
 

Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος ΝΑ4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τεχνικά χαρακτηριστικά.  
1. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,5bar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12bar  
2. Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40ο C.  

Τοποθέτηση:  

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το πίσω μέρος του προγραμματιστή.  
2. Τοποθετήστε δυο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ(1,5).  
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι.  

Βήμα 1        Βήμα 2            Βήμα 3 

   

Ξεκινώντας την λειτουργία  

Αφού έχουμε τοποθετήσει τις μπαταρίες και έχει ενεργοποιηθεί η οθόνη μας προχωράμε 
στην ρύθμιση του ρολογιού μας.  

1. Ρυθμίζουμε το ρολόι μας τοποθετώντας την ροδέλα στο clock. Αναβοσβήνει η 
ένδειξη και την ρυθμίζουμε με τα βέλη. Για επιβεβαίωση πατάμε το πλήκτρο ΟΚ 

2. Για να ρυθμίσουμε τα προγράμματα τοποθετούμε την ροδέλα μας στο επιθυμητό 
πρόγραμμα (Ρ1-Ρ2-Ρ3-Ρ4) και αναβοσβήνει ο χρόνος. Ρυθμίζουμε με την ιδιά 
διαδικασία όπως και στην ρύθμιση του ρολογιού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ. 
Ρυθμίζουμε την διάρκεια που θα είναι ενεργοποιημένο το πότισμα μας καθώς 
επίσης και τις επιθυμητές ημέρες που θέλουμε να ενεργοποιηθεί το πότισμα. 

3. Όταν τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις τοποθετούμε την ροδέλα στο AUTO και είμαστε 
έτοιμοι.  

4. Αν επιθυμούμε χειροκίνητη λειτουργία Τοποθετούμενων ροδέλα στο ΟΝ και με την 
χρήση των βέλο ν μπορούμε να ρυθμίσουμε την επιθυμητή διάρκεια του 
ποτίσματος. 

5. Για να απενεργοποιήσουμε την χειροκίνητη λειτουργία γυρνάμε την ροδέλα στο 
OFF.   

6. Σε αυτήν την θέση της ροδέλας δεν θα γίνει καμία ενεργοποίηση προγράμματος 
ποτίσματος. Για να λειτουργήσουν τα προγράμματα πρέπει η ροδέλα να είναι στην 
θέση AUTO. 

Εμφάνιση προγραμμάτων. 
Για να δείτε τα επιλεγμένα προγράμματα και τους χρόνους ποτίσματος κάντε τα ακόλουθα.  

• Καθώς το καντράν είναι στην θέση αυτόματο και δεν είναι κατά την διάρκεια 
ποτίσματος, εάν πιέσετε το ΟΚ και ◄/► μπορείτε να ελέγξετε τα προγράμματα 

• Βγείτε από την διαδικασία εμφάνισης προγραμμάτων πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ 
 

 

 



Κουμπιά στον πίνακα ελέγχου: 
Κουμπιά ◄/► 
Πιέστε ◄/► για να ρυθμίσετε την ώρα και το πρόγραμμα (κρατήστε το κουμπί ◄/► 
για γρήγορη ρύθμιση) 
Κουμπί OK 
Πιέστε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα.  
Καντράν 
Γυρίστε το καντράν για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ποτίσματος.  
Λειτουργία:  

  
Πιέστε ◄/► για να 
ρυθμίσετε την ώρα και την 
ημέρα της εβδομάδας, 
επιβεβαιώστε πατώντας το 
OK.  

 

 

 

 
 

 

Χρόνος εκκίνησης:  
Πιέστε ◄/► για να 
ρυθμίσετε την ώρα, 
επιβεβαιώστε με ΟΚ.  
Χρόνος λειτουργίας: 
Πιέστε ◄/► για να 
ρυθμίσετε τον χρόνο 
λειτουργίας, 
επιβεβαιώστε με ΟΚ.  
Ημέρα ποτίσματος:  
Πιέστε ◄(κενό) / ► 
(επιλογή) για να ρυθμίσετε 
την ημέρα ποτίσματος, 
επιβεβαιώστε με ΟΚ.  
 
* Υπάρχουν 4 προγράμματα.  
 

  

Το αυτόματο πότισμα είναι 
ενεργοποιημένο.  

 

 

Για να ρυθμίσετε 
αναγκαστικό πότισμα, ο 
χρόνος λειτουργίας είναι 
ρυθμιζόμενος:  
Το σύμβολο  
αναβοσβήνει, πιέστε ◄/► 
για να ρυθμίσετε τον 
χρόνο λειτουργίας, 
επιβεβαιώστε με ΟΚ.  

 
 

Για να σταματήσετε το 
χειροκίνητο πότισμα / 
πρόγραμμα.  

* Έλεγχος προγραμμάτων:  
Καθώς το καντράν είναι στην θέση αυτόματο και δεν είναι κατά την διάρκεια ποτίσματος, εάν 
πιέσετε το ΟΚ και ◄/► μπορείτε να ελέγξετε τα προγράμματα (Ρ1/Ρ2/Ρ3/Ρ4). Φύγετε από την 
λειτουργία ελέγχου πιέζοντας το ΟΚ.  



Για παράδειγμα:  

Α. Πότισμα για 5 λεπτά στις 7:00, 9:30, 15:00 κατά επιθυμία.  
ΩΡΑ    6:00 
Γυρίστε το καντράν στην θέση Ρ1.  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ  7:00 
ΧΡΟΝΟΣ  5 λεπτά 
Ημέρες εβδομάδας  
 
Γυρίστε το καντράν στην θέση Ρ2.  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ  9:00 
ΧΡΟΝΟΣ  5 λεπτά 
Ημέρες εβδομάδας  
 
Γυρίστε το καντράν στην θέση Ρ3 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ  15:00 
ΧΡΟΝΟΣ  5 λεπτά 
Ημέρες εβδομάδας  
 
Το πρόγραμμα ποτίσματος ξεκινά στις 7:00 για 5 λεπτά αυτόματα, και στην συνέχεια ο 
προγραμματιστής θα ξεκινήσει αυτόματα το πότισμα σύμφωνα με τις προγραμματισμένες 
μέρες, ώρες και διάρκεια.  
 
Επιπλέον σημείωση:  

1. Οποιαδήποτε πρόγραμμα  (Ρ1/Ρ2/Ρ3/Ρ4/ΟΝ) που είναι σε λειτουργία έχει πρώτη 
προτεραιότητα για εκτέλεση χωρίς διακοπή.  

2. Όταν τα προγράμματα αλληλεπικαλύπτονται: 
 
 
Περίπτωση Α:  

 
 
 
 

Περίπτωση Β 

 
 
 
 

Περίπτωση C 

 

Προβλήματα 
Εάν το νερό δεν βγαίνει παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω: 
1. Εάν η βρύση είναι ανοιχτή.  
2. Εάν ο προγραμματιστής είναι τοποθετημένος στο αυτόματο.  
3. Εάν οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση.  
4. Ότι ο χρόνος εκκίνησης, λειτουργίας και οι ημέρες τις εβδομάδας είναι ρυθμισμένα 

όπως επιθυμείτε.  
5. Ελέγξτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.  
6. Εάν ο προγραμματιστής συνεχίζει και δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με 

εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή.  
 
 
 
 



Προειδοποιήσεις:  
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά και υγρά για κατανάλωση από ανθρώπους.  
• Μην αφήνετε το μηχάνημα εκτεθειμένο σε χαμηλές θερμοκρασίες. (χιόνια) 
• Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το μηχάνημα στο τέλος της σεζόν 

ποτίσματος ή εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (πχ. εβδομάδες) και αλλάξτε τις με καινούργιες όταν είναι να θέσετε το 
μηχάνημα σε λειτουργία ξανά.  

• Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς φίλτρο (το φίλτρο περιλαμβάνεται στην 
εισαγωγή νερού. ) 

• Ελέγξτε συχνά το φίλτρο και καθαρίστε το.  
 
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας 

Το σύμβολο  βρίσκεται στην δεξιά μεριά της οθόνης.  Όταν το σύμβολο αυτό 
αναβοσβήνει, η βάνα θα κλείσει και θα ασφαλίσει αυτόματα. Αλλάξτε τις μπαταρίες με 
καινούριες.  
 
 
 


