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Χρήση πλήκτρων 
 
 

 
 
 
1 -  Ώρα έναρξης 

2 -  Στάση 

3 - Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν εκτελείται ένα πρόγραµµα χειροκίνητα. 

4 - Ηµέρες της εβδοµάδας. Κάθε βέλος δηλώνει µια ενεργή ηµέρα ποτίσµατος. Εάν µια ηµέρα δεν 

έχει βέλος τότε το πότισµα δεν θα ενεργοποιηθεί. 

5 - Ένδειξη µπαταρίας.  

6 - Εικονίδιο προγράµµατος. ∆είχνει ποιο πρόγραµµα είναι ενεργό (και µπορεί να τροποποιηθεί). 

7 - Εικονίδιο χειροκίνητης έναρξης. Όταν είναι ενεργό σηµαίνει πως έχει ξεκινήσει η  χειροκίνητη 

λειτουργία. 

8 - Εικονίδιο Ηµερολογίου. Είναι ενεργοποιηµένο όταν ρυθµίζουµε το πρόγραµµα. 

9 - Εικονίδιο διάρκειας. Είναι ενεργό όταν ρυθµίζουµε το χρόνο που λειτουργεί µια στάση. 

10 - Εικονίδιο ρύθµισης για προχωρηµενους. Καθυστέρηση στάσεων, αποθήκευση / επαναφορά 

κλπ. 

11 - Ένδειξη κακής επικοινωνίας. Το εικονίδιο αυτό είναι ενεργό όταν το χειριστήριο δεν µπορεί να 

συνδεθεί επιτυχώς µε τον προγραµµατιστή TBC WP. 

12 - Ένδειξη επικοινωνίας. Το εικονίδιο αυτό είναι ενεργό όταν το χειριστήριο ανταλλάσσει 

πληροφορίες µε τον προγραµµατιστή. 

13 - Αυτό το εικονίδιο είναι ενεργό κάθε µέρα στην όποια ο προγραµµατιστής έχει ρυθµιστεί να µην 

ποτίζει. 

14 - ∆είκτες AM (προ µεσηµβρίας) και PM (µετά µεσηµβρίας) (µόνο σε 12ωρη ρύθµιση του 

ρολογιού). 

15 - Το εικονίδιο αυτό είναι ενεργό όταν ρυθµίζουµε το ποσοστό του ποτίσµατος ανάλογα µε την 

εποχή. 
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Περιληπτικά: 
 

 - Πλήκτρο µετάδοσης πληροφοριών.  
 

 - Πλήκτρο λήψης πληροφοριών. 
 

 - ΟΝ / +     
 

 - OFF / - 
 

 - Πλήκτρο επιλογής προγράµµατος. 
 

 -  Ηλεκτρονικό πλήκτρο επιλογής. 
 

 -  Πλήκτρο επόµενης επιλογής. 
 
 
Εγκατάσταση µπαταρίας και καλωδίου επικοινωνίας 
 
Ο προγραµµατιστής TBC ΗΗ παίρνει µια µπαταρία 9V 
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Για την τοποθέτηση ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: 
1 -  Ξεβιδώνουµε τις τρεις βίδες και βγάζουµε το καπάκι από το πίσω µέρος. 
2 -  Τοποθετούµε  την µπαταρία όπως φαίνεται στο σχήµα. 
3 -  Για να εγκαταστήσουµε / αφαιρέσουµε το καλώδιο επικοινωνίας αφαιρούµε ή  

συνδέουµε το καλώδιο στην υποδοχή RJ45 όπως φαίνεται στο σχήµα 2. 
Μετά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση να βεβαιωθείτε πως το το αεροστεγές κάλυµα 
έχει τοποθετηθεί σωστά 

4 -  Επανατοποθετήστε το πίσω µέρος του προγραµµατιστή και κλείστε το καπάκι. 
 
∆ιαδικασία επικοινωνίας 
 
Ο προγραµµατιστής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επικοινωνεί µε τα χειριστήρια µέσω ενός 
καλωδίου µε υπέρυθρες το όποιο τοποθετείται στον προγραµµατιστή όπως στο σχήµα 3. 
 
Το χειριστήριο µπορείτε επίσης να το αγοράσετε µε µια επιπλέον λειτουργία για ασύρµατη 
σύνδεση µε τον προγραµµατιστή. 
 
Για να φορτώσουµε ένα πρόγραµµα από ένα χειριστήριο σε ένα προγραµµατιστή απλά 

πατάµε το  πλήκτρο  .   
  
Οι δυο  συσκευές θα ξεκινήσουν µια διαδικασία  ταυτοποίησης των στοιχείων του 
προγραµµατιστή µε τα στοιχεία του χειριστηρίου. 
(∆εν απαιτείται αυτή η διαδικασία πιστοποίησης για ενσύρµατη I.R. επικοινωνία). 
 

                        
 
 
 
Ρύθµιση χειριστηρίου  
Για χειριστήρια µε ασύρµατη µετάδοση (όχι µε υπέρυθρο καλώδιο). 
Επειδή το κάθε χειριστήριο µπορεί να συνδεθεί µε πολλούς προγραµµατιστές το σύστηµα 
του TBC είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να έχει ένα µοναδικό αριθµό ταυτότητας από  1-99 
και ένα ξεχωριστό αριθµό ταυτότητας χειριστηρίου από 1-99. Έτσι ο TBC µπορεί να 
επικοινωνήσει µε πάνω από 9,800 διαφορετικούς προγραµµατιστές.  
Ο µοναδικός αριθµός ταυτοποίησης του προγραµµατιστή (Programmer I.d.) και ο αριθµός 
του χειριστηρίου πρέπει να ρυθµιστούν σε κάθε προγραµµατιστή µέσα στα δυο πρώτα 
λεπτά λειτουργίας. 
Εάν η ταυτοποίηση δεν γίνει σωστά τότε θα εµφανιστεί ένα µήνυµα µε την ένδειξη  
ERROR. 
 
Σηµείωση: Η ταυτότητα του προγραµµατιστή και ο συγχρονισµός του χειριστηρίου 
απαιτείται µόνο για ασύρµατη ραδιο-επικοινωνία. 
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Βήµα 1 –  Ο TBC HH.I.D., ρυθµίζεται αρχικά και κατόπιν η ρύθµιση µπορεί να αλλάξει 
από τη χειροκίνητη λειτουργία. 
Όταν τοποθετήσετε την µπαταρία για πρώτη φορά θα εµφανιστεί η 
παρακάτω οθόνη. 

 
 
Ενδειξη ταυτότητας προγραµµατιστή. 
 
Χειροκίνητος προγραµµατισµός. 

 
Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει την µπαταρία και θέλετε να αλλάξετε την ταυτότητα του 

προγραµµατιστή πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ADVSET πιέστε το 

πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη. 
 
Βήµα 2 – Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την ταυτότητα του 

προγραµµατιστή που θέλετε να προσδιορίσετε. 
 
Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να καταχωρηθεί η αλλαγή. 
 
 Σηµείωση: Προχωρείστε στη Ρύθµιση Προγραµµατιστή για να 

επαληθεύσετε την ταυτότητα του προγραµµατιστή και τον αριθµό του 
χειριστηρίου. 

 
 
Ρύθµιση Ώρας και Ηµεροµηνίας 

Βήµα 1 –  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί η σωστή ώρα. 

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί το έτος. Πιέστε το  πλήκτρο 

 ή  για να κάνετε διορθώσεις. 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο . Θα πρέπει να αναβοσβύνει ο σωστός µήνας. Πιέστε 

το  πλήκτρο  ή   για να κάνετε διορθώσεις. 

  Μήνας (Αναβοσβύνει) 

Βήµα 4 -  Πιέστε το πλήκτρο . Θα πρέπει να αναβοσβύνει ο σωστή ηµερολογιακή 

ηµέρα. Πιέστε το  πλήκτρο  ή  για να κάνετε διορθώσεις. 

  Ηµέρα (αναβοσβύνει) 

Βήµα 5 -  Πιέστε το πλήκτρο . Θα πρέπει να αναβοσβύνει η σωστή ώρα. 12ωρο για 
την Αµερική και 24ωρο για διεθνώς. 

Πιέστε το  πλήκτρο  ή  για να κάνετε διορθώσεις. 
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Βήµα 6 -  Πιέστε το πλήκτρο . Θα πρέπει να αναβοσβύνει η σωστή ώρα. Πιέστε το  

πλήκτρο  ή  για να για να κάνετε διορθώσεις. 

 Πιέστε το  πλήκτρο  ή  συνέχεια για ποιο γρήγορα. 

  (Αναβοσβύνει) 
 
 

Βήµα 7 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να οριστικοποιηθεί η ρύθµιση ώρας και της 
ηµεροµηνίας. 

   
 
 
Ρύθµιση Χειριστηρίου 
Το σύστηµα TBC µας επιτρέπει να αναθέσουµε  ένα µοναδικό αριθµό ταυτότητας 
χειριστηρίου  σε κάθε προγραµµατιστή.  
Αφού του δοθεί ένας τέτοιος αριθµός ο προγραµµατιστής θα δέχεται εντολές µόνο από 
χειριστήρια τα όποια είναι ρυθµισµένα µε τον αριθµό ταυτότητας. Όταν στέλνετε και 
λαµβάνετε εντολές να ελέγχετε εάν το χειριστήριο και ο προγραµµατιστής έχουν τον ίδιο 
αριθµό ταυτότητας χειριστηρίου.  
Ασύρµατες µεταδόσεις είναι δυνατές µόνο όταν το χειριστήριο και ο προγραµµατιστής 
έχουν τον ίδιο αριθµό ταυτότητας χειριστηρίου.  
Ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα για να ρυθµίσετε τον αριθµό ταυτότητας χειριστηρίου 
είτε είναι TORO είτε άλλης µάρκας. 
 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εισάγετε στην οθόνη TORO Y.  Επιλεγούµε 
Y (Yes ) εάν το χειριστήριο είναι TORO TBC WP ή  Ν (Νo) εάν είναι άλλης 
µάρκας. 

  

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο   για να εισάγετε τον αριθµό του προγραµµατιστή 
(ταυτότητα προγραµµατιστή). 

Βήµα 3 -  Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τον αριθµό ταυτότητας του 
χειριστηρίου που θέλετε. 

 
Σηµείωση: όταν ένας προγραµµατιστής έχει ήδη ένα αριθµό χειριστηρίου δε θα δέχεται 
εντολές από το χειριστήριο παρά µόνο εάν ο προγραµµατιστής και το χειριστήριο έχουν 
τον ίδιο αριθµό. Να είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει σωστά τις ρυθµίσεις πριν αποθηκεύσετε 
οποιοδήποτε πρόγραµµα στον προγραµµατιστή. 
 
Για να δώσετε ένα διαφορετικό αριθµό χειριστηρίου  στον προγραµµατιστή πρέπει να 
κάνετε reset βγάζοντας τις µπαταριές και περιµένοντας τουλάχιστον 2 λεπτά. 
 
Βήµα 4 -  Τοποθετούµε τις µπαταρίες στον προγραµµατιστή (µπορούµε να εισάγουµε 

τον αριθµό ταυτότητας χειριστηρίου του προγραµµατιστή µόνο  κατά την 
αρχική εκκίνηση.) Από τη στιγµή της τοποθέτησης των µπαταριών, έχετε 
µόνο 2 λεπτά για να ολοκληρώσετε το βήµα 5. 
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Βήµα 5 -  Στείλτε τον κατάλληλο αριθµό ταυτότητας στον προγραµµατιστή. (Αφήστε να 

περάσουν πάνω από 2 λεπτά εάν χρειαστεί να επαναλάβετε το βήµα 4). 
 
 
Σηµείωση: Οι αριθµοί ταυτότητας µπορούν να σταλούν στον προγραµµατιστή ΜΟΝΟ από 
την οθόνη στο βήµα 2. 

 

 
 Υποδεικνύει ότι ο προγραµµατιστής αποδέχτηκε τους αριθµούς 

ταυτοποίησης. 

  
Μας δείχνει πως υπάρχει άλλος ένας προγραµµατιστής σε εµβέλεια µε 
ακριβώς τον ίδιο αριθµό ταυτότητας προγραµµατιστή. ∆ιαλέξτε διαφορετικό 
αριθµό ταυτότητας για τον προγραµµατιστή και επαναλάβετε τα βήµατα 2-5. 
 

Σηµείωση: Oι αριθµοί ταυτοποίησης  µένουν αποθηκευµένοι στον προγραµµατιστή 
µπαταρίας µέχρι να τον ξαναρυθµίσουµε. 

 
 
Λήψη / Επιβεβαίωση  
Αριθµού ταυτότητας του προγραµµατιστή. 
 
Σηµείωση: Αυτή είναι µια προηγµένη λειτουργία του TBC WP και δεν ισχύει σε άλλους 
προγραµµατιστές οι οποίοι δεν είναι TORO. 
Στην ασύρµατη επικοινωνία ο προγραµµατιστής και το χειριστήριο πρέπει οποσδήποτε να 
ταιριάζουν. Υπάρχει η δυνατότητα να αποκατασταθεί το νούµερο απο τον TBC WP αν είναι 
άγνωστο ή έχει χαθεί. Όµως δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί η ταυτότητα του 
προγραµµατιστή από το TBC WP. 
 
Σηµείωση: Αυτή η διαδικασία ισχύει µόνο για ασύρµατη επικοινωνία. Η ταυτοποίηση του 
προγραµµατιστή και του αριθµού του χειριστηρίου δεν απαιτείται για την ενσύρµατη 
επικοινωνία. 
 

Βήµα 1 –  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη CTRL01. 

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να λάβετε τον αριθµό του χειριστηρίου από τον 
TBC WP. 

Βήµα 3 -  Αφού εµφανιστεί η ένδειξη ΟΚ πιέστε το πλήκτρο   και θα εµφανιστεί ο 
αριθµός του χειριστηρίου. 

 
Σηµείωση:  Eάν πάνω από ένας προγραµµατιστής TBC WP βρίσκεται στην ίδια εµβέλεια 
τότε θα λάβετε τον αριθµό ταυτότητας από τον προγραµµατιστή µε το δυνατότερο σήµα 
(πιθανότατα από αυτόν που είναι ποιό κοντά) ή διαφορετικά στην οθόνη του χειριστηρίου 
θα εµφανιστεί η ένδειξη ERROR. 
 
Εάν εµφανιστεί η ένδειξη ERROR απευθυνθείτε στον τεχνικό που εγκατέστησε το 
σύστηµα. 
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Ρύθµιση εβδοµαδιαίου προγράµµατος 
Με αυτή τη ρύθµιση µπορούµε να ποτίσουµε σε εβδοµαδιαία βάση. Μπορούµε επίσης να 
εξαιρέσουµε ηµέρες της εβδοµάδας ξεκινώντας από την Κυριακή. 
 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη ένδειξη CAL . 

Εάν εµφανιστεί το ODD,EVEN ή IN01:01 πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να 
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CAL. 
 

   
 

Βήµα 2 - Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξτε ένα πρόγραµµα. 
 
 

Βηµα 3 - Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή   για να εξαιρέσετε 
ηµέρες της εβδοµάδας που αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε µέχρι να 
ρυθµιστούν όλες οι ηµέρες της εβδοµάδας. 

 

  
 
 
Προγραµµατισµός  µονών / ζυγών ηµερών 
Επιλέγοντας το πρόγραµµα (ODD / EVEN) µπορείτε να επιλέξετε να ποτίσετε τις µονές ή 
τις ζυγές ηµέρες του µήνα. Επιπρόσθετα µπορείτε να διαλέξετε συγκεκριµένες µέρες θέλετε 
να µη ποτίζει το σύστηµα. 
 
Εάν διαλέξετε ζυγές ηµέρες (Even) και αποκλείσετε τις Tετάρτες και τα Σάββατα ο 
προγραµµατιστής θα ποτίζει µόνο τις ζυγές ηµέρες  του µήνα. Ο προγραµµατιστής αυτός 
δεν θα ποτίζει τις µονές ηµέρες καθώς τις Τετάρτες και τα Σάββατα ακόµη και αν πέσουν 
σε µονή ηµεροµηνία . 
 
 

Βήµα 1 - Πιέστε το πλήκτρο   µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CAL, 
ODD EVEN ή IN01:01. 

   

Βηµα 2 - Πατήστε το πλήκτρο   και επιλέξτε ένα πρόγραµµα. 
 

Βήµα 3 - Πατήστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί η επιλογή που θέλετε (ODD για 
µόνες µέρες, EVN για ζυγές). 
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Βηµα 4 -  Προαιρετικό: Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή  για 
να εξαιρέσετε τις ηµέρες της εβδοµάδας που αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε 
µέχρι να ρυθµίσετε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. 

 

  
 
 
 
Προγραµµατισµός 
Ο προγραµµατισµός  µας επιτρέπει να επιλέξουµε ένα συγκεκριµένο διάστηµα στο όποιο 
θα ποτίζουµε.  
Μπορείτε να διαλέξετε ένα διάστηµα από 1 (καθηµερινά) έως 31 (κάθε 31 ηµέρες). Επίσης 
µπορείτε να διαλέξετε ηµέρες της εβδοµάδας που θέλετε να εξαιρεθούν από το πότισµα. 
Εάν επιλέξετε ένα διάστηµα 5 και εξαιρέσετε την Παρασκευή ο προγραµµατιστής θα ποτίζει 
κάθε 5 ηµέρες και δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η πέµπτη κατά σειρά ηµέρα πέσει Παρασκευή. 
 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  CAL, ODD, 
EVEN, ή IN01:01 

  
 

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο   για να επιλέξετε το πρόγραµµα. 
 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  ΝΕΧΤ µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 
IN01:01 

  
 

Βηµα 5 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να ρυθµίσουµε το διάστηµα σε ηµέρες. Επιλέξτε 
µια διακοπή από   1-31 ηµέρες. Επιλέγοντας το 1 θα ενεργοποιηθούν τα 
προγράµµατα κάθε ηµέρα. 

 Επιλέγοντας το 4 τα προγράµµατα θα ενεργοποιηθούν κάθε τέταρτη ηµέρα. 

   
 

Βήµα 6 - Πιέστε το πλήκτρο  για να ρυθµίσετε την ηµέρα ποτίσµατος. Για 
παράδειγµα, η διακοπή ποτίσµατος είναι κάθε 4η ηµέρα και θέλετε αύριο να 
ξεκινήσει το πότισµα. Τότε η ενεργή ηµέρα θα είναι η 3η. 
(ο προγραµµατιστής µετράει   ηµέρες, δηλαδή ξεκινά από το 1 και µόλις 
φτάσει στο 4 θα είναι η ηµέρα που θα ποτίσει όπως στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα. Εάν  θέλουµε να ποτίζει κάθε 31 µέρες τότε η ενεργή ηµέρα θα 
µετράει  από την πρώτη µέρα έως την 30η  και την  31η ηµέρα θα ποτίσει.) 

 
9



 

 
 
Βήµα 4 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή  για να αποκλείσετε 

τις ηµέρες της εβδοµάδας που αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε µέχρι να 
ρυθµίσετε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. 

  
 
 
Ώρα εκκίνησης προγράµµατος 
 
Κάθε ένα από τα  προγράµµατα ενός TBC WP (A,B,C και D) µπορεί να έχει µέχρι 10 
χρόνους εκκίνησης. Προγραµµατιστές άλλης µάρκας, έχουν προγράµµατα Α, B C και  
έχουν µέχρι 8 χρόνους εκκίνησης. ∆ιαλέξτε την ώρα εκκίνησης ποτίσµατος που είναι 
κατάλληλη για το φυτό ή την έκταση που θα ποτίσετε. 
 
Σηµείωση: Όταν 2 στάσεις έχουν ρυθµιστεί να ενεργοποιηθούν την ίδια ώρα εκκίνησης, ο 
προγραµµατιστής TBC WP θα ενεργοποιήσει την στάση που θα έχει προτεραιότητα, θα 
επαναφορτίσει για να ένα λεπτό και µετά θα ενεργοποιήσει την επόµενη.  
Ο TBC WP θα χρησιµοποιήσει το γράµµα του προγράµµατος (A B C D) και µετά τον 
αριθµό της στάσης  έτσι ώστε οι στάσεις να µπουν σε σειρά προτεραιότητας. 
 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο . 

  
 

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο  επιλογής προγράµµατος. 
 
 
Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο     ή   για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. 

  
 

Βήµα 4 - Πιέστε το πλήκτρο  για να ρυθµίσετε την επόµενη ώρα έναρξης. 
Επαναλάβετε τα Βήµατα 3 και 4 για να ρυθµίσετε επιπρόσθετες ώρες 
έναρξης. 

   
 
Σηµείωση:  Ο προγραµµατιστής TBC  WP θα οργανώνει την ώρα έναρξης αυτόµατα σε 
χρονολογική σειρά από τις 12:00πµ (00.00) µέχρι τις 11:59µµ (23:59). 
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Ρύθµιση χρόνου λειτουργίας των στάσεων 
Ο χρόνος λειτουργίας των στάσεων µπορεί να ρυθµιστεί από OFF µέχρι 11:59 (11 ώρες 
και 59 λεπτά λειτουργίας). 
  

Βήµα 1 –  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί το εικονίδιο  στην οθόνη. 
 

  
 

Βήµα 2 -   Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το πρόγραµµα. 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθµίσετε πόση ώρα θα λειτουργεί 
η στάση (ώρες : λεπτά). 

 
Σηµείωση:  Απενεργοποιήστε µια στάση επιλέγοντας το OFF. Όταν ο χρόνος λειτουργίας 
στην ίδια στάση ξεπεράσει τον επόµενο χρόνο εκκίνησης, το επόµενο πρόγραµµα θα 
συναθροιστεί. Για τους προγραµµατιστές που δεν είναι TORO η δεύτερη έναρξη της ίδιας 
στάσης θα αγνοηθεί. 
 

Βήµα 4 -  Πιέστε το πλήκτρο   για να προχωρήσετε στην επόµενη στάση. 
Επαναλάβετε το βήµα 3 για τις υπόλοιπες στάσεις και προγράµµατα όπως 
κρίνετε απαραίτητο. 

 
 
Ρύθµιση ανάλογα µε την εποχή 
Η ρύθµιση ανάλογα µε την εποχή στo σύστηµα TBC WP µας επιτρέπει να αυξοµειώσουµε 
το πότισµα του κάθε µήνα χωρίς να χρειαστεί να ξαναρυθµίσουµε κάποιο πρόγραµµα. Με 
την µηνιαία ρύθµιση µπορείτε να προσαρµόσετε το πρόγραµµα του ποτίσµατος έτσι ώστε 
να εξοικονοµείτε νερό µειώνοντας το πότισµα στους υγρούς η κρύους µήνες, ή να αυξήσετε 
το πότισµα τους θερµούς και άνυδρους µήνες. 
 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι στην οθόνη να εµφανιστεί η ένδειξη . 

  
 

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το πρόγραµµα. 
 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  ή   για να ρυθµίσετε την ποσοστιαία αύξηση 
ή µείωση του νερού για τον επιλεγµένο µήνα.  Η ρύθµιση αυτή µπορεί να 
πάρει τιµές από 300% έως 00% (το πρόγραµµα δεν θα εκτελείται) µε 
προσαυξήσεις του 10%. 

 
Σηµείωση: H προεπιλογή είναι ρυθµισµένη στο 100%. (Οι χρόνοι εκκίνησης του 
προγράµµατος δεν είναι ρυθµισµένοι). 
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Βήµα 4 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε στον επόµενο µήνα. π.χ. 
επιλέξτε 1 για τον Ιανουάριο, 2 για τον Φεβρουάριο, 12 για τον ∆εκέµβριο 
κλπ. Επαναλάβετε το βήµα 3 για κάθε µήνα όπως κρίνετε απαραίτητο. 
 
 

Χειροκίνητη έναρξη στάσης 
Η χειροκίνητη έναρξη στάσης του  χειριστηρίου TBC, µας επιτρέπει να ξεκινήσουµε µια 
στάση όποτε θέλουµε. 
 
Προγραµµατιστές TORO 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη STA και το 

εικονίδιο . 

   
Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο   ή   για να επιλέξετε τον αριθµό στάσης που 

θέλετε να ενεργοποιήσετε. 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να προχωρήσετε στην οθόνη που ορίζει πόση 
ώρα θα λειτουργήσει  η στάση που επιθυµείτε. 

Βήµα 4 -  Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε πόση ώρα θα 
λειτουργήσει η στάση 

Βήµα 5 -  Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης . 
 
Σηµείωση:  Ο χρόνος ποτίσµατος δεν µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί κατά τη διάρκεια της 
χειροκίνητης λειτουργίας ποτίσµατος. Για να εκκινήσετε πολλούς σταθµούς χειροκίνητα, 
επαναλάβετε τα βήµατα 1-5. 
 
Προγραµµατιστές άλλης µάρκας 
 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη STA και το 

εικονίδιο . 

  
 

Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο   για να επιλέξετε τη στάση που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε. 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή  για να κλείσετε τη 
στάση. 

 
Σηµείωση: To χειριστήριο TBC θα χρησιµοποιήσει τον προγραµµατισµένο χρόνο για τις 
στάσεις. Για να αλλάξετε το χρόνο που λειτουργεί µια στάση δείτε το κεφάλαιο Χρόνος 
λειτουργίας στάσεων. Για να εκκινήσετε πολλούς σταθµούς χειροκίνητα επαναλάβετε τα 
βήµατα 1-3. 
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Χειροκίνητη έναρξη ολοκλήρου του κύκλου άρδευσης 
Η επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραµµα κατ’ 
επιλογή. 
 
Για προγραµµατιστές TORO 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι η ένδειξη CYC και το εικονίδιο  να 
εµφανιστούν στην οθόνη. 

  
 

Βήµα 2 - Πιέστε το πλήκτρο   επιλογής προγράµµατος, για να επιλέξετε το 
πρόγραµµα. 

 

Βήµα 3 - Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή το πλήκτρο  για να 
κλείσετε το πρόγραµµα. 

 

Βήµα 4 - Πιέστε το πλήκτρο  µετάδοσης πληροφοριών για να ξεκινήσει το 
πρόγραµµα. 

 
 
Προγραµµατιστές άλλης µάρκας 

Βήµα 1 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι η ένδειξη CYC και το εικονίδιο   να 
εµφανιστούν στην οθόνη. 

   
 

Βήµα 2 - Πιέστε το πλήκτρο  επιλογής προγράµµατος, για να επιλέξετε το 
πρόγραµµα. 

Βήµα 3 - Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή  για να κλείσετε το 
πρόγραµµα. 

 
 
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συστήµατος 
Ο προγραµµατιστής TBC WP µπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί χωρίς να 
διαγραφούν τα προγράµµατα που έχετε ρυθµίσει.  
Ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
προγραµµατιστή. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε ένα  εκτεταµένο σύστηµα 
άρδευσης. 
 
Βήµα 1 -  Συνδέστε το καλώδιο στον προγραµµατιστή (µε καλώδιο υπέρυθρων ή 

ασύρµατα). 
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Βήµα 2 -  Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι οι ενδείξεις ON OFF  ή  DLY εµφανιστούν 
στην οθόνη. 

 

 
 
 

Βήµα 3 -  Πιέστε το πλήκτρο  ΟΝ για να ενεργοποιήσετε τον προγραµµατιστή, 
OFF για να απενεργοποιηθεί ή DLY για να καθορίσετε για πόσες µέρες 
θέλετε να µη λειτούργει ο συγκεκριµένος προγραµµατιστής. 

 
Σηµείωση:  Όταν ο προγραµµατιστής TBC WP είναι στη θέση OFF ή DLY όλα τα 
προκαθορισµένα προγράµµατα και οι χειροκίνητες λειτουργίες θα ακυρωθούν. 
 
 
Ρυθµίσεις για προχωρηµένους. 
Με τις ρυθµίσεις για προχωρηµένους έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στη µνήµη ένα 
πρόγραµµα,  να ορίσετε µια καθυστέρηση µεταξύ της λειτουργίας των στάσεων, να ορίσετε 
εάν µια πλακέτα επέκτασης έχει ανιχνευτή βροχής, να αλλάξετε τον αριθµό ταυτότητας 
προγραµµατιστή και να ενεργοποιήσετε τον ασύρµατο.  
Για να αλλάξετε τον αριθµό ταυτότητας του προγραµµατιστή  ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
«Ρύθµιση χειριστηρίου». 
 

Προχωρήστε στις λειτουργιές για προχωρηµένους πατώντας  το πλήκτρο  µέχρι στην 
οθόνη να εµφανιστεί η ένδειξη ADVSET. 

 
 
 
Αποθήκευση ενός προγράµµατος Άρδευσης 

Πιέστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε στην οθόνη µε την ένδειξη SAVE--.  
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις παραµέτρους του προγράµµατος 
που έχετε ρυθµίσει έτσι ώστε να προγραµµατίζετε εύκολα πολλούς προγραµµατιστές.  

Πιέστε το πλήκτρο  ή   για να ορίσετε ένα αριθµό στο πρόγραµµα. Εάν ορίσετε 
την ιδία τιµή και σε ένα δεύτερο πρόγραµµα το πρώτο πρόγραµµα θα διαγραφεί.  

Πιέστε το πλήκτρο   για να αποθηκεύσετε. Στην οθόνη πρέπει να εµφανιστεί η ένδειξη 
ΟΚ που σηµαίνει επιβεβαίωση. Μπορείτε να σώσετε ένα σύνολο 99 προγραµµάτων. 
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Επαναφορά ενός προγράµµατος άρδευσης. 

Πιέστε το πλήκτρο   µέχρι να εµφανιστεί η  ένδειξη LOAD--. Αυτή η λειτουργία σας 
επιτρέπει να ανακαλέσετε προγράµµατα τα όποια έχετε ήδη αποθηκεύσει για τον εύκολο 

προγραµµατισµό πολλαπλών προγραµµατιστών. Πατήστε το  ή   για να 
επιλέξετε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε να επαναφέρετε. Πιέστε το πλήκτρο 

 για να φορτωθεί το πρόγραµµα. Στην οθόνη πρέπει να εµφανιστεί η ένδειξη ΟΚ . 

 
 
 
Καθυστέρηση έναρξης στάσης. 

Μόνο για προγραµµατιστές TORO. Πιέστε το πλήκτρο  ΝΕΧΤ µέχρι να εµφανιστεί η 
ένδειξη DLY:00. ∆ιαλέξτε µια χρονική καθυστέρηση στην έναρξη της στάσης σε λεπτά η 
όποια θα θεωρείται σαν παύση ανάµεσα στις ενάρξεις των στάσεων.  

Πιέστε το πλήκτρο  επιλογής προγράµµατος για να επιλέξετε πρόγραµµα. Πατήστε το 

κουµπί  ή   για να ρυθµίσετε την καθυστέρηση της έναρξης από 00 (χωρίς 
καθυστέρηση) έως 30 λεπτά. Επαναλάβετε για τα υπόλοιπα προγράµµατα. Επιλέξτε το 

πρόγραµµα που θέλετε να ρυθµίσετε. Πιέστε το πλήκτρο  για να το φορτώσετε. Στην 
οθόνη πρέπει να εµφανιστεί η ένδειξη ΟΚ για  επιβεβαίωση. 

 
 
 
Ενεργοποίηση ανιχνευτή 

Μόνο για προγραµµατιστές TORO. Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη 
SEN N. 
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον προγραµµατιστή να ελέγξει εάν δέχεται 

σήµα από τις υποδοχές  των ανιχνευτών. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το 

πρόγραµµα. Πιέστε το  ή  για να διαλέξετε Y ή N. Πατήστε το κουµπί  για 
αποδοχή. 

 
 
 
 
Απενεργοποίηση ασύρµατου 

Μόνο για προγραµµατιστές TORO. Πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστούν τα 

εικονίδια  και . 
 
Ο TBC WP είναι σε αναµονή για την ασύρµατη επικοινωνία µε το χειριστήριο TBC HH. 

 
15



Για να διατηρηθεί τη µπαταρία του χειριστήριου TBC HH µπορείτε να ορίσετε µια χρονική 
περίοδο που δεν θα χρησιµοποιηθεί και δεν θα γίνει χρήση της ασύρµατης επικοινωνίας.  
Χρησιµοποιείστε αυτή τη ρύθµιση για να θέσετε το χρόνο µη λειτουργίας του χειριστηρίου.  
 

Πιέστε το πλήκτρο  ή το  για να ορίσετε τον χρόνο που δεν θα λειτουργεί το 
χειριστήριο.  

Πιέστε το πλήκτρο   για αποδοχή  
 

(Μόνο για προγραµµατιστές TORO) πιέστε το πλήκτρο  µέχρι να εµφανιστούν τα εικονίδια 

 και . 
 
Χρησιµποιείστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ώρα όταν ο TBC WP θα ξεκινήσει 

την επικοινωνία µε το χειριστήριο. Πιέστε το πλήκτρο  ή το  για να ορίσετε την 
ώρα έναρξης επικοινωνίας.  

Πιέστε το πλήκτρο   για  αποδοχή  
 
 
Από τα παραπάνω παραδείγµατα ο TBC WP θα ρυθµιστεί  έτσι ώστε να σταµατήσει η 
ασύρµατη επικοινωνία από τις 20:00 µµ και να ξεκινήσει πάλι στις 6:00 πµ.  
 
Σηµείωση: H διαδικασία αυτή γίνεται για να διατηρηθεί περισσότερο η µπαταρία και είναι 
εφικτή µόνο σε ασύρµατη επικοινωνία. Η επικοινωνία µε καλώδιο υπέρυθρων είναι 
συνέχεια ενεργή. 
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