
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ORBIT TAP TIMER 
1) 
1 Διακόπτης,1 Έξοδος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 
Σημαντικό, παρακαλούμε διαβάστε 

• Όταν αναμένεται παγετός, ο προγραμματιστής πρέπει να αποσυνδέεται από τη βρύση και ν' αποθηκεύεται
σε εσωτερικό χώρο για ν' αποφευχθεί ζημιά από παγετό.

• Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια βρωμιάς, επιμηκύνοντας τη ζωή του προγραμματιστή. Καθαρίστε το φίλτρο
τακτικά και αντικαταστήστε το αν φθαρεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 
• Φίλτρο
• Σύνδεση στη βρύση
• Διακόπτης
• Πλήκτρα +/-
• Πλήκτρο ΒΕΛΟΣ (ARROW)
• Πλήκτρο χειροκίνητης λειτουργίας (MANUAL)
• Πλήκτρο καθαρισμού προγραμμάτων (CLEAR)
• Πλήκτρο RESET
• Έξοδος νερού
• Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

2) 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Γυρίστε τον διακόπτη για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα άρδευσης 
ΠΛΗΚΤΡΑ +/-: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ώρα και το πρόγραμμα. Όταν ο 
προγραμματιστής βρίσκεται στην κατάσταση AUTO, πιέστε το πλήκτρο + για να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση 
άρδευσης (Rain Delay) 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΣ (ARROW): Μετακινεί τον δείκτη στην οθόνη κατά τον προγραμματισμό. 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MANUAL): Πιέστε για χειροκίνητη άρδευση 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (CLEAR): Πιέστε για διαγραφή των προγραμμάτων 
ΠΛΗΚΤΡΟ RESET: Πιέστε για επαναφορά των εργοστασιακών  ρυθμίσεων 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO: Ο προγραμματιστής λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης που έχει δημιουργηθεί. 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (SET CLOCK): Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (START TIME): Επιλέξτε την ώρα έναρξης της άρδευσης 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW LONG): Καθορίστε τη διάρκεια ποτίσματος  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW OFTEN): Επιλέξτε πόσο συχνά θα εκτελείται η άρδευση 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF: Σταμάτημα της άρδευσης 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
1. Βγάλτε τη θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προγραμματιστή τραβώντας τη.
2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ 1,5V και βάλτε τη θήκη στη θέση της

Σημείωση: Τοποθετήστε σωστά τη θήκη ώστε να σιγουρευτείτε για τη στεγανότητα και ν' αυξήσετε τη ζωή των 
μπαταριών. Η θήκη έχει τοποθετηθεί σωστά όταν δεν βγαίνει εύκολα. Οι άδειες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
πρέπει ν' αφαιρούνται και ν' απορρίπτονται κατάλληλα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ένδειξη χαμηλής 
φόρτισης εμφανιστεί στην οθόνη. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να 
εμφανίσουν διαρροή. 

3) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημέρας 

1. Γυρίστε το διακόπτη στην θέση SET CLOCK
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/- ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα, σε μορφή ΑΜ/ΡΜ. Κρατώντας το πλήκτρο

πατημένο, οι ενδείξεις αλλάζουν γρηγορότερα.
3. Πιέστε το ΒΕΛΟΣ για να μεταβείτε στη ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας.
4. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας

Με το ΒΕΛΟΣ επιστρέφετε στη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας 
5. Γυρίστε το διακόπτη σε άλλη θέση για ν' αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις

Ώρα έναρξης 
Ο προγραμματιστής διαθέτει τέσσερις ώρες έναρξης ημερησίως (A,B,C & D) 

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση START TIME.
2. Πιέστε το ΒΕΛΟΣ για μετάβαση από μια ώρα σε άλλη και επιλογή

4) 
3. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για την επιλογή της πρώτης ώρας έναρξης. Η επιλεγμένη 

ώρα εμφανίζεται στην οθόνη μέσα σε πλαίσιο. 
         Σημείωση: Για να διαγράψετε μια ώρα έναρξης πιέστε το πλήκτρο CLEAR   

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να επιλέξετε περισσότερες ώρες έναρξης
5. Γυρίστε το διακόπτη σε άλλη θέση για ν' αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

Διάρκεια ποτίσματος 
1. Γυρίστε το διακόπτη στην θέση HOW LONG
2. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος, από 1-360 λεπτά.

      Σημείωση : Για να διαγράψετε τη διάρκεια ποτίσματος πιέστε το πλήκτρο CLEAR 
3. Γυρίστε το διακόπτη σε κάποια άλλη θέση για ν 'αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.



 
5) 
Συχνότητα ποτίσματος 

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση HOW OFTEN. 
2. Υπάρχουν δυο τρόποι ρύθμισης της συχνότητας: Επιλογή ημερών της εβδομάδας, ή επαναλήψεις. 

            Ημέρες της εβδομάδας (DAYS OF THE WEEK): Επιλέξτε συγκεκριμένες     ημέρες που θέλετε να ποτίσετε 
• Πιέστε το ΒΕΛΟΣ για να μεταβείτε στην επιθυμητή ημέρα.  
• Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη μέρα 
• Επιλέξτε οποιονδήποτε συνδυασμό ημερών 

 
Επαναλήψεις: Επιλέξτε την περίοδο επανάληψης που θέλετε 

• Πιέστε το ΒΕΛΟΣ για να μεταβείτε στην επιλογή INTERVAL.  
• Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε την περίοδο επανάληψης, η οποία μπορεί να είναι 6 ή 12 ώρες και 

από1-7 ημέρες. 
• Γυρίστε το διακόπτη σε κάποια άλλη θέση για ν' αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. 

 
6) 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Καθυστέρηση άρδευσης (Rain Delay) 
Η καθυστέρηση άρδευσης επιτρέπει την αναβολή του ποτίσματος για κάποια χρονική περίοδο. Για να 
ενεργοποιήσετε την επιλογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

1. Με τον διακόπτη στη θέση AUTO πιέστε το πλήκτρο + για να διαλέξετε μια χρονική περίοδο από 1-7 
ημέρες 

2. Στην οθόνη αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις της τρέχουσας ώρας και οτυ χρόνου που απομένει ως την 
λήξη της αναβολής του ποτίσματος. 

3. Για να σταματήσετε την καθυστέρηση άρδευσης, γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF και μετά στη θέση 
AUTO 

 
7) 
Χειροκίνητη λειτουργία 
Επιτρέπει το πότισμα χωρίς να τροποποιεί το πρόγραμμα. 

1. Με το διακόπτη στη θέση AUTO, πιέστε το πλήκτρο MANUAL 
2. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε τη διάρκεια ποτίσματος από1-360 λεπτά 
3. Στην οθόνη αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις της τρέχουσας ώρας και του χρόνου που απομένει έως την 

ολοκλήρωση του ποτίσματος 
4. Για να σταματήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και μετά στη θέση 

AUTO 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Το πότισμα δεν εκτελείται την επιθυμητή ώρα.  
Ελέγξτε αν: 

• Η τρέχουσα ώρα είναι σωστή (και η επιλογή ΑΜ/ΡΜ) 
• Ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση AUTO 
• Η ώρα έναρξης είναι ρυθμισμένη σωστά (και η επιλογή ΑΜ/ΡΜ) 
• Έχει ενεργοποιηθεί η καθυστέρηση άρδευσης (Rain Delay) 

 
8) 
Το πότισμα δεν εκτελείται καθόλου 
Ελέγξτε αν: 

• Ο προγραμματιστής είναι σε λειτουργία AUTO 
• Η βρύση είναι ανοιχτή 
• Οι μπαταρίες έχουν χαμηλή φόρτιση 
• Η τρέχουσα ώρα είναι σωστά ρυθμισμένη (και η επιλογή ΑΜ/ΡΜ) 
• Η καθυστέρηση άρδευσης (Rain Delay) είναι ενεργοποιημένη 

 
Το πότισμα δεν σταματάει 
Ελέγξτε αν: 

• Η διάρκεια ποτίσματος  (HOW LONG) είναι ρυθμισμένη σωστά 
• Η συχνότητα ποτίσματος  (HOW OFTEN) είναι ρυθμισμένη σωστά 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Μόνο για χρήση ψυχρού νερού άρδευσης σε εξωτερικό χώρο. Να μην χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις. 
 
Πίεση λειτουργίας 

• Minimum 68kPa 
• Maximum 689kPa 

 
Θερμοκρασία λειτουργίας 

• Maximum: όχι μεγαλύτερη από 49° 
• Minimum: όχι μικρότερη από θερμοκρασία παγετού. 

 


