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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GARDIN SMART

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
GARDIN SMART

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ

1.Περιστρέψτε τον διακόπτη στην θέση SET
CLOCK.

2.Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/- για να
επιλέξετε την τρέχουσα ώρα.

(κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το κουμπί για γρήγορη 
εναλλαγή ψηφιών)

3.Περιστρέψτε τον διακόπτη για να
αποθηκευθούν οι αλλαγές.

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση START 
TIME.

2. Με τα κουμπιά +/-, επιλέξτε την ώρα έναρξης.
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να 

αποθηκευθούνοι αλλαγές

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1.Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών τραβώντας 
την προς τα έξω και τοποθετήστε 2 x ΑΑ (δεν 
περιλαμβάνονται) αλκαλικές μπαταρίες. 
Ξανατοποθετήστε τη θήκη στη θέση της, 
βεβαιώνοντας ότι έχει εφασμόσει σωστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ (AM -> ΠΜ / PM -> ΜΜ)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ- Περιστρέψτε τον διακόπτη για 
την επιλογή της ρύθμισης.

RESET- Πιέστε για την επαναφορά όλων των 
ρυθμίσεων.

MANUAL/CLEAR- Πιέστε για να ποτίσετε 
χειροκίνητα ή για να επαναφέρετε τον 
προγραμματισμό μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

+/-ΚΟΥΜΠΙΑ- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για 
την ρύθμιση του προγραμματιστή.

AUTO- Ο προγραμματιστής ποτίζει σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό που έχετε ήδη καταχωρήσει.

SET CLOCK- Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα.

START TIME- Ρυθμίστε την ώρα έναρξης του 
ποτίσματος.

HOW LONG- Καθορίστε τη διάρκεια ποτίσματος. 
HOW OFTEN- Επιλέξτε τη συχνότητα του 
ποτίσματος.
OFF- Απενεργοποιήστε εντελώς το πότισμα.

Όταν επίκειται παγετός, συστήνεται η 
αφαίρεση του προγραμματιστή απο την 
βρύση και η αποθήκευση του σε 
εσωτερικό χώρο.

Το φίλτρο στο άνω μέρος του 
προγραμματιστή, πιθανώς να παγιδεύει 
σωματιδία και μικρές πέτρες. Συστήνεται 
τακτικός έλεγχος και καθαρισμός.

+/- ΚΟΥΜΠΙΑ

MANUAL / CLEAR

ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ RESET

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

AM

START TIME

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

MINS

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση HOW LONG.
2. Με τα κουμπιά +/- επιλέξτε τη διάρκεια 
ποτίσματος από 1 έως 300 λεπτά.

3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκευθούν 

οι αλλαγές.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση HOW 
OFTEN.
2. Με τα κουμπιά +/- επιλέξτε τη συχνότητα 
ποτίσματος, κάθε 6 ώρες, κάθε 12 ώρες, ή  από 1 
έως 7 ημέρες.
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να αποθηκευθούν 
οι αλλαγές

EVERY

HRS

Ο προγραμματιστής δεν ποτίζει καθόλου. 
Ελέγξτε εαν:

DELAY

HRS

START Συγχαρητήρια! Ο προγραμματισμός έχει 
ολοκληρωθεί. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη 
θέση AUTO ώστε ο προγραμματιστής να 
λειτουργήσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που 
καταχωρήσατε.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
RAIN DELAY (Καθυστέρηση Ποτίσματος)

Ο προγραμματιστης θα ξεκινήσει να ποτίζει όταν η 
ένδειξη ”START”εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

2.Για να διακόψετε τη χειροκίνητη λειτουργία,
πίεστε ξανά τον διακόπτη MANUAL.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
-Ο προγραμματιστής δεν ποτίζει στην σωστή
ώρα. Ελέγξτε εαν:

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σας επιτρέπει να ποτίζετε χειροκίνητα, 
εκτάκτως, χωρίς να επηρεάζετε το πρόγραμμα 
που έχετε καταχωρήσει.
1.Με τον διακόπτη γυρισμένο στο AUTO, πιέστε
το κουμπί MANUAL .

Η λειτουργία Rain delay καθυστερεί το πότισμα 
για μια χρονική περίοδο, λόγω πχ. βροχής. Για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία rain delay, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.Έχοντας τον διακόπτη στο AUTO, πιέστε το
κουμπί + για καθυστέρηση 24,48 ή 72 ωρών.

2.Η οθόνη θα αναβοσβήνει μεταξύ ώρας και
χρόνου που απομένει έως ότου αρχίσει ξανά η
εκτέλεση του προγράμματος.

3.Για να ακυρώσετε το Rain Delay, περιστρέψτε
τον διακόπτη στη θέση OFF και έπειτα στη θέση
AUTO.

Η τρέχουσα ώρα είναι ρυθμισμένη σωστά, 
ελέγχοντας τις ενδείξεις AM και PM.
Η ώρα έναρξης είναι ρυθμισμένη σωστά, 
ελέγχοντας τις ενδείξεις AM και PM.
Ελέγξτε μήπως το Rain Delay είναι 
ενεργοποιημένο

Το νερό δεν σταματάει
Ελέγξτε εαν:
     H διάρκεια ποτίσματος είναι ρυθμισμένη 
στον σωστό χρόνο.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

1.Ο προγραμματιστής GARDIN Smart έχει
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση
ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο. Απαγορεύεται η
χρήση του προγραμματιστή σε εσωτερικούς
χώρους, για βιομηχανικούς σκοπούς ή
επαγγελματική χρήση και σε επαφή με
τρόφιμα, χημικές ουσίες ή φάρμακα

2.Για χρήση με πιέσεις νερού από  1 bar έως
7 bar

3.Προφυλάξτε τον προγραμματιστή κατά τους
χειμερινούς μήνες από τις χαμηλές
θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια του
παγετού. Αφαιρέστε τον από την βρύση,
αδειάστε το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες
και φυλάξτε τον σε εσωτερικό χώρο.

4.Να χρησιμοποιείται με καθαρό, τρεχούμενο
νερό θερμοκρασίας άνω του 1℃ και κάτω
των 60℃

Ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο AUTO.
Η βρύση είναι ανοιχτή.
Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Η τρέχουσα ώρα είναι ρυθμισμένη σωστά, 
ελέγχοντας τις ενδείξεις AM και PM.
Ελέγξτε μήπως το Rain Delay είναι 
ενεργοποιημένο

5.ΜΗΝ τραβάτε το λάστιχο όταν είναι
συνδεδεμένο με τον προγραμματιστή,
προκειμένου να αποφύγετε τυχόν φθορές στη
συσκευή.

6.Εάν ο προγραμματιστής δεν λειτουργεί
σωστά, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες πριν τον επιστρέψετε στο κατάστημα
για έλεγχο.

7.Ο προγραμματιστής είναι ανθεκτικός και
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και
στο νερό της βροχής, αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ. Πρέπει να τοποθετείται πάνω
από το έδαφος και σε κάθετη θέση στη βρύση.
ΜΗΝ τοποθετείτε τον προγραμματιστή μέσα σε
νερό ή κάτω από το έδαφος.
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Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση για δύο (2) έτη 
από την ημερομηνία αγοράς, προσκομίζοντας το 
παραστατικό αγοράς.

Διάθεση: Φυτώρια Αντεμισάρη ΑΕ, Άγιος 
Δημήτριος Αττικής, Τ: 2109761024,
 Ε: info@antemisaris.gr


