
 

                      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ VYR-6051 

 

'Εχετε αγοράσει  έναν ποιοτικό ηλεκτρονικό προγραμματιστή ποτίσματος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό 

πηνίο  με snap-on και snap-off βαλβίδα. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε 

να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του μηχανήματος, τη σωστή εγκατάστασή  και χρήση του. Ελέγξτε ότι το 

πρόγραμμα(ή τα προγράμματα) λειτουργούν όπως τα έχετε ρυθμίσει, όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για πρώτη 

φορά. Αυτό το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες που είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες 

χρήσης. 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αυτός ο προγραμματιστή ποτίσματος είναι σχεδιασμένος μόνο για εξωτερική χρήση, σε κήπους, 

για τον έλεγχο των ψεκαστήρων και των συστημάτων ποτίσματος. Ο προγραμματιστής ποτίσματος δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται για βιομηχανικές χρήσεις ή σε συνδυασμό με χημικές ουσίες, τρόφιμα, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΣΗ:                 DC 3v.(χρησιμοποιείστε αλκαλική  μπαταρία  

                                                    μεγάλης δύναμης) 

ΣΤΑΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ:                      μικρότερο ή ίσο από 18uA 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ 

 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:                              1 σεζόν(6 μήνες) με κανονική χρήση 

 

ΣΦΑΛΜΑ ΧΡΟΝΟΥ:                    +0.25 δευτερόλεπτα/ημέρα 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:    5oC-60oC  

 

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ:                             0.05 bar- 0,8bar 

 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ:              εύκολη ρύθμιση έτσι ώστε να αποτρέπει μη 

                                                    εξουσιοδοτημένες ή τυχαίες αλλαγές των προγραμμάτων.  

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: Ο προγραμματιστής αυτός θα ποτίσει 

τον κήπο και τις γλάστρες σας αυτόματα σύμφωνα με το πρόγραμμα της επιλογής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον 

χρόνο που θα ποτίζεται ο κήπος σας από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, όταν το νερό εξατμίζεται λιγότερο. Θα 

συνεχίζει να ποτίζει κανονικά ακόμα και όταν είστε διακοπές. Διαθέτει δύο εύχρηστες μεθόδους για να ελέγξετε το 

πότισμα: 

1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ: πατήστε το κουμπί Man/Auto για να επιλέξετε μεταξύ On-Off-Auto. 

2.ΑΥΤΟΜΑΤΑ: Μπορεί να ποτίσει μέχρι και 8 φορές μέσα σε μία μέρα. Επιλέξτε γρήγορα από 15 διαφορετικές 

ημέρες, συνδυασμούς για να ελέγξετε ποιες μέρες της εβδομάδας θα λειτουργεί ο προγραμματιστής. 
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ΑΝ ΑΦΟΥ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ PROGRAM ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ DAY ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΤΕ ΘΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (βλέπε 3) 

 

1 MO 4 TH 7 SU 10 SA SU 13 MO TU WE TH FR 

2 TU 5 FR 8 MO TU WE 11 MO TU WE 14 MO TU WE TH FR SA 

3 WE 6 SA 9 TH FR SA 12 TH FR SA 15 MO TU WE TH FR SA SU 

 

NB (1) εγκατάσταση με κάθετη είσοδο και έξοδο (2) εφαρμογή πριν ξεκινήσει η παγωνιά (3) Man/Auto on/off 

παρακάμπτει το πρόγραμμα. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ:  

Αν το νερό δεν ξεκινάει να τρέχει, παρακαλούμε να ελέγξετε τα ακόλουθα: 

1. σιγουρευτείτε πως η βρύση είναι ανοιχτή 

2. τσεκάρετε τις μπαταρίες αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αν έχουν τοποθετηθεί σωστά  

3. τσεκάρετε η συχνότητα και οι ώρες ποτίσματος να είναι όπως τα ρυθμίσατε 

4. σιγουρευτείτε πως η συχνότητα του ποτίσματος είναι μεγαλύτερη από την ώρα ποτίσματος, για παράδειγμα δεν 

μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα ανά 1ώρα και τη διάρκεια του ποτίσματος πάνω από 60 λεπτά.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ: 

 

1. Ξεβιδώστε και μετακινήστε το αδιάβροχο κάλυμμα. Αργά βγάλτε έξω το κουτί της μπαταρίας από τη θέση του μέσα 

από τον προγραμματιστή. Εγκαταστήστε δύο αλκαλικές καινούργιες μπαταρίες των 1.5V (μέγεθος ΑΑΑ). 

Τοποθετήστε το κουτί της μπαταρίας στην αρχική του θέση. 

2. Κρατήστε τη μονάδα σταθερή. Χαλαρώστε το ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΚΟΡ που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 

προγραμματιστή μέχρι το εσωτερικό ΡΑΚΟΡ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ να χαλαρώσει. Βιδώστε το ΡΑΚΟΡ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ πάνω 

στη βρύση μέχρι να εφαρμόσει γερά και μετά εφαρμόστε γερά το ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΚΟΡ. Γυρίστε τη βρύση έτσι ώστε να 

ανοίξει και να αρχίσει να τρέχει το νερό. (ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ Η ΠΕΝΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΠΙΟ ΓΕΡΑ 

ΤΑ ΡΑΚΟΡ). 

 

 

1. Time: από εκεί ρυθμίζετε την τρέχουσα ώρα και μέρα. Κρατήστε το πατημένο, και μετά πιέστε:  

 -Minute: πατήστε για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Όταν το κρατάτε συνεχόμενα πατημένο αλλάζουν γρηγορότερα τα 

λεπτά. 

 -Hour: πατήστε για να αλλάξετε την ώρα. Όταν το κρατάτε συνεχόμενα πατημένο αλλάζει γρηγορότερα η ώρα  

 -Day: πατήστε για να πάτε στην επόμενη μέρα, φαίνεται στην οθόνη πάνω από την ώρα. 

2. ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΙΣΧΥ: όταν αναβοσβήνει το λαμπάκι σημαίνει ότι η μπαταρία έχει 

τελειώσει και χρειάζεται να αντικατασταθεί. 

3. ΕΝΔΕΙΞΗ LCD 

4. Man/Auto: μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ on-auto-off. Υποδεικνύεται με ένα βέλος στην  οθόνη.  

    Prog: πατήστε για να εμφανιστεί η 1η στάση on και μετά ρυθμίστε την ώρα, τα λεπτά, την  ημέρα για να 

προγραμματίσετε τον χρόνο και τη μέρα ποτίσματος. 
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Esc: για επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων. Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσει το πληκτρολόγιο.  

 

ΚΛΕΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ:  

 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ: Πατήστε το Esc για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να γίνει η 

ρύθμιση. Πατήστε ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να βγει από τη ρύθμιση. 

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Βεβαιωθείτε πως το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωμένο. Πατήστε το κουμπί 

Time συνεχόμενα και ταυτόχρονα πιέστε τα πλήκτρα Min, Hour, Day το ένα μετά το άλλο. Ένα φωτάκι 

δείχνει την αλλαγή σε κάθε μονάδα, κρατώντας συνεχόμενα τα πλήκτρα Min και Hour προχωράνε πιο 

γρήγορα οι αριθμοί. 

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: δείτε παρακάτω 

 Esc πλήκτρο: λειτουργεί σαν πλήκτρο ''εκκαθάρισης'' για τα προγράμματα που έχυν ρυθμιστεί 

μεμονωμένα. Δεν αλλάζει την τρέχουσα ώρα! 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

1. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM μία φορά. Το πρόγραμμα 1 ON  

    εμφανίζεται στην οθόνη. 

2. Πατήστε το πλήκτρο HOUR και MINUTE για να ρυθμίσετε τον 

    χρόνο ποτίσματος στο πρόγραμμα 1.(24hr ρολόι) 

3. Πατήστε το πλήκτρο DAY για να ρυθμίσετε τις ημέρες της εβδομάδας που θα λειτουργεί το πρόγραμμα 

1.[δευτέρα(mon)-κυριακή(sun)] 

 

4. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAMM ξανά. Το πρόγραμμα  

   1 OFF εμφανίζεται στην οθόνη.  

5. Πατήστε το πλήκτρο HOUR και MINUTE για να ρυθμίσετε την ώρα που θα τελειώσει το πότισμα στο πρόγραμμα 

1. 

 

 

 

Αν θέλετε ο προγραμματιστής σας να δουλεύει μόνο μία φορά την ημέρα, θα πάτε μέχρι το 3ο βήμα και θα 

σταματήσετε εκεί. 

6. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM ξανά. Το πρόγραμμα 2 θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

7. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 5 για να κάνετε τις ρυθμίσεις του 2ου προγράμματος ποτίσματος είτε τις ίδιες μέρες 

με το πρόγραμμα 1 είτε διαφορετικές μέρες που μπορείτε να επιλέξετε εσείς. 

 πάνω από 8 προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν σε έναν συνδυασμό 15 διαφορετικών ημερών 

 σιγουρευτείτε πως οι μέρες που είναι ρυθμισμένες στο OFF είναι ρυθμισμένες και στο ON  

 σιγουρευτείτε πως για κάθε ON ώρα υπάρχει και η αντίστοιχη OFF 

 για να φύγετε από τις ρυθμίσεις πατήστε το πλήκτρο TIME με το οποίο εμφανίζεται  στην οθόνη η 

τρέχουσα ημέρα και ώρα 
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1 ON --:-- 

        mo tu we thr fr sa su          

1 ON 20:00 

1 OFF --:-- 

             mo tu we thr fr sa su 

1 OFF  20:20 


