ρξόλν. 

4. Παηήζηε ην πιήθηξν “MANUAL ON” (F). 

5. Αλ ζηελ νζόλε αλαβνζβήλεη ε έλδεημε  “OFF” ε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνβάλα έρεη 

βξαρπθύθισκα ή άιιν ειεθηξηθό πξόβιεκα.  
 

 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΣΔ : 

 

I. Να κελ πξνγξακκαηίζεηε ρξόλν εθθίλεζεο (Start time) ή αιιαγήο ζηάζεο ζηηο 12:00 

am pm. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην ν πξνγξακκαηηζηήο δελ αιιάδεη ην ξνιόη ηνπ από am ζε 

pm. Γηα λα απνθύγεηε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε ππνινγίζηε ηελ ώξα πνπ ζα μεθηλάεη 

ε θάζε ζηάζε θαη αλ θάπνηα μεθηλά ζηηο 12:00 am ή pm αιιάμηε ην ρξόλν εθθίλεζεο 

θαηά έλα ιεπηό. 

 

II. Αλ έρεηε κνληέιν κε εμσηεξηθό κεηαζρεκαηηζηή ζπλδέζηε πξώηα ην κεηαζρεκαηηζηή 

ζηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη θαηόπηλ ζηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη αλ είλαη δπλαηόλ 

αζθαιηζκέλε. 

 

III. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο ράζεη ηε κλήκε ηνπ ππάξρεη πξόγξακκα 

αζθαιείαο ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη ζην πξόγξακκα Α θαη πξνβιέπεη πόηηζκα 10 ιεπηά 

γηα θάζε ζηάζε, κία θνξά ηελ εκέξα θάζε κέξα. 
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IV. Γηα λα αθαηξέζεηε ηελ κνλάδα απειεπζεξώζεηε ην θιηπ ζην πιάη πνπ ηελ ζπγθξαηεί 

θαη ηξαβήμηε ην θιηπ ησλ θαισδίσλ όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Με ηελ αληίζηνηρε 

δηαδηθαζία επαλαηνπνζεηήζηε ην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΤΠΟΛΟΓΗΔΣΔ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ΠΟΣΗΜΑΣΟ. 

Πόσο νεπό ; 

Θεσξήζηε όηη ηνπο ζεξκνύο κήλεο ην γθαδόλ ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 7mm ύςνο βξνρήο ζε 

θαλνληθό έδαθνο ελώ αλ ην έδαθνο είλαη αξγηιώδεο (γεληθά βαξύ) απηό κεηώλεηαη κέρξη 

θαη 40% γηα λα κελ έρνπκε επηθαλεηαθή απνξξνή. 

Πόσο σπόνο ; 

Γηα λα βξείηε ην ζύζηεκα ζαο πόζν λεξό δίλεη ηνπνζεηήζηε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία  2-3- 

πιαηηέο ιεθάλεο θαη βάιηε ην ζύζηεκα ζαο λα δνπιέςεη. Μεηά από 15-20 ιεπηά κεηξήζηε 

ην λεξό πνπ έρεη καδεπηεί ζηηο ιεθάλεο θαη δηακνξθώζηε ην ρξόλν αλάινγα. 

Πότε ; 

Θεσξήζηε όηη ε θαιύηεξε ώξα γηα πόηηζκα είλαη λσξίο ην πξσί όπνπ ν άλεκνο θαη ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηα ρακειόηεξα ζπλήζσο επίπεδα. 

!!!! ΠΡΟΟΥΖ RESET ΓΗΝΔΣΔ: ΞΔΦΤΩΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΛΑΚΔΣΑ, ΓΤΡΗΕΟYME 

ΟΛΑ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ ΣΖΝ ΜΔΖ,  ΚΡΑΣΑΜΔ ΠΑΣΖΜΔΝΟ TO KOYMΠΗ 

MANUAL ON KAI ΚΑΣΟΠΗΝ ΤΝΓΔΟΤΜΔ ΣΖΝ ΦΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΚΔΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 3-4 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ 

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΝΟΤΜΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΔΗΣΔ ΜΔ ΡΔΤΜΑ KAI ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΝΩ Ζ ΜΠΑΣΑΡΗΑ. !!!!!! 

 

Πξόζπκνη γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία. 

    
 
 

 
 
                                                                                                                                                               


