
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ ΑΡΓΔΤΖ 

TOTAL CONTROL 
ΟΓΖΓΗΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 
 
1. LCD Display : Οζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ. 

2. Πιήθηξα +/- : Γηα ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

3. Πιήθηξν Next ► : Γηα κεηάβαζε ζηελ επόκελε παξάκεηξν (ζηάζε, εθθίλεζε, θα) 

4. Γηαθόπηεο Λεηηνπξγίαο : Γηαθόπηεο επηινγήο ιεηηνπξγηώλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ. 

5. Current time / date : Γηα ξύζκηζε ηεο ηξέρνπζαο ώξαο θαη εκεξνκελίαο. 

6. Station times: Γηα ξύζκηζε ηεο δηάξθεηαο πνηίζκαηνο θάζε ζηάζεο. 

7. Γηαθόπηεο επηινγήο πξνγξακκαηνο : Γηα επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Α,B,C ή D 

πνπ ζέιεηε λα ξπζκίζεηε (θαηά ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία εθηεινύληαη όια ηα ελεξγά 



πξνγξάκκαηα). 

8. Start time : Γηα ξύζκηζε ηεο ώξαο εθθίλεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

9. Water Days : Γηα ξύζκηζε ησλ εκεξώλ πνπ ζα εθηειείηαη πόηηζκα. 

10. Water Budget : Γηα αύμεζε ή κείσζε πνζνζηηαία ηνπ ρξόλνπ πνηίζκαηνο όισλ 

ησλ 

ζηάζεσλ ελόο πξνγξάκκαηνο. 

11. Program erase : Γηα δηαγξαθή όισλ ησλ παξακέηξσλ ελόο πξνγξάκκαηνο. 

12. Manual Program Cycle : Ζκηαπηόκαηε ιεηηνπξγία. Δλεξγνπνηεί έλα πξόγξακκα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε δηάξθεηα (run time) θάζε ζηάζεο πνπ ππάξρεη ζε απηό ην 

πξόγξακκα. 

13. Manual Single Station : Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Δλεξγνπνηεί κία ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζε κέρξη λα ηελ θιείζεηε ή κέρξη 4 ζηάζεηο γηα κία ρξνληθή πεξίνδν. 

14. Rain off : ηακαηάεη όιεο ηηο ζηάζεηο ρεηξνθίλεηα ή κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 

λα 

θάλεη ην ίδην λα θάλεη ην ίδην γηα δηάζηεκα κέρξη θαη 7 εκέξεο. 

15. RUN: Θέζε γηα απηόκαηε ιεηηνπξγία. 

16. Σξύπεο ζηεξέωζεο : Γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζηή ζηνλ ηνίρν. 

17. Αζθάιεηα: Αζθάιεηα 2 Αmp βξαδείαο ηήμεο (slow-blow) γηα πξνζηαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή από βξαρπθύθισκα. 

18. Γηαθόπηεο αηζζεηήξα : Γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζεηήξα (ζέζε bypass). 

19. Αθξνδέθηεο Sensor: Γηα ζύλδεζε κε αηζζεηήξα βξνρήο (NC). 

20. Αθξνδέθηεο common: Αθξνδέθηεο ζύλδεζεο ησλ θνηλώλ θαισδίσλ ησλ 

ειεθηξνβαλώλ θαη ηνπ ξειέ εθθίλεζεο αληιίαο 

21. Αθξνδέθηεο EARTH / GND: ύλδεζε θαισδίνπ γείσζεο (1,0-2,0 mm2) 

22. ύλδεζε ηξνθνδνζίαο 230v: 1/2’’ αξζεληθό ζπείξσκα ΝΡΣ γηα ζύλδεζε κε ηνλ 

ζσιήλα πξνζηαζίαο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

23. Αθξνδέθηεο ειεθηξνβαλώλ : Σα ζεκεία ζπλδέζεσο ησλ ειεθηξνβαλώλ. 

24. Αθξνδέθηεο MV/PUMP: Γηα ζύλδεζε κε θεληξηθή ειεθηξνβάλα ή ξειέ 

εθθίλεζεο 

αληιίαο (max 0.5 amp) 

25. Μπαηαξία: Τπνδνρή αιθαιηθήο κπαηαξίαο 9V 
 

 

ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

TOTAL CONTROL 
Πξηλ μεθηλήζεηε πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ηελ ηξέρνπζα ώξα θαη εκεξνκελία. 

Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (1) ζηε ζέζε (3) Current Time/Day. Ζ ώξα θαη ε έλδεημε 

A.M 

(π.κ.) ή Π.Μ (κ.κ) αλαβνζβήλεη. Με ηα +/- ξπζκίζηε ην έηνο (YEAR), κήλα 

(MONTH) θαη 

εκέξα (DAY). 

Πξηλ ζπλερίζεηε θαιό είλαη λα αθπξώζεηε όια ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα. Απηό 

επηηπγράλεηαη κε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Βάιηε ην δηαθόπηε (1) ζηε ζέζε (8) Program Erase. 

2. Δπηιέμηε ην πξόγξακκα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε από ην δηαθόπηε (15) Program 

Erase. 

3. Παηήζηε ην κπνπηόλ “OFF” θαη θξαηήζηε ην γηα 2’’ γηα λα δηαγξάςεηε ην 

πξόγξακκα. 

Ο πξνγξακκαηηζηή ζα γξάςεη ζηελ νζόλε ηνπ “DONE” κόιηο νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία. 



ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΟΣΗΜΑΣΟ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΝΩΝ 

1. Δπηιέμηε ην επηζπκεηό πξόγξακκα κε ην δηαθόπηε (15) A,B,C ή D. 

2. Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (1) ζηε ζέζε Station Time (4). Ο πξνγξακκαηηζηήο 

δείρλεη ηε 

ζηάζε 1 θαη πξνγξακκαηίδεηε απηή ηε ζηάζε κε ην +/-. Αλ ζέιεηε λα κε πνηίζεη 

θάπνηα 

ζηάζε βάιηε ηελ ζην OFF (κεηαμύ 10:00 θαη 00:01). 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν (14) NEXT γηα λα επηιέμεηε ηελ επόκελε ζηάζε. 

4. Δπαλαιάβεηε ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα κέρξη λα ηηο ξπζκίζεηε όιεο. 
ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΖ ΑΝΣΛΗΑ – ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΒΑΝΝΑ 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ε έμνδνο MASTER VALVE λα ελεξγνπνηείηαη ζε θάπνηα 

πξνγξάκκαηα θαη ζε θάπνηα άιια όρη. 

Αθνινπζήζηε ηα εμήο παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δπηιέμηε από ην δηαθόπηε (15) ην επηζπκεηό πξόγξακκα A,B,C ή D. 

2. Σνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε (1) ζηε ζέζε Station Times (4). 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν (14) NEXT κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε 

“MASTER 

VALVE” (βξίζθεηαη κεηά ηε ηειεπηαία ζηάζε). 

4. Παηήζηε ην κπνπηόλ “ΟFF” γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ην M.V. ή “ON” γηα λα ην 

ελεξγνπνηήζεηε. 

5. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα άιια πξνγξάκκαηα. 
 

 

ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΠΟΤ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΠΟΣΗΔΗ 

Ο πξνγξακκαηηζηήο ζαο έρεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα ην πνηεο κέξεο ζα 

πνηίδεη. 

1. πγθεθξηκέλεο εκέξεο ηηο εβδνκάδαο. 

2. Μνλέο ----------- ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. 

3. Επγέο ----------- ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. 

4. Κάζε θάπνηεο κέξεο αλεμαξηήησο ηη εκέξα είλαη .(1 έσο 30 εκέξεο) 

Αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

I. Δπηιέμηε όπσο πξνεγνπκέλσο ην πξόγξακκα A,B,C ή D. 

II. Σνπνζεηήζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε 1 ζηε ζέζε Water Days (6). 

ε απηή ηε ζέζε επηιέμηε κία από ηηο παξαπάλσ επηινγέο. 

πγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 

i. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT κέρξη λα δείηε ζηελ νζόλε ηελ έλδεημε “Days of the 

Week”. 

ii. Παηήζηε ην πιήθηξν ON γηα λα επηιέμεηε ην Days of the Week. 

iii. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT έσο όηνπ ε επηζπκεηή εκέξα λα αλαβνζβήλεη. 

iv. Παηήζηε ην πιήθηξν ON γηα λα επηιέμεηε ηελ εκέξα ή OFF γηα λα ηελ 

αδξαλνπνηήζεηε. 

Μνλέο ή δπγέο εκέξεο 

i. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT κέρξη λα εκθαληζηεί “Odd Days”γηα ηηο κνλεο ή “Even 

Days” γηα ηηο δπγέο εκέξεο. 

ii. Παηήζηε ην πιήθηξν ON γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή δπλαηόηεηα. 

ΖΜΔΗΩΖ : ηηο 31 θάζε κήλα δελ πνηίδεη. 

* Μπνξείηε λα εμαηξέζεηε θάπνηεο εκέξεο θάπνηεο εκέξεο είηε από ηηο κνλέο είηε από 

ηηο δπγέο ζε απηή ηελ επηινγή. 

Γηα λα εμαηξέζεηε θάπνηεο κέξεο. 



α. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε εκέξα πνπ ζέιεηε λα 

εμαηξέζεηε 

από ην πόηηζκα. 

β. Παηήζηε ην πιήθηξν OFF γηα λα ηελ εμαηξέζεηε ή ON γηα λα ιεηηνπξγεί. 

γ. Δπαλαιάβεηε ηα δύν πξνεγνύκελα βήκαηα γηα λα θαιύςεηε όιεο ηηο εκέξεο. 

ΖΜΔΗΩΖ: Αθνύ θάλεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε απηή ηελ επηινγή ε νζόλε ζα 

δείρλεη 

“odd” ή “even” θαη ON θάζε, κέξα πνπ έρεη επηιεγεί ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ελώ 

απηέο 

πνπ έρεηε εμαηξέζεη δε ζα εκθαλίδνληαη. 
ει 6/8 

Κάζε θάπνηεο εκέξεο (Πεξηνδηθόηεηα από 1 – 30 εκέξεο) 

α. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT έσο λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε “Day Interval”. 

β. Παηήζηε ην πιήθηξν ON γηα λα επηιέμεηε απηή ηε δπλαηόηεηα. 

γ. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT. Ζ νζόλε ζα εκθαλίζεη ηελ ππάξρνπζα πεξηνδηθόηεηα 

π.ρ. 

3 (θάζε 3 εκέξεο). 

δ. Παηήζηε ηα πιήθηξα +/- κέρξη λα ηνπνζεηήζεηε ηελ επηζπκεηή πεξηνδηθόηεηα (1-

30 

εκέξεο). 

ε. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT. Ο πξνγξακκαηηζηήο εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα εκέξα 

ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο πεξηνδηθόηεηαο. 

Όηαλ ε ηξέρνπζα εκέξα είλαη ίδηα κε ηελ πεξηνδηθόηεηα ηόηε ζα γίλεη πόηηζκα. 

ζη. Με ηα +/- κπνπηόλ επηιέμηε ηελ επηζπκεηή ηξέρνπζα εκέξα. Απηό ζαο επηηξέπεη 

λα 

μεθηλήζεηε ηνλ πεξηνδηθό θύθιν κεηά από όζεο εκέξεο ζέιεηε. 

π.ρ. Αλ έρεηε επηιέμεη πεξηνδηθόηεηα 4 δειαδή θάζε 4 εκέξεο θαη ε ηξέρνπζα εκέξα 

είλαη 

4, ην πόηηζκα ζα γίλεη ζήκεξα, αλ είλαη 3 ζα γίλεη αύξην θαη νύησ θάζε εμήο θαη ζα 

επαλαιακβάλεηαη θάζε 4 εκέξεο. 

ΡΤΘΜΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΩΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΞΔΚΗΝΖΔΗ 

ε απηή ηε ιεηηνπξγία, πξνγξακκαηίδεηε ηελ ώξα εθθίλεζεο θάζε πξνγξάκκαηνο 

κέζα 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο πνπ ξπζκίζαηε παξαπάλσ. Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε 

παξαπάλσ από έλα θύθινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο βάδνληαο θαη άιιεο εθθηλήζεηο. Γηα 

θάζε 

εθθίλεζε ιεηηνπξγνύλ όιεο νη ζηάζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην πξόγξακκα απηό. 

Ο πξνγξακκαηηζηήο ζαο έρεη ηε δπλαηόηεηα 16 εθθηλήζεσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα. 

Όηαλ ηνπνζεηήζεηε ηνπ ρξόλνπο εθθίλεζεο απηνί ηνπνζεηνύληαη κε ηε ζεηξά πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζην 24σξν θαη όρη κε ηε ζεηξά πνπ ηνπο βάδεηε εζείο. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηηο 16 εθθηλήζεηο ζε έλα πξόγξακκα, γεγνλόο όκσο πνπ Γε ζα 

αθήζεη εθθηλήζεηο γηα ηα άιια πξνγξάκκαηα. 

Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηνπο ρξόλνπο αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

1. Δπηιέμηε ην πξόγξακκα A,B,C ή D. (Γηαθόπηεο 15) 

2. Σνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε (1) ζηελ ζέζε “Start times” (5). 

3. Με ηα +/- κπνπηόλ ηνπνζεηήζηε ηελ επηζπκεηή ώξα (πλερόκελν πάηεκα ηνπ 

κπνπηόλ 

πεξηζζόηεξν από 2” πξνθαιεί γξήγνξε αιιαγή ηνπ ρξόλνπ). 



4. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT γηα λα επηιέμεηε ηελ επόκελε εθθίλεζε. 

ΖΜΔΗΩΖ : Αλ δύν εθθηλήζεηο επηθαιύπηνληαη ζε έλα πξόγξακκα, ν 

πξνγξακκαηηζηήο 

θαζπζηεξεί ηε δεύηεξε ζηε ζεηξά θαη ηελ μεθηλάεη κόιηο ηειεηώζεη ε πξώηε. Γελ 

ζπκβαίλεη 

ην ίδην ζηε πεξίπησζε πνπ ην ίδην ζπκβαίλεη ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. 

Γηα λα αθπξώζεηε κηα εθθίλεζε βάιηε ζηνλ ρξόλν “OFF” ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμύ 

ηνπ 

11:59 p.m. θαη 12:00 a.m. 
ει 7/8 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ Α 
WATER BUDGET 

Με ηελ επηινγή απηή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ησλ ρξόλσλ από 10% 

έσο 

200% ιακβάλνληαο ζαλ βάζε ην 100% πνπ είλαη ν αξρηθόο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο. 

Αλ ην πξόγξακκα έρεη Water Budget δηαθνξεηηθό από 100% ην ζύκβνιν % 

εκθαλίδεηαη 

ζηελ νζόλε. 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δπηιέμηε ην επηζπκεηό πξόγξακκα A,B,C ή D. 

2. Σνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε Water Budget. Ζ νζόλε 

εκθαλίδεη 

ην εθαηνζηηαίν πνζνζηό.(%) 

3. Με ηα +/- κπνπηόλ ξπζκίζηε ην επηζπκεηό πνζνζηό. 

4. Βάιηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε Run. 

ΠΡΟΟΥΖ! Υξεηάδεηαη ζηελ επηθάιπςε ησλ ρξόλσλ ησλ πξνγξακκάησλ όηαλ 

απμάλνπκε 

ην Water Budget. 

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
Single Station 

ε απηή ηε ιεηηνπξγία κπνξείηε λα επηιέμεηε είηε λα ζηακαηήζεη ε ζηάζε πνπ 

επηιέμαηε 

όηαλ ηελ θιείζεηε εζείο, είηε κεηά ηελ παξέιεπζε ελόο πξνγξακκαηηδόκελνπ 

ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο. 

Ζ έμνδνο M.V. ελεξγνπνηείηαη _________ή ότι ανάλογα με το πώς έτει προγραμματιστεί 

σε αστό το πρόγραμμα 

Γηα ηελ πξώηε δπλαηόηεηα αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δπηιέμηε κε ην δηαθόπηε ην πξόγξακκα Α,Β,C ή D. 

2. Σνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε Single Station. 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT γηα λα επηιέμεηε ηε ζηάζε. 

4. Παηήζηε ην κπνπηόλ “ON” γηα λα μεθηλήζεη ή “OFF” γηα λα ζηακαηήζεη. 

Γηα ηε δεύηεξε δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο αθνινπζήζηε ηα 

πξνεγνύκελα 3 

πξώηα βήκαηα θαη θαηόπηλ 

4. Παηήζηε ηα πιήθηξα +/- γηα λα επηιέμεηε ηε δηάξθεηα πνπ ζα παξακείλεη ε ζηάζε 

αλνηθηή. 

5. Παηήζηε NEXT γηα λα επηιέμεηε ηελ επόκελε ζηάζε. 

6. Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία ηνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε 

ζέζε RUN γηα λα μεθηλήζεη. 



Program Cycle 

Απηή ε επηινγή καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο ελόο 

πξνγξάκκαηνο 

είηε από ηελ αξρή ηνπ είηε από κία ζηάζε θαη ύζηεξα. 

1. Δπηιέμηε ην πξόγξακκα Α,Β,C ή D. 

2. Σνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε Program Cycle. Ζ νζόλε 

εκθαλίδεη 

ην επηιεγκέλν πξόγξακκα. 

3. Παηήζηε ην πιήθηξν NEXT κέρξη λα εκθαληζηεί ε επηζπκεηή ζηάζε από ηελ νπνία 

ζέιεηε λα αξρίζεη ην πξόγξακκα. 

4. Παηήζηε ην πιήθηξν ON γηα λα εθθηλήζεη ην πξόγξακκα θαη OFF αλ ζέιεηε λα ην 

ζηακαηήζεηε. 

5. Βαιηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN. 

RAIN OFF 

Απηή ε ιεηηνπξγία ζηακαηάεη ηα όπνηα ελεξγνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα (κε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε 2’’) θαη δελ αθήλεη λα μεθηλήζνπλ απηά πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. 

Απιώο 

ηνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε RAIN OFF. Απηή ε ιεηηνπξγία 

κπνξεί 

λα πξνγξακκαηηζηεί θαη σο πξνο ηε δηάξθεηά ηεο δειαδή λα κείλεη ην πξόγξακκα 

αλελεξγό γηα θάπνηεο κέξεο (1-7). 

Απηό γίλεηαη σο εμήο: 

1. Σνπνζεηήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε RAIN OFF. 

2. Με ηα +/- κπνπηόλ ηνπνζεηήζηε ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα ησλ εκεξώλ. 

3. Σνπνζεηήζηε ην πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε RUN. 

ΖΜΔΗΩΖ: Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ελώ 

βξίζθεζηε ζηε 

ιεηηνπξγία RAIN OFF. 

Υαξαθηεξηζηηθά Δμόδωλ: 

Μέγηζηε ηζρύο θάζε εμόδνπ: 0,5 Amp ,12VA 

Μέγηζηε ηζρύο εμόδνπ MV: 0,5 Amp, 12 VA 

πλνιηθή ηζρύο εμόδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο MV: 1,25 Amp, 30VA. 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ!!!!! RESET !!!!!! 

 

1) RESET ΚΑΝΟΤΜΔ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

PROGRAMME ERAISE. 

2) ΑΦΑΗΡΩΝΣΑ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΚΑΗ ΡΔΤΜΑ ΓΗΑ 10 ΜΗΝ. 
 

 

 


