Καλωσορίσατε!

Simple To Program (STPi) Controller

(Προγραμματιστής με εύκολο προγραμματισμό)
Οδηγός Εγκατάστασης, Προγραμματισμού και Λειτουργίας
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Προγραμματιστή με εύκολο προγραμματισμό της Rain Bird! Στις επόμενες
σελίδες, θα βρείτε βήμα-προς-βήμα οδηγίες σχετικά με τη χρήση κάθε λειτουργίας που περιλαμβάνεται στον
Προγραμματιστή σας STPi. Σας ευχαριστούμε και πάλι και με γειά τον καινούργιο σας Προγραμματιστή.
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ΒΕΛΗ ΑΝΩ / ΚΑΤΩ
Χρησιμοποιήστε τα
ΑΝΩ / ΚΑΤΩ βέλη στα
αριστερά ή στα δεξιά
για να ρυθμίσετε την
ώρα, την ημερομηνία,
το χρόνο λειτουργίας,
την ώρα εκκίνησης,
κτλ.

ΩΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Επιλέξτε πόσες φορές
την ημέρα ποτίζεται η
απεικονιζόμενη ζώνη

ΚΛΕΙΣΤΗ ΖΩΝΗ
Κλείνει το πότισμα
στην απεικονισμένη
ζώνη

ΗΜΕΡΕΣ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Επιλέξτε ποια/ποιες
μέρες ποτίζεται η
απεικονιζόμενη ζώνη

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα χειριστήρια και τις εικόνες του καινούργιου
προγραμματιστή σας. Χρησιμοποιήστε το για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του
προγραμματιστή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ρυθμίστε την τρέχουσα
Ρυθμίστε την τρέχουσα
ώρα της ημέρας
ημερομηνία

Λειτουργίες προγραμματιστή
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ρυθμίστε το καντράν σ’ αυτή τη
θέση για για να λειτουργήσουν
οι προγραμματισμένες
ρυθμίσεις σας.
ΚΛΕΙΣΤΟ
Κλείνει ΟΛΟ το πότισμα
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ
ΒΡΟΧΗΣ
Καθυστερεί το πότισμα
έως 72 ώρες
ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ρυθμίζει το ποσοστό
(%) νερού καθώς
αλλάζουν οι εποχές
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1-9
Προγραμματίστε το
πότισμα για κάθε ζώνη
(απεικονίζεται ένα
μοντέλο 4 περιοχών)
ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΩΡΑ
Ποτίζει μεμονωμένα
οποιαδήποτεζώνη

!
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξεκινήστε πάντοτε περιστρέφοντας το καντράν στη θέση που θέλετε να αλλάξετε και εκτελέστε
κατόπιν τις αλλαγές σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές και τις πληροφορίες που απεικονίζονται στα δεξιά
του καντράν. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα για την Ζώνη 1 στον κήπο σας,
περιστρέψτε πρώτα το καντράν στο «1» και κάντε κατόπιν τις αλλαγές σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά δεξιά
και κάτω από την οθόνη απεικόνισης.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Ρύθμιση ρολογιού

Βήμα 1
Περιστρέψτε το
καντράν στο SET
CLOCK (Ρύθμιση
ρολογιού)
Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε τα
αριστερά πλήκτρα
βελών UP/DOWN
(ΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για
να ρυθμίσετε την
τρέχουσα ώρα.

Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα στον Προγραμματιστή, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

39
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Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαναφέρετε το καντράν στη θέση
AUTO (Αυτόματη λειτουργία) αφότου κάνετε
οτιδήποτε ρυθμίσεις στον προγραμματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση ΑΜ/ΡΜ
(ΠΜ / ΜΜ) είναι σωστή όταν ρυθμίζετε την ώρα

!

!

637589-02 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd 39

40

Ρύθμιση ημερομηνίας

Βήμα 1
Περιστρέψτε το
καντράν στο SET DATE
(Ρύθμιση ημερομηνίας)
Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε τα
αριστερά πλήκτρα
βελών UP/DOWN (ΑΝΩ
/ ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε
το τρέχον έτος
Βήμα 3
Χρησιμοποιήστε τα
δεξιά πλήκτρα βελών
UP/DOWN (ΑΝΩ /
ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε
τον τρέχοντα μήνα και
την τρέχουσα ημέρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαναφέρετε το καντράν στη θέση
AUTO Αυτόματη λειτουργία) αφότου κάνετε
οτιδήποτε ρυθμίσεις στον προγραμματισμό.

Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία στον Προγραμματιστή,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

!
Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi

637589-02 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd 40

9/12/2008 9:56:39 AM

Βήμα 4
Επιλέξτε πόσες φορές την
ημέρα θέλετε να γίνει πότισμα.
Η προκαθορισμένη τιμή είναι
μια φορά την ημέρα (δείτε τον
παρακάτω πίνακα)
Βήμα 5
Επιλέξτε το DAY (Ημέρα /
ημέρες) της εβδομάδας ή το
ODD/EVEN (Ημέρες με μονό ή
άρτιο αριθμό) κατά τις οποίες
θέλετε να γίνει πότισμα
Βήμα 6
Περιστρέψτε το καντράν
σε κάθε ενεργή ζώνη και
επαναλαμβάνετε τα βήματα 2-5
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Προγραμματιστής έχει σχεδιαστεί
για να αποτρέπει την άρδευση δύο περιοχών
την ίδια στιγμή. Το χαρακτηριστικό αυτό
αποκαλείται «Στοίβαγμα Προγράμματος»
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο καλύτερος τρόπος για να απλοποιήσετε το
πρόγραμμα άρδευσης είναι να ρυθμίσετε τον ίδιο χρόνο
εκκίνησης κάθε ζώνης. Για παράδειγμα: Εάν και η ζώνη 1 και
η ζώνη 2 έχουν προγραμματιστεί για πότισμα την ίδια μέρα
και οι χρόνοι εκκίνησης έχουν ρυθμιστεί για τις 8πμ (με
διάρκεια λειτουργίας 10 λεπτών), τότε η ζώνη 1 θα αρχίσει
να ποτίζεται στις 8πμ και η ζώνη 2 θα αρχίζει να ποτίζεται
στις 8:10πμ (αφού σταματήσει το πότισμα στην ζώνη 1).

!

Για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα ποτίσματος για κάθε περιοχή στον κήπο σας,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ώρες από την εκκίνηση
πρώτης φοράς
6 ώρες
4 και 8 ώρες
3, 6 και 9 ώρες

Προγραμματισμός ποτίσματος
Βήμα 1
Περιστρέψτε το καντράν
στην ζώνη που θέλετε να
προγραμματίσετε
Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε τα αριστερά
πλήκτρα βελών UP/DOWN
(ΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε
την 1η φορά εκκίνησης για
πότισμα
Βήμα 3
Χρησιμοποιήστε τα δεξιά
πλήκτρα βελών UP/DOWN
(ΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε
το χρόνο λειτουργίας για κάθε
ζώνη

Επιλογές ποτίσματος ανά ημέρα
2 φορές την ημέρα
3 φορές την ημέρα
4 φορές την ημέρα

Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο
εκκίνησης δείτε τη σελίδα 52.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Εάν η εκκίνηση πρώτης φοράς για την
Ζώνη 1 έχει προγραμματιστεί για τις 8πμ και ο χρήστης
επέλεξε ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ, τότε η εκκίνηση για δεύτερη φορά
θα είναι στις 12μμ και η εκκίνηση για τρίτη φορά θα είναι
στις 4μμ.

!
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Τρέχουσα ζώνη ποτίσματος
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Βήμα 4
Για να
σταματήσετε
το πότισμα
πριν από το
προκαθορισμένο
τέλος,
περιστρέψτε
το καντράν στη
θέση AUTO
Αυτόματη
λειτουργία)

Βήμα 3
Χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα
βελών UP/DOWN
(ΑΝΩ / ΚΑΤΩ)
για να ρυθμίσετε
τον αριθμό των
λεπτών

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να ποτίσετε οποιαδήποτε μεμονωμένη ζώνη κατά
παραγγελία αντί να περιμένετε το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιοδήποτε πότισμα κάνετε
με αυτή τη λειτουργία δεν θα επηρεάσει το
κανονικό σας πρόγραμμα

Πότισμα τώρα

!
Βήμα 1
Περιστρέψτε το καντράν
στη ζώνη που θέλετε να
ποτίσετε.

Βήμα 2
Πατήστε το WATER NOW
(Πότισμα τώρα). Η ζώνη
θα αρχίσει να ποτίζεται
για προκαθορισμένο
χρόνο 10 λεπτών.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σταματήσετε το πότισμα έως 3 μέρες (72
ώρες) λόγω καιρικών συνθηκών ή για άλλο λόγο.

Βήμα 3
Επαναφέρετε το
καντράν στη θέση
AUTO Αυτόματη
λειτουργία)

Η οθόνη απεικονίζει
την τρέχουσα ώρα
και τον αριθμό ωρών
καθυστέρησης που
έχουν μείνει μέχρις
ότου ξαναρχίσει το
προγραμματισμένο
πότισμα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαναφέρετε το καντράν στη θέση
AUTO Αυτόματη λειτουργία) αφού κάνετε τυχόν
ρυθμίσεις στον προγραμματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που επιλέξατε για καθυστέρηση, ο προγραμματιστής θα
ξαναρχίσει το πότισμα που έχει ρυθμιστεί ως συνήθως. Όποιο προγραμματισμένο πότισμα συμπίπτει με την
περίοδο καθυστέρησης δεν θα εκτελεστεί.

Καθυστέρηση ποτίσματος λόγω βροχής

!
Βήμα 1
Περιστρέψτε
το καντράν στο
RAIN DELAY
(Καθυστέρηση
ποτίσματος λόγω
βροχής)
Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε
τα δεξιά πλήκτρα
βελών UP/DOWN
(ΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να
ρυθμίσετε το χρόνο
καθυστέρησης
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Χρησιμοποιήστε αυτήν την απλή επιλογή για να κάνετε ρυθμίσεις στο χρόνο λειτουργίας
που αφορά εποχιακές αλλαγές, χωρίς να αλλάξετε όλες τις αρχικές ρυθμίσεις στις ζώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαναφέρετε το καντράν στη θέση
AUTO (Αυτόματη λειτουργία) αφού κάνετε τυχόν
ρυθμίσεις στον προγραμματισμό.

9/12/2008 9:56:40 AM

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ρυθμίστε
αυτόματα το πότισμα
κάθε επιμέρους ζώνης
χρησιμοποιώντας τα
αριστερά βέλη UP/
DOWN (ΑΝΩ / ΚΑΤΩ)
για να ρυθμίσετε
από -90% έως
+100%. Σημειώστε
ότι ο βασικός
προγραμματισμός έχει
τεθεί στο 0% και όχι
στο 100%.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Εάν η ζώνη 1 έχει
προγραμματιστεί για
πότισμα επί 10 λεπτά
και έχετε ρυθμίσει
το ADJUST WATER
(Ρύθμιση νερού) στα
+50%, τότε ο χρόνος
λειτουργίας στη ζώνη
1 θα αυξηθεί στα 15
λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντί να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για κάθε ζώνη, μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια χρόνου που ποτίζετε κάθε
ζώνη με μια απλή ρύθμιση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία WATER ADJUST (Ρύθμιση νερού). Οι προγραμματισμένοι
σας χρόνοι εκκίνησης δεν θα αλλάξουν, αλλά θα τροποποιηθεί ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας της ζώνης.

Ρύθμιση νερού

!
Βήμα 1
Περιστρέψτε
το καντράν στο
ADJUST WATER
(Ρύθμιση νερού)
Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε
τα αριστερά
πλήκτρα βελών
UP/DOWN (ΑΝΩ
/ ΚΑΤΩ) για να
ρυθμίσετε το
ποσοστό αύξησης
ή μείωσης
της αρχικής
ρύθμισης χρόνου
λειτουργίας της
ζώνης

!

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Παρακάτω δίνονται διάφορες οθόνες τις οποίες ενδέχεται να απεικονίσει ο Προγραμματιστής
σας όταν βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας AUTO (Αυτόματη λειτουργία).

Πότισμα τώρα
Η οθόνη απεικονίζει την τρέχουσα ώρα,
ποια ζώνη ποτίζεται αυτή τη στιγμή, και τον
αριθμό λεπτών που έχουν μείνει στον κύκλο
για αυτήν την ζώνη.

Κανονική λειτουργία

Κανονικές λειτουργίες
Η οθόνη απεικονίζει την τρέχουσα ώρα, τη
ζώνη που έχει προγραμματιστεί για πότισμα
ως επόμενη, και την ημερομηνία και ώρα που
θα ποτιστεί.

Ανιχνεύτηκε σφάλμα
Όταν ανιχνεύεται κάποιο σφάλμα, η οθόνη
απεικονίζει τον αριθμό της ζώνης που
επηρεάστηκε στην πάνω αριστερή γωνία.

45
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Με καθυστέρηση ποτίσματος λόγω βροχής
Η οθόνη απεικονίζει την τρέχουσα ώρα
και τον αριθμό ωρών καθυστέρησης που
έχουν μείνει μέχρις ότου ξαναρχίσει το
προγραμματισμένο πότισμα.
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Εικόνα 2

Εικόνα 1

Εγκατάσταση του προγραμματιστή
Βήμα 1
Βάλτε μια βίδα στον
τοίχο, αφήνοντας
κενό 4χιλ μεταξύ της
κεφαλής της βίδας
και του τοίχου όπως
απεικονίζεται στην
Εικόνα 1 (μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε
επίσης τα παρεχόμενα
άγκιστρα τοίχου εάν
χρειάζεται).
Βήμα 2
Κρεμάστε τον
Προγραμματιστή
στην εκτεθειμένη
βίδαΒήμα 3
Βήμα 3
Αφαιρέστε το
κάλυμμα πρόσβασης
στο κάτω μέρος του
Προγραμματιστή και
βάλτε μια βίδα μέσω
της κεντρικής οπής
στον τοίχο όπως
απεικονίζεται στην
Εικόνα 2.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε τον Προγραμματιστή STPi.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Βήμα 1
Τοποθετήστε το βύσμα μετασχηματιστή
στην ακιδωτή σύνδεση 24VAC POWER
στον Προγραμματιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ βάζετε
το μετασχηματιστή
στην πρίζα μέχρις ότου
ολοκληρώσετε και ελέγξετε
όλες τις συνδέσεις της
καλωδίωσης. Επίσης, μην
προσπαθήσετε να συνδέσετε
δύο ή περισσότερους
Προγραμματιστές με ένα
μονό μετασχηματιστή.

Βήμα 2
Βάλτε το μετασχηματιστή στην υποδοχή
του τοίχου.

!
!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη βάζετε
τον Προγραμματιστή σε
υποδοχή που ελέγχεται από
δευτερεύοντα διακόπτη
φωτός ON//OFF (Ανοιχτό /
Κλειστό).
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Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας:

Εισάγετε όπως
απεικονίζεται
(ο σύνδεσμος
μετασχηματιστή έχει
διαμορφωθεί για να
ταιριάζει με ένα τρόπο
μόνο)

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Κύρια Βαλβίδα ή Ρελαί Εκκίνησης Αντλίας

Βήμα 1
Συνδέστε το χρωματικά
κωδικοποιημένο «Ηλεκτροφόρο»
Σύρμα από την Κύρια Βαλβίδα (ή
το Ρελαί Αντλίας) στο τερματικό
του Προγραμματιστή που φέρει
τη σήμανση MSTR VALVE (Κύρια
βαλβίδα).

!
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Προγραμματιστές Σειράς
STPi επιτρέπουν σε μια Κύρια Βαλβίδα ή
Ρελαί Εκκίνησης Αντλίας να λειτουργεί
όποτε λειτουργεί η βαλβίδα (οι αντλίες
χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μέρη για
να τραβάνε νερό από ένα πηγάδι ή άλλη
πηγή). Εάν ενεργοποιείτε μια αντλία
από τον Προγραμματιστή, πρέπει
να εγκαταστήσετε επίσης ένα Ρελαί
Εκκίνησης Αντλίας.

Το παράδειγμα αυτό απεικονίζει τη μορφή της σύνδεσης της Κύριας Βαλβίδας. Ένα
Ρελαί Εκκίνησης Αντλίας θα συνδέεται διαφορετικά με την πηγή νερού.

Κύρια βαλβίδα

Βήμα 2
Συνδέστε το κοινό σύρμα
(συνήθως είναι άσπρο) από
την Κύρια Βαλβίδα (ή το Ρελαί
Εκκίνησης Αντλίας) στο τερματικό
του Προγραμματιστή που φέρει τη
σήμανση COMMON (Κοινό).

Πηγή νερού

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Κύρια Βαλβίδα ή Ρελαί Εκκίνησης Αντλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σιγουρευτείτε
ότι η συνολική
απορρόφηση της Κύριας
Βαλβίδας ή του Ρελαί
Εκκίνησης Αντλίας, συν
την απορρόφηση της
βαλβίδας δεν υπερβαίνει
τα 0,650 Amps στους
24VAC, 60 Hz.

Βήμα 3
Για να αποφύγετε βλάβη στην
αντλία όταν χρησιμοποιείτε ένα
Ρελαί Εκκίνησης Αντλίας, συνδέστε
ένα κοντό καλώδιο επαναφόρτισης
από οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο
τερματικό ζώνης στην πλησιέστερη
βίδα τερματικού ζώνης που
χρησιμοποιείται.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: εάν έχετε έναν
Προγραμματιστή ζώνης 4 με δύο
μόνο περιοχές υπό χρήση, περάστε
τα τερματικά για τις περιοχές 3 και 4
στο πλησιέστερο ενεργό τερματικό
(σε αυτό το παράδειγμα, η ζώνη 2).

!
!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο
Προγραμματιστής
δεν παρέχει κύρια
τροφοδοσία για μια
αντλία.
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Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες όταν συνδέετε ένα Ρελαί
Εκκίνησης Αντλίας

Ενεργό
τερματικό

Καλώδια
επαναφόρτισης

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Σύνδεση του αισθητήρα βροχής

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες εάν θέλετε να συνδέσετε έναν Αισθητήρα Βροχής με
τον Προγραμματιστή STPi.

Βήμα 2
Συνδέστε και τα δύο σύρματα
καθυστέρησης του Αισθητήρα
Βροχής στα τερματικά που
φέρουν τη σήμανση RAIN
SENSOR (Αισθητήρας βροχής).

Βήμα 1
Αφαιρέστε το καλώδιο επαναφόρτισης
από τα τερματικά Αισθητήρα Βροχής.

Αφαιρέστε
το σύρμα
επαναφόρτισης

Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Προγραμματιστή STPi
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Εάν έχετε Αισθητήρα Βροχής, μπορεί να είναι
ενεργοποιημένος.

Το καντράν δεν είναι ρυθμισμένο στη θέση AUTO
(Αυτόματη λειτουργία).

Το καλώδιο είναι χαλαρό ή έχει κοπεί, οι επαφές
έχουν υποστεί διάβρωση.

Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

Η πηγή νερού δεν παρέχει νερό.

Πιθανή αιτία

Συνδέστε τα δύο κίτρινα τερματικά του Αισθητήρα Βροχής στην υποδοχή τερματικού του
Προγραμματιστή με ένα καλώδιο μικρού μήκους από 14 έως 18 gauge.

Μπορείτε είτε να περιμένετε μέχρις ότου στεγνώσει ο Αισθητήρας Βροχής, ή να αποσυνδέσετε τον
Αισθητήρα Βροχής από τα κίτρινα τερματικά στον Προγραμματιστή και να τον αντικαταστήσετε με
ένα καλώδιο που συνδέει τα δύο κίτρινα τερματικά.

Σιγουρευτείτε ότι το καντράν είναι στη θέση AUTO (Αυτόματη λειτουργία)-σε καμία άλλη θέση.

Ελέγξτε την καλωδίωση πεδίου για να δείτε εάν υπάρχουν σπασμένα, κομμένα ή «ξεφλουδισμένα»
καλώδια και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και
αντικαταστήστε τις με υδατοστεγείς συνδέσμους συναρμογής όπως χρειάζεται.

Σιγουρευτείτε ότι όλα τα εξωτερικά καλώδια και η καλωδίωση της κύριας βαλβίδας / του ρελαί
εκκίνησης αντλίας έχουν συνδεθεί σωστά.

Σιγουρευτείτε ότι η κύρια γραμμή νερού και όλες οι γραμμές τροφοδοσίας είναι ανοιχτές και
λειτουργούν σωστά.

Πιθανή λύση

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Θέματα ποτίσματος
Πρόβλημα
Οι κύκλοι Αυτόματου
και Χειροκίνητου
ποτίσματος δεν
ξεκινούν το πότισμα.

Εάν δεν έχετε Αισθητήρα Βροχής, το καλώδιο που
συνδέει τα δύο κίτρινα τερματικά του Αισθητήρα
Βροχής μπορεί να είναι φθαρμένο ή να λείπει.

Πιθανή αιτία

Σιγουρευτείτε ότι η κύρια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος λειτουργεί σωστά.

Σιγουρευτείτε ότι το διπολικό βύσμα έχει συνδεθεί και ο μετασχηματιστής έχει μπει καλά στην πρίζα.

Πιθανή λύση

Μια υπέρταση ρεύματος μπορεί να κατέστρεψε τα Πατήστε το κουμπί επαναρύθμισης κάτω από το κάλυμμα καλωδίωσης. Εάν δεν υπάρχει μόνιμη
ηλεκτρονικά εξαρτήματα του Προγραμματιστή.
βλάβη, ο Προγραμματιστής πρέπει να ξεκινήσει πάλι την κανονική λειτουργία. Θα χρειαστεί να
ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα ποτίσματος θα παραμείνει ακέραιο.

Πρόβλημα
Ή ο μετασχηματιστής δεν είναι στην πρίζα ή η
υποδοχή τοίχου δεν παρέχει τροφοδοσία (το
κόκκινο φως στο μετασχηματιστή δεν φωτίζεται).

Electrical Issues
Η εικόνα υγρών
κρυστάλλων είναι
κενή.
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Η εικόνα υγρών
Μια υπέρταση ρεύματος μπορεί να κατέστρεψε τα Βγάλτε τον Προγραμματιστή από την πρίζα για 3 λεπτά. Βάλτε τον Προγραμματιστή ξανά στην πρίζα.
κρυστάλλων έχει «παγώσει» ηλεκτρονικά εξαρτήματα του Προγραμματιστή.
Εάν δεν υπάρχει μόνιμη βλάβη, ο Προγραμματιστής θα δεχθεί τον προγραμματισμό και θα ξεκινήσει
και ο Προγραμματιστής δεν
πάλι την κανονική λειτουργία.
δέχεται προγραμματισμό.
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Πίνακας προγραμματισμού

4

3

2

1

___ Ελάχ.

___ Ελάχ.

___ Ελάχ.

___ Ελάχ.

___ Ελάχ.

___ Ελάχ.

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

___:___ ΠΜ ΜΜ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ημέρες άρδευσης
(βάλτε κύκλο στις ημέρες για τις οποίες ισχύει)

5

___ Ελάχ.

___:___ ΠΜ ΜΜ

Χρόνος
λειτουργίας
(Μέγ. 240 λεπ.)

6

___ Ελάχ.
∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ΜΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΤΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΥ

Περιγραφή
ζώνης

7

___ Ελάχ.

Ζώνη

8

Συνολικοί χρόνοι
* Χρόνος εκκίνησης #1
εκκίνησης
(διαστήματα 15 (βάλτε κύκλο στον
λεπ.)
αρ. εκκινήσεων)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να ανατεθεί ένα σύνολο 4 χρόνων εκκίνησης για κάθε ζώνη (αυτό βοηθάει στις ζώνες που κάνουν άρδευση σε σκληρό χώμα και σε πλαγιές).

δ/ι

4ος χρόνος εκκίνησης

* Αλληλουχία χρόνου εκκίνησης (ώρες μετά τον πρώτο προγραμματισμένο χρόνο εκκίνησης)
δ/ι

1ος χρόνος εκκίνησης

δ/ι

δ/ι

1ος χρόνος εκκίνησης

8 ώρες

δ/ι

Όπως προγραμματίστηκε δ/ι
Όπως προγραμματίστηκε 3 ώρες

1ος χρόνος εκκίνησης

Όπως προγραμματίστηκε 4 ώρες

Αρ. Χρόνων εκκίνησης

∆ύο φορές

Μια φορά

Τρεις φορές

9 ώρες

Όπως προγραμματίστηκε 5 ώρες

6 ώρες

Τέσσερις φορές

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Εάν ο πρώτος χρόνος εκκίνησης για τη ζώνη 1 έχει προγραμματιστεί για τις 8πμ και ο χρήστης επέλεξε το ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ, τότε ο δεύτερος χρόνος
εκκίνησης θα είναι στις 12μμ και ο τρίτος χρόνος εκκίνησης θα είναι στις 4μμ.
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Σημειώσεις:
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