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Οδηγίες χρήσης για προγραμματιστή ποτίσματος 

 

 

Εγκατάσταση: 
1. Ανοίξτε το χώρο στην πρόσοψη για την μπαταρία και τοποθετήστε μια αλκαλική μπαταρία 

9V.  
2. Κρατήστε το εργαλείο σταθερό. Βιδώστε το ρακόρ πάνω στην βρύση και σφίξτε το καλά 

χωρίς να τοποθετήσετε την πρόσοψη. Ανοίξτε την βρύση. Μην χρησιμοποιήσετε πένσα ή 
γερμανικό κλειδί.  

3. Θα πρέπει κανονικά να μην τρέχει νερό. Εάν υπάρχει ροή νερού τοποθετήστε την πρόσοψη 
και θέστε τον προγραμματιστή στο OFF.  

4. Τοποθετήστε την πρόσοψη και επιλέξτε με τον μοχλό του Frequency την 1 ώρα.  
5. Βαλτέ το Run Time στον επιθυμητή διάρκεια ποτίσματος. 
6. Επιλέγουμε με τον μοχλό του frequency, την θέση reset ώστε να αποθηκευτεί η επιλογή μας 

για την διάρκεια του ποτίσματος. 
Περιμένουμε να αναβοσβήσει το κόκκινο λαμπάκι 4 φορές και μετα επιλέγουμε τον 
επιθυμητή συχνότητα ποτίσματος  (κάθε ώρα, κάθε βδομάδα, κάθε μέρα κοκ).  

7. Ο προγραμματιστής ποτίσματος θα λειτουργεί από εδώ και πέρα για το χρόνο (run time) 
που έχουμε επιλέξει και θα σταματήσει. 

8. Αν δεν λειτουργήσει σωστά πηγαίνουμε πίσω στο βήμα 3.  
 
Οπότε η διαδικασία έχει επιγραμματικά ως εξής: 
 
(Βήμα 5) Ρύθμιση διάρκειας ποτίσματος (10 , 20 λεπτά κοκ) – (Βήμα 6, 7) αποθήκευση 
επιλογής – (Βήμα 7, 8) ρύθμιση συχνότητας ποτίσματος (κάθε ώρα, κάθε βδομάδα, κάθε 
μέρα κοκ) 

Χειροκίνητη λειτουργία On/Off: 
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την χειροκίνητη λειτουργία. Όταν γυρίσετε 
τον διακόπτη στην θέση On, η βαλβίδα θα ανοίξει για 30 λεπτά και θα κλείσει αυτόματα στην 
περίπτωση που δεν το κλείσετε εσείς. Μπορείτε να γυρίσετε τον διακόπτη στην θέση Off για να 
κλείσετε τον προγραμματιστή.  
 
Για παράδειγμα:  

Α. Καθημερινό πότισμα για 10 λεπτά στις 6:00πμ και στις 6:00μμ:  
Στις 6:00 είτε το πρωί είτε το απόγευμα, ξεκινήστε την διαδικασία για την εγκατάσταση αν δεν 
έχετε εγκαταστήσει την συσκευή σας η αλλιώς προχωρήστε όπως τα παρακάτω βήματα. 

1. Έχοντας επιλέξει πρώτα με τον διακόπτη του frequency την επιλογή 1 ώρα, βαλτέ τον διακόπτη 
του Run Time στην επιλογή 10 min. 

2. Επιλέγουμε με τον μοχλό του frequency, την θέση reset ώστε να αποθηκευτεί η επιλογή μας για 
την διάρκεια του ποτίσματος. 

3. Περιμένουμε να αναβοσβήσει το κόκκινο λαμπάκι 4 φορές και μετα επιλέγουμε την επιθυμητή 
συχνότητα ποτίσματος από τον διακόπτη Frequency  (κάθε ώρα, κάθε βδομάδα, κάθε μέρα κοκ). 
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Για την περίπτωση του παραδείγματος επιλέγουμε το 12 (κάθε 12 ώρες δηλαδή θα ανοίγει και 
θα ποτίζει).  

4. Ο προγραμματιστής ποτίσματος θα λειτουργήσει για το χρόνο (run time) που έχουμε επιλέξει 
και θα σταματήσει. Την ιδιά διαδικασία θα επαναλάβει σε 12 ώρες. 

 
Β. Καθημερινό πότισμα στις 19:00 για 20 λεπτά διάρκεια. 

1. Έχοντας επιλέξει πρώτα με τον διακόπτη του frequency την επιλογή 1 ώρα, βαλτέ τον διακόπτη 
του Run Time στην επιλογή 20 min. 

2. Επιλέγουμε με τον μοχλό του frequency, την θέση reset ώστε να αποθηκευτεί η επιλογή μας για 
την διάρκεια του ποτίσματος. 

3. Περιμένουμε να αναβοσβήσει το κόκκινο λαμπάκι 4 φορές και μετα επιλέγουμε την επιθυμητή 
συχνότητα ποτίσματος από τον διακόπτη Frequency  (κάθε ώρα, κάθε βδομάδα, κάθε μέρα κοκ). 
Για την περίπτωση του παραδείγματος επιλέγουμε το 24 (κάθε 24 ώρες δηλαδή θα ανοίγει και 
θα ποτίζει).  

4. Ο προγραμματιστής ποτίσματος θα λειτουργήσει για το χρόνο (run time) που έχουμε επιλέξει 
και θα σταματήσει. Την ιδιά διαδικασία θα επαναλάβει σε 24 ώρες. 
 

Προβλήματα 
1. Εάν δεν βγαίνει νερό από το λάστιχο, ελέγξτε τα παρακάτω: 
a. Ότι η βρύση είναι ανοιχτή.  
b. Ότι η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση. 
c. Ελέγξτε την ρύθμιση συχνότητας και χρόνου λειτουργίας.  
d. Ο χρόνος συχνότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο λειτουργίας.  
e. Εάν γυρίσετε το κουμπί πολύ γρήγορα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στον προγραμματισμό.  
2. Εάν ο προγραμματιστής συνεχίζει να μην λειτουργεί επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.  
 
Λειτουργία χρόνο καθυστέρησης:  
Μπορείτε να καθυστερήσετε τον εκκίνηση του ποτίσματος με την λειτουργία χρόνο 
καθυστέρησης. (εικόνα Β) . Κατά την διαδικασία του reset, όταν ανάβει το κόκκινο φωτάκι, 
πιέστε το κουμπί χρόνο καθυστέρησης για να καθυστερήσετε το πότισμα για μια ώρα. Με κάθε 
πάτημα ανάβει το πράσινο φωτάκι και μπορείτε να προγραμματίσετε καθυστέρηση μέχρι 12 
ωρών. Παράδειγμα: Για να καθυστερήσετε το πότισμα για 3 ώρες πατήστε το κουμπί 3 φορές.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 0,5Bar 
2. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 12bar 
3. Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 40ο C. 

 
Προειδοποιήσεις: 
1. Μην χρησιμοποιήσετε για χημικά και πόσιμα υγρά για κατανάλωση.  
2. Μην αφήσετε το μηχάνημα εκτεθειμένο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (στο χιόνι) 
3. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.  
4. Αλλάξτε την μπαταρία πριν να φύγετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
5. Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς το φίλτρο του  (το φίλτρο περιλαμβάνεται στην 

εισαγωγή του νερού) 
6. Ελέγξτε το φίλτρο τακτικά και καθαρίστε το όταν χρειάζεται.  

 
Δείκτης χαμηλής τάσης μπαταρίας:  

Όταν ο δείκτης χαμηλής τάσης παραμένει αναμμένος συνεχώς, η βαλβίδα θα κλείσει και θα 
κλειδώσει αυτόματα. Αλλάξτε τις μπαταρίες στον προγραμματιστή.  

 

 


