
Σύντομες οδηγίες

< 2 Δευτερόλεπτα: Προγραμματισμός
> 2 Δευτερόλεπτα: ΟΝ/OFF

Επιλογή/ΟΚ

Χειροκίνητo  ON

Χειροκίνητo OFF

Χαμηλή 
μπαταρία

Ρύθμιση Ώρας

Ρύθμιση 
Ενάρξεων 
(1,2,3,4)

Το πότισμα 
λειτουργεί

Δεν ποτίζει

Χειροκίνητη 
λειτουργία

Οδηγίες Χρήσης Προγραμματιστή TORO μίας 
στάσης TSSCWP

ΗλεκτροβάναΠηνίο

TSSCWP
Προαιρετικός
Αισθητήρας 
Βροχής

Το κουμπί αυτό επικυρώνει μια επιλογη (κουμπί ΟΚ) ή προχωρά στην επόμενη επιλογή.

Τα κουμπιά αυτά αυξάνουν ή μειώνουν το χρόνο άρδευσης ( στην κατάλληλη 
επιλογή) και ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τις μέρες άρδευσης ( διαβάστε την 
διαδικασία προγραμματισμού).

Το κουμπί αυτό με ένα απλό πάτημα ξεκινά τη διαδικασία προγραμματισμού ενώ με 
παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το αυτόματο πότισμα (το κουμπί 
αυτό ΔΕΝ είναι κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας)

+

+

Πατώντας τα 2 κουμπιά αυτά μαζί ενεργοποιείται το πότισμα (χειροκίνητη 
λειτουργία ΟΝ) και ποτίζει όση ώρα το έχετε ορίσει στην αυτόματη λειτουργία

Πατώντας τα 2 κουμπιά αυτά μαζί απενεργοποιείται το πότισμα (χειροκίνητη 
λειτουργία OFF) 
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Διαδικασία προγραμματισμού
1. Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για να ξεκινήσετε τη διαδικασία 

προγραμματισμού.

2. Επιλέξτε 24ωρο ή 12ωρο ρολόι (το 24 για 24ωρο και το AM/PM για 12ωρο) και πατήστε 
το κουμπί

4.

3. Με τα κουμπία +,-  εισάγετε την τρέχουσα ώρα, πατήστε το           μετα εισάγετε τα λεπτά , 
ξαναπατήστε το           ,επιλέξτε την μέρα της εβδομάδας (1 για Δευτέρα, 2 για Τρίτη κ.ο.κ.) και 
ξαναπατήστε το 
Επιλέξτε για πόση ώρα θέλετε να λειτουργεί το αυτόματο πότισμα και πατήστε το κουμπί

5. Με το κουμπί + και - επιλέξτε η αφαιρέσετε μια έναρξη και πατήστε το          για να επιλέξετε την 
ώρα που θα ξεκινά το πότισμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όταν μια έναρξη είναι απενεργοποιημένη η ένδειξη της οθόνης θα είναι --:-- . Εάν η 
ένδειξη είναι 00:00 αυτό σημαίνει πως θα ποτίσει στις 12 το βράδυ. Επομένως εάν έχετε μόνο μια 
έναρξη στις 5 το πρωί θα πρέπει η έναρξη 1 να δείχνει 5:00 και οι υπόλοιπες να δείχνουν --:-- .

Επιλέξτε την ώρα που θα ξεκινά το πότισμα - μπορείτε να έχετε μέχρι 4 ενάρξεις του ποτίσματος 
την ημέρα. ( Η κάθε έναρξη θα ποτίζει για όση ώρα έχετε εισάγει στο βήμα 4).

6. Με τα κουμπία + - και            επιλέξτε ποιές μέρες της εβδομάδας θα λειτουργεί το πότισμα. Οι 
μέρες κατα τις οποίες θα λειτουργεί το πότισμα είναι αυτές που θα έχουν ενα τετραγωνάκι γυρω 
τους.

7. Τελειώσατε, ο προγραμματιστής είναι έτοιμος να ποτίσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη του προγραμματιστή σβήνει μετα απο λίγα λεπτά για εξοικονόμηση 
μπαταρίας. Εάν έχει κλείσει η οθόνη πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού για να την ανοίξετε

Όταν αργότερα κοιτάξουμε την οθόνη θα 
δούμε την τρέχουσα ώρα, το ρολόι αν είναι 
ρυθμισμένο 24ωρο ή 12ωρο και τις μέρες 
που είναι προγραμματισμένο να ποτίσει να 
περιβάλλονται απο ενα τετραγωνάκι.

           ΕΓΓΥΗΣΗ
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