
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ KINGFISHER 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:  

1. Γυρίστε τους διακόπτες για να ρυθμίσετε την συχνότητα ποτίσματος (frequency) σε ώρες και την διάρκεια 
ποτίσματος (run time) σε λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε τον προγραμματιστή, 
θα ξεκινήσει η λειτουργία του μετά από χρονοκαθυστέρηση. Η χρονοκαθυστέρηση ορίζεται ως οι ώρες 
που επιλέχθηκαν κατά τον αρχικό προγραμματισμό της συχνότητας ποτίσματος (frequency). 

Παράδειγμα: 

A. Έστω ότι επιθυμείτε να ποτίζετε κάθε πρωί στις 6:00 π.μ. και κάθε απόγευμα πάλι στις 6:00 μ.μ για 10 
λεπτά κάθε φορά: 

Πρέπει να πραγματοποιήσετε την ρύθμιση του προγραμματιστή KINGFISHER την ίδια ώρα, είτε στις 
6:00 π.μ. είτε στις 6:00 μ.μ (δηλαδή την ώρα που επιθυμείτε να ποτίσετε). Συνεπώς, κατά την ρύθμιση 
(στις 6:00 π.μ. ή 6:00 μ.μ) γυρίστε τον διακόπτη συχνότητας (frequency) στο 12 (ώρες) και τον διακόπτη 
διάρκειας (run time) στο 10 (λεπτά). 12 ώρες είναι παράλληλα και η χρονοκαθυστέρηση πριν την πρώτη 
λειτουργία. Μετά το πέρας των 12 ωρών, ο προγραμματιστής θα ξεκινήσει την πρώτη λειτουργία του για 
10 λεπτά. Από δω και στο εξής, το πότισμα θα πραγματοποιείται κάθε μέρα στις 6:00 π.μ. και στις 6:00 
μ.μ για 10 λεπτά, μέχρι να το αλλάξετε. 

B.  Έστω ότι επιθυμείτε να ποτίζετε κάθε πρωί στις 7:00 π.μ. για 30 λεπτά: 

Στις 7:00 π.μ ρυθμίστε την συχνότητα (frequency) στο 24 (ώρες) και τον διακόπτη διάρκειας (run time) 
στο 30 (λεπτά). Το πότισμα θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα στις 7:00 π.μ. για 30 λεπτά. Από δω και στο 
εξής, το πότισμα θα πραγματοποιείται κάθε μέρα στις 7:00 π.μ. για 30 λεπτά, μέχρι να το αλλάξετε. 

 

2. Σημειώστε τις ρυθμίσεις σας κάθε φορά που προγραμματίζετε. Αν επιθυμείτε χειροκίνητο πότισμα, χωρίς 
παράλληλα να διακόψετε/απορρυθμίσετε την συχνότητα (frequency), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
λειτουργίες ON/OFF στον διακόπτη διάρκειας (run time). Απλά ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση ΟΝ και 
όταν θελήσετε να διακόψετε το πότισμα, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση OFF για 5 δευτερόλεπτα κι 
έπειτα ξαναγυρίστε τον στην προηγούμενη συχνότητα (frequency) που είχατε ορίσει, πριν το χειροκίνητο 
πότισμα. 

3. Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις στον προγραμματιστή, βιδώστε ξανά το καπάκι και 
βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει καλά στον υδατοστεγή δακτύλιο. 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
1. Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να λειτουργεί από την ώρα που θα το ρυθμίσετε. Πρέπει να πραγματοποιήσετε 

την ρύθμιση  την ίδια ώρα που επιθυμείτε και να ποτίσει. Όπως αναφέρεται και στο παράδειγμα  Β 
παραπάνω, εάν θέλετε  να ποτίσετε στις 7:00 π.μ., πρέπει φυσικά να το ρυθμίσετε και στις 7:00 π.μ. 

2. Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην συχνότητα και την διάρκεια ποτίσματος, απλά 
γυρνώντας τον διακόπτη σε μία νέα ρύθμιση, όποτε το θελήσετε. 

3. Για να διακόψετε τον χρονοδιακόπτη και να ακυρώσετε την συχνότητα ποτίσματος, γυρίστε τον διακόπτη 
στη θέση RESET. Το πότισμα θα διακοπεί. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το πότισμα, πρέπει να 
επαναπρογραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη. 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  



1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι. Προσεκτικά τραβήξτε προς τα έξω την θήκη των
μπαταριών (πιέζοντας τα «αυτιά» προς τα μέσα) από το υπόλοιπο σώμα του προγραμματιστή, που
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος. Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες αλκαλικού τύπου 1.5V (AAA).
Επανατοποθετήστε την θήκη μέσα και βεβαιωθείτε ότι ασφάλισε σωστά.

2. Δοκιμάστε τον προγραμματιστή ρυθμίζοντας τον διακόπτη διάρκειας ποτίσματος (run time) από την θέση
OFF στη θέση ΟΝ. Θα πρέπει να ακούσετε έναν ήχο στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Θα γίνει ο
προγραμματισμός προς στιγμή μόνο.

3. Σε περίπτωση που δεν ακουστεί τίποτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες.
4. Κρατήστε σταθερά τον προγραμματιστή και ξεβιδώστε τον δακτύλιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος,

μέχρι να απελευθερωθεί το κυλινδρικό σώμα του συνδέσμου με το φίλτρο. Τοποθετήστε πρώτα τον
δακτύλιο στην παροχή (βρύση) και μετά βιδώστε τον σύνδεσμο στο χείλος της βρύσης. Στη συνέχεια
προσθέστε τον προγραμματιστή, βιδώνοντάς τον με τον δακτύλιο. Ανοίξτε την παροχή. ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ/ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ/ΚΑΒΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:  

Σε περίπτωση που ο προγραμματιστής δεν ποτίζει, ελέγξτε τα παρακάτω: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
2. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και ορθά τοποθετημένες.
3. Σιγουρευτείτε ότι η συχνότητα και η διάρκεια ποτίσματος είναι ίδιες σύμφωνα με αυτές που έχετε

σημειώσει.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα ποτίσματος είναι μεγαλύτερη από την διάρκεια. Για παράδειγμα, δεν

μπορείτε να ρυθμίσετε την συχνότητα ποτίσματος ανά μία ώρα και την διάρκεια πάνω από 60 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΟ 
Αφαιρέστε τον προγραμματιστή από την βρύση και αποθηκεύστε τον μέχρι να 

περάσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την θήκη τους. 

Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση για δύο (2) έτη. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

• Ο προγραμματιστής ποτίσματος KINGFISHER χρησιμοποιείται για
ερασιτεχνική χρήση και μόνο σε εξωτερικό περιβάλλον. 
• Ο προγραμματιστής ποτίσματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους.
• Η πίεση λειτουργίας του προγραμματιστή είναι έως 6,0 ατμ.
• Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο στο ρακόρ κορμού και καθαρίζετε το εάν είναι αναγκαίο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό τρεχούμενο νερό. Η θερμοκρασία του νερού που περνά μέσα
από τον προγραμματιστή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 40 °C. 
• Βλάβες που έχουν προκληθεί από τον πάγο ή από υψηλές πιέσεις δεν καλύπτονται από την
εγγύηση. 


