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ΡΥΘΜΙΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
 
 
Ρύθµιση τρέχουσας ώρας και ηµέρας 
 

1. Πιέστε το πλήκτρο 13 (MODE).H παύλα βρίσκεται πάνω από την ένδειξη 4 (CLK). Αναβοσβήνει η παύλα που αναφέρεται στις 
ηµέρες. Με το πλήκτρο 11 (SET) επιλέξτε την ηµέρα και µε το πλήκτρο 14 (ENTER)  καταχωρείστε την. 

2. Αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας. Με το πλήκτρο 11 (SET) επιλέξτε την τρέχουσα ώρα και µε το πλήκτρο 14 (ENTER)  
καταχωρείστε την. Όµοια και για τα λεπτά. 

 

Ρύθµιση της συχνότητας ποτίσµατος 
 

3. Πιέστε το πλήκτρο 13 (MODE). Η παύλα µεταφέρεται πάνω από την ένδειξη 6 (PROG). Αναβοσβήνει η  ένδειξη 9 (PROG 
NO).Με το πλήκτρο 11 (SET) επιλέξτε κάθε πόσες ηµέρες θέλετε να ποτίζετε (κάθε 1-2-...7 ηµέρες), ή πηγαίνετε στο U και µε τη 
βοήθεια του πλήκτρου 10 (ON/OFF) επιλέξτε καθορισµένες ηµέρες (∆ευτέρα Τρίτη κ.λ.π.). Με το πλήκτρο 14 (ΕΝΤΕR), 
καταχωρείστε τις επιλογές σας. Προγραµµατίστε όµοια για µέχρι εξ (6) προγράµµατα, ή παρακάµψετε τα υπόλοιπα προγράµµατα, 
πιέζοντας το πλήκτρο 14 (EΝΤΕR). 

 

∆ιάρκεια ποτίσµατος 
 

4. Εµφανίζεται η ένδειξη 3 (Λειτουργίας) και πιέζοντας το πλήκτρο 14 (EΝΤΕR) αναβοσβήνει η ώρα. Με το πλήκτρο 11 (SET) 
επιλέξτε την  ώρα που επιθυµείτε  να αρχίσει το πότισµα και µε το πλήκτρο 14 (ENTER)  καταχωρείστε την. Όµοια και για τα 
λεπτά.. 

5. Εµφανίζεται η ένδειξη 3 (Παύσης) και αναβοσβήνει η ώρα. Με το πλήκτρο 11 (SET) επιλέξτε την  ώρα που επιθυµείτε  να 
σταµατήσει το πότισµα και µε το πλήκτρο 14 (ENTER)  καταχωρείστε την. Όµοια και για τα λεπτά. Προγραµµατίστε όµοια για 
µέχρι εξ (6) προγράµµατα ή παρακάµψετε τα υπόλοιπα προγράµµατα πιέζοντας το πλήκτρο 14 (EΝΤΕR). 

6. Πιέστε το πλήκτρο 13 (MODE)ώστε να µετακινηθεί ή παύλα στην ένδειξη 5 (AUTO) και να ενεργοποιηθεί ο προγραµµατιστής. 
 

Χειροκίνητη λειτουργία    
 

 Πιέστε το µαύρο λαστιχένιο πλήκτρο στην πρόσοψη για να ξεκινήσει το πότισµα και ξαναπιέστε για να σταµατήσει. 
ή  1.  Με το πλήκτρο 13 (MODE) πηγαίνετε στην χειροκίνητη λειτουργία 7  (το χεράκι αναβοσβήνει). Πιέζοντας το µαύρο λαστιχένιο  

πλήκτρο στη πρόσοψη επιλέξτε τη διάρκεια ποτίσµατος (από 8h έως 5min). 
2.  Αφού σταµατήσει το πότισµα, πιέστε το πλήκτρο 13 (MODE) ώστε να µετακινηθεί ή παύλα στην ένδειξη 5 (AUTO) και να 

ενεργοποιηθεί ο προγραµµατιστής. 
 

Έλεγχος προγραµµατισµού. 
 

Πιέστε το πλήκτρο 13 (MODE) µέχρι να πάει η παύλα πάνω από το 6 (PROG)  και µετά ελέγξτε πιέζοντας το πλήκτρο 14 (ENTER).  
Μετά τον έλεγχο πιέστε πλήκτρο 13 (MODE) για να πάει η παύλα πάνω από την ένδειξη 5 (AUTO). 
 

Προσοχή  
 

 Εάν ο προγραµµατιστής αφεθεί σε κατάσταση PROG για 2΄ επιστρέφει αυτόµατα σε κατάσταση λειτουργίας (5) 
 Κατά την αλλαγή των µπαταριών για 2΄ λεπτά δεν χάνονται τα στοιχεία του προγράµµατος. 
 Στην σωστή τοποθέτηση των µπαταριών (πολικότητα ορθή). 
 Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία ή τεφλόν. Αρκεί το βίδωµα µε το χέρι και τα λάστιχα προσφέρουν επαρκή στεγανότητα. 
 Σε περίπτωση εγγύησης ο προγραµµατιστής θα πρέπει να 

προσκοµίζεται µε την απόδειξη αγοράς άθικτος. 
 Αφαιρέστε τις µπαταρίες όταν δεν χρησιµοποιείται ο προγραµµατιστής.  
 Προστατέψτε τον από την παγωνιά. 
 Βλάβες που προέρχονται από τις µπαταρίες δεν περιλαµβάνονται στην 

εγγύηση. 
 
Πλήκτρα 
1. Ηµέρες της εβδοµάδας. 
2.  - Ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας. 
3. On -  Ώρα έναρξης - ένδειξη λειτουργίας. 
 Off   -  Ώρα λήξης - ένδειξη παύσης. 
4. CLK  - Τρέχουσα ώρα. 
5. AUTO  -  Αυτόµατη λειτουργία. 
6. PROG  -  Κατάσταση προγραµµατισµού. 
7. MANUAL  -  Χειροκίνητη λειτουργία. 
8. FREQ  -  Συχνότητα ποτίσµατος. 
9. PROG NO  -  Πρόγραµµα ποτίσµατος. 
10. ON/OFF  -  ∆ιακόπτης +/-. 
11. SET  -  ∆ιακόπτης προγραµµατισµού. 
12. SUMMER/WINTER  -  Χειµερινή θερινή ώρα. 
13. MODE  -  ∆ιακόπτης θέσεων προγραµµατισµού. 
14. ENTER  -  ∆ιακόπτης αποδοχής.



   

ΓΓΓ ΕΕΕ ΩΩΩ ΜΜΜ ΗΗΗ ΧΧΧ ΑΑΑ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΑΑΑ ΘΘΘ ΗΗΗ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΕΕΕ   
 

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η  
 

Η εταιρία Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ. εγγυάται στον κάτοχο κάθε καινούριου προϊόντος TORO για την καλή 
κατάσταση του προϊόντος για διάστηµα δύο ετών από την ηµέρα της αρχικής του αγοράς από τον κάτοχο. 
Κατά την διάρκεια της εγγύησης η Γεωµηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει, κατά την 
κρίση της, κάθε µέρος που παρουσίασε ελάττωµα. 
Η ευθύνη της Γεωµηχανικής Αθηνών Ε.Π.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά σε αντικατάσταση ή επισκευή των 
ελαττωµατικών προϊόντων. ∆εν δίδεται κανενός άλλου είδους εγγύηση. 
 
Η Γεωµηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. δεν είναι υπεύθυνη: 

 Για την εγγύηση σε προϊόντα που αγοράστηκαν ή χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε τα προϊόντα της TORO 
 Εφόσον τα προϊόντα χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που κατασκευάστηκαν ή 
δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εγκατάστασης και τις οδηγίες της TORO ή τροποποιήθηκαν. 

 Για έµµεσες, άµεσες, τυχαίες ή επαναλαµβανόµενες ζηµιές που προκαλούνται από την χρήση των 
προϊόντων, σε TORO 

 (  Για παράδειγµα:  
Απώλεια φυτών ή χλοοτάπητα, κόστος εργασίας αποκατάστασης ζηµιών που προέρχονται από 
την µη σωστή λειτουργία των προϊόντων ή και οτιδήποτε άλλο ήθελε συµβεί.). 

Σηµείωση: Η αγορά των προϊόντων της TORO σηµαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της εγγύησης.  
 
 
 

Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των προϊόντων. 
 
 
 

 

ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ  
++ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ       

 

Ηµεροµηνία Εγκατάστασης / Αγοράς 

 

Τύπος Προϊόντος 

 

Serial No. 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΩΛΗΤΗ 

Α γ .  ∆ η µ η τ ρ ί ο υ  2 0 8  -  1 7 3  4 1  Α γ .  ∆ η µ ή τ ρ ι ο ς  - Τ η λ .  0 1  9 3  5 0   0 5 4  F a x .   0 1  9 3  5 0  9 7 3
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