ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν πατήσετε παρατεταµένα τα πλήκτρα "+" ή "-" οι ενδείξεις της οθόνης θα
προχωρούν µε γρήγορο ρυθµό.
SET TIME/DAY
Ρύθµιση τρέχουσας
ώρας & ηµέρας
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

"ΝΕΧΤ" Μετάβαση στο επόµενο
βήµα προγραµµατισµού

"Ηµέρες της εβδοµάδας" – Επάνω γραµµή
" OFF " - Αδύναµη µπαταρία (αναβοσβήνει)
"SET TIME/DAY" - Ρύθµιση ώρας & ηµέρας

"+/ON" Αύξηση του χρόνου ποτ.
ή της ώρας. Επίσης ως "ΟΝ"
(ενεργοποίηση) στην επιλογή
ηµερών και την χειρ/τη λειτ.

"WATERING TIME" - Χρόνος Ποτίσµατος
(διάρκεια)

"à" Μετάβαση στην επόµενη
ηµέρα ή αρ. στάσης.

"AUTO RUN/OFF" - Αυτόµατη λειτουργία

"DAYS ON/OFF" - Ηµέρες της εβδοµάδας
που θα αρδεύει

"START 1-3" - ώρα εκκίνησης της

άρδευσης 1,2 &3 (τρεις για κάθε προγρ.)
"-/OFF" Μείωση του χρόνου
ποτίσµατος ή της ώρας. Επίσης
ως "OFF"(απενεργοποίηση) στην
επιλογή ηµερών και την
χειροκίνητη λειτουργία.

"MANUAL" - Χειροκίνητη ή ηµιαυτόµατη
λειτουργία
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DAYS ON/OFF
PI
Ρύθµιση ηµερών
της εβδοµάδας
που θα αρδεύει
DAYS CYCLE
PI
Κύκλος ηµερών
(Πότισµα κάθε Χ
ηµέρες)

"DAYS CYCLE" - εµφανίζεται όταν έχει
επιλεγεί κύκλος ηµερών
PΙ ή PII - Πρόγραµµα 1 & Πρόγραµµα 2
"OFF" - Παύση ποτίσµατος
- Αριθµός στάσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Η λειτουργία ενός προγράµµατος καθορίζεται από 3 παραµέτρους:
u Χρόνος ποτίσµατος κάθε στάσης. v Ηµέρες που θα ποτίζει w Ώρα εκκίνησης
Για να συµµετέχει µία στάση σε ένα πρόγραµµα πρέπει να της δώσουµε χρόνο ποτίσµατος στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Οι στάσεις µπορεί να συµµετέχουν και στα δύο προγράµµατα.
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WATERING TIME
PI
Ρύθµιση χρόνου
(διάρκεια)
ποτίσµατος

w
START TIME
PI
Ρύθµιση ώρας
εκκίνησης της
άρδευσης

Μετά την τοποθέτηση της µπαταρίας, ο προγραµµατιστής πρέπει να εµφανίσει
"SET TIME/DAY" (ρύθµιση ώρας & ηµέρας). Αν δεν εµφανισθεί πιέστε το
πλήκτρο "ΝΕΧΤ" µέχρι να εµφανιστεί.
Πιέστε το πλήκτρο "à" µέχρι το βέλος να πάει κάτω από την τρέχουσα
ηµέρα.
Πιέστε τα πλήκτρα "+" ή "-" για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα (ΑΜ:ΠΜΡΜ:ΜΜ).
Πιέστε το πλήκτρο "ΝΕΧΤ" για να εισάγετε τον χρόνο ποτίσµατος
Εισαγωγή χρόνου άρδευσης για όλες τις στάσεις που επιθυµείτε να
συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα. Κάθε στάση µπορεί να προγραµµατισθεί
έτσι ώστε να έχει διαφορετικό χρόνο άρδευσης.
Πιέσατε το πλήκτρο "+" ή "-" για να ρυθµίσετε τον χρόνο άρδευσης
Πιέσατε το πλήκτρο "à" για να ρυθµίσετε την επόµενη στάση.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τις υπόλοιπες στάσεις.
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" για να µεταβείτε στο επόµενο βήµα
προγραµµατισµού
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένων ηµερών άρδευσης ή κύκλου
ηµερών (το πρόγραµµα αρδεύει κάθε 1 έως 14 ηµέρες) . Το βέλος είναι κάτω
από το SU (Κυριακή) και αναβοσβήνει.
Πιέσατε το πλήκτρο "+" για τις ηµέρες που επιθυµείτε να εκτελεσθεί η
διαδικασία της άρδευσης.
Πιέσατε το πλήκτρο "-" για τις ηµέρες που δεν επιθυµείτε να εκτελεσθεί η
διαδικασία της άρδευσης.
Αν θέλετε άρδευση µε κύκλο ηµερών Πιέστε το πλήκτρο "à" µέχρι το βέλος
να δείξει DAYS CYCLE.
Πιέστε τα πλήκτρα "+" ή "-" για να ρυθµίσετε τον κύκλο ηµερών.
Παρατηρείτε ότι στην οθόνη εµφανίζονται δύο ψηφία που αλλάζουν
ταυτόχρονα. Το δεξί ψηφίο δείχνει τον κύκλο ηµερών 1 έως 14 (1 = πότισµα
κάθε µέρα. 2= κάθε δύο µέρες…. ), το αριστερό δείχνει τις ηµέρες που
υπολείπονται για το επόµενο πότισµα.
Πιέστε το πλήκτρο "à" εάν επιθυµείτε να επιστρέψετε στις ηµέρες της εβδ.
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" για να προγραµµατίσετε το χρόνο εκκίνησης
της άρδευσης για αυτό το πρόγραµµα.
Πιέσατε το πλήκτρο "+" ή "-" για να ρυθµίσετε την ώρα εκκίνησης,
(ΑΜ:ΠΜ - ΡΜ:ΜΜ).
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" εάν επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε και τις
εκκινήσεις 2 ή 3.

Την ώρα εκκίνησης που επιλέξατε θα ξεκινήσει η πρώτη στάση που συµµετέχει στο πρόγραµµα 1. Οι
υπόλοιπες στάσεις που συµµετέχουν θα ενεργοποιηθούν διαδοχικά η µία µετά την άλλη.
Για την χρησιµοποίηση του προγράµµατος 2 πιέστε το πλήκτρο "ΝΕΧΤ" και επαναλάβετε τα
βήµατα u έως w.
Για παράκαµψη του προγράµµατος 2 πιέστε τον πλήκτρο "ΝΕΧΤ" παρατεταµένα έως ότου
µεταβείτε στην χειροκίνητη λειτουργία.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μια καθυστέρηση 2-3 δευτ. µεταξύ της εντολής µε τα πλήκτρα ΟΝ ή ΟFF και της
ανταπόκρισης της ηλεκτροβάνας έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόµηση ενέργειας.

MANUAL
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Για µετάβαση
Στην χειροκίνητη
Λειτουργία
Πιέστε παρατεταµένα το
πλήκτρο NEXT

AUTO-RUN/OFF
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WATER BUDGET
PI & PII
ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΧΡΟΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προγραµµατιστής διαθέτει δύο τρόπους χειροκίνητης λειτουργίας:
Άνοιγµα µόνο µιας στάσης
Πιέσατε το πλήκτρο "+" για να θέσετε σε λειτουργία την επιθυµητή στάση (Ο
αριθµός της στάσης θα σταµατήσει να αναβοσβήνει)
Πιέσατε το πλήκτρο "-" για να κλείσετε τη στάση.
Πιέστε το πλήκτρο "à" για να επιλέξετε άλλη στάση.
Εάν την αφήσετε µία στάση σε λειτουργία θα κλίσει µετά από το χρόνο που
έχετε προγραµµατίσει στο κανονικό πρόγραµµα της αυτόµατης λειτουργίας, ως 1η
προτεραιότητα λαµβάνεται ο χρόνος του προγράµµατος 1 (ΡΙ) ως 2η ο χρόνος στο
πρόγραµµα 2 (ΡΙΙ) ενώ εάν δεν έχει εισαχθεί χρόνος και στα δύο προγράµµατα θα
τεθεί εκτός λειτουργίας µετά από 2 λεπτά. Μετά το κλείσιµο της στάσης ο
προγραµµατιστής µεταβαίνει στην κατάσταση AUTO.
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" για την επιλογή της ηµιαυτόµατης λειτουργίας.
Χειροκίνητη λειτουργία προγράµµατος (ηµιαυτόµατη λειτουργία)
Σε αυτή τη λειτουργία του προγραµµατιστή µπορεί να ενεργοποιηθούν όλες οι
ηλεκτροβάννες του βρίσκονται στο πρόγραµµα 1(ΡΙ) ή στο πρόγραµµα 2 (ΡΙΙ). Οι
ηλεκτροβάννες θα ενεργοποιηθούν διαδοχικά η µία µετά την άλλη. Η πρώτη
ηλεκτροβάννα που συµµετέχει στο πρόγραµµα θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Πιέσατε το πλήκτρο "+"
για να αρχίσει η διαδοχική λειτουργία των
ηλεκτροβαννών και το πλήκτρο "-" για να τερµατιστεί.
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" για την επιλογή του προγράµµατος 2 (ΡΙΙ) και
επαναλάβετε ότι και για το πρόγραµµα 1 (ΡΙ).
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" για να µεταβείτε στην κατάσταση AUTO. Θα
κλείσουν όλες οι ανοικτές ηλεκροβάννες.

Irritrol DC 4, 6 ,8 st

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οδηγίες Εγκατάστασης
Αφαιρέστε το κάλυµµα στο κάτω µέρος του προγραµµατιστή. Στηρίξτε τον προγραµµατιστή στον τοίχο,
χρησιµοποιώντας την εγκοπή στο επάνω πίσω µέρος και την τρύπα κάτω από τις κλέµες σύνδεσης των
καλωδίων.
Ο προγραµµατιστής είναι συµβατός µε πηνία 9 Volt τύπου µανδάλωσης (Latching). Βεβαιωθείτε ότι οι
βάνες σας έχουν τα κατάλληλα πηνία για τον προγραµµατιστή µε δύο καλώδια διαφορετικού χρώµατος
(όπως κόκκινο & µαύρο)
Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο κάθε βάνας στον αριθµό στάσης που θα αντιστοιχεί (µην συνδέετε δύο
η περισσότερες βάνες σε µία έξοδο). Συνδέστε το µαύρο καλώδιο κάθε βάνας στους ακροδέκτες µε
την ένδειξη "C" (common - κοινό).

Θέση Μπαταρίας 9V

Σε αυτήν την κατάσταση εµφανίζονται η ώρα και η ηµέρα, οι ενεργές στάσεις, η
ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και η ένδειξη παύσης της άρδευσης.
Πιέστε το πλήκτρο "-" στην κατάσταση AUTO για διακοπή της άρδευσης.
Πιέστε το πλήκτρο "+" στην κατάσταση AUTO για αυτόµατη λειτουργία.
Για να αυξήσετε ή να µειώσετε τον χρόνο άρδευσης όλων των στάσεων ενός
προγράµµατος χρησιµοποιείστε την εκατοστιαία µεταβολή. Η τρέχουσα ρύθµιση
είναι 100% µπορείτε να µεταβείτε στην θέση " WATER BUDGET" από το µενού
του χρόνου ποτίσµατος. Πιέστε το πλήκτρο "à" µέχρι να περάσετε από όλες τις
στάσεις και να εµφανιστεί στην οθόνη "100" οι ενεργές στάσεις σε αυτό το
πρόγραµµα θα αναβοσβήνουν. Πιέστε το "+" για να αυξήσετε ή το "-" για να
µειώσετε το ποσοστό του χρόνου ποτίσµατος από 10% έως 200%
π.χ. Εάν έχουµε χρόνους ποτίσµατος στο ΡI 10 λεπτά και αυξήσουµε το ποσοστό
στο 150% οι χρόνοι θα αλλάξουν σε 15 λεπτά για κάθε στάση.
Πιέσατε το πλήκτρο "NEXT" για να µεταβείτε στην κατάσταση MANUAL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Με το πλήκτρο" NEXT" προχωράτε στα βήµατα προγραµµατισµού
• Αυτόµατη επαναφορά: αν για 3 λεπτά δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο ο προγραµµατιστής αυτόµατα
επιστρέφει στην θέση AUTO (αυτόµατο) εκτός εάν βρίσκεται στην θέση MANUAL (χειροκίνητο).
• Εάν πατήσετε παρατεταµένα το πλήκτρο "+" ή "-" οι ενδείξεις της οθόνης θα προχωρούν µε
γρήγορο ρυθµό.
• Μηδενισµός οθόνης: στις θέσεις WATERING TIME (χρόνος ποτίσµατος) ή START TIME
(εκκίνηση) πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα "+" και "-" για 3 δευτερόλεπτα θα εµφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη OFF.
• Σβήσιµο προγραµµάτων: Στη θέση AUTO πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "+" και "-" µέχρι το
AUTO να αρχίσει να αναβοσβήνει. Θα αναβοσβήσει 5 φορές µέχρι να ολοκληρωθεί το σβήσιµο.

Τρόδα πηνία 6-20 Volt
τύπου μανδάλωσης
(Latching), με δύο
καλώδια διαφορετικού
χρώματος, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για
τον έλεγχο υδραυλικών
βαλβίδων

Κεντρική
βάνα

#1

#2

#3

Συνδέστε πρώτα τα καλώδια και µετά τοποθετήστε την µπαταρία.
Μετά την τοποθέτηση της µπαταρίας ο προγραµµατιστής ελέγχει ότι όλες οι βάνες είναι κλειστές
Για την εγκατάσταση της µπαταρίας, πιέστε την συρταρωτή θήκη στην δεξιά πλευρά του
προγραµµατιστή, τραβήξτε την έξω και τοποθετήστε µία καινούργια αλκαλική µπαταρία 9V,
ανατοποθετήστε την στη αρχική θέση.
Η ένδειξη Αδύναµη µπαταρία θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν η τάση της µπαταρίας πέσει κάτω από
κάποιο όριο. Αντικαταστήστε την µπαταρία.
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