
Εγχειρίδιο λειτουργίασ 

                                                                   Οκόνθ λειτουργίασ & Ζνδειξθ προγραμμάτων T & T1/T2 

       Α)             Β)   

 

Οκόνθ λειτουργίασ 

Δευτζρα on  off 

Τρίτθ  on off 

Τετάρτθ on off 

Πζμπτθ  on off 

Παραςκευι on off 

Σάββατο on off 

Κυριακι on off 

Set : ορίςτε τοπικι ϊρα 

Work : επιλζξτε μζρεσ λειτουργίασ από Δευτζρα ωσ Κυριακι 

Int : ορίςτε διάςτθμα ψεκαςμοφ 1 – 60 λεπτά 

Time : επιλζξτε διαδικαςία λειτουργίασ 

            T on/off  από 00:00 – 23:00 

            T1  on/off από  00:00 – 23:00 

            T2  on/off από  00:00 – 23:00 

Low : ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ 

Count : Αυτόματθ καταγραφι ψεκαςμϊν από 0000 – 9999 

 

Κουμπιά λειτουργίασ 

Power : ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ 

Mode : αλλαγι ςτα προγράμματα 

Adjust : προςαρμογι ρυκμίςεων προγράμματοσ 

Enter : επιβεβαίωςθ ρυκμίςεων 

Test : δοκιμι ψεκαςμοφ ι επίδειξθ ψεκαςμοφ 

Reset count button : πάτθμα 3 δευτερολζπτων για μθδενιςμό αρικμοφ ψεκαςμϊν 

 

*Εάν κάποια ρφκμιςθ δεν ολοκλθρωκεί ςε 15 δευτερόλεπτα, θ lcd επιςτρζφει αυτόματα ςτισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ. 

 



 

Ρυκμίςεισ Προγραμμάτων λειτουργίασ 

 

ΛΕΠΣΑ ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΚΤΡΙΑΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΕ 

5   λεπτά 30 θμζρεσ Με  Κυριακζσ Τ 8 ϊρεσ 

6   λεπτά 30θμζρεσ Με  Κυριακζσ Τ 10 ϊρεσ 

7   λεπτά 30 θμζρεσ Με  Κυριακζσ Τ 12 ϊρεσ 

8   λεπτά 30 θμζρεσ Με  Κυριακζσ Τ 13 ϊρεσ 

10 λεπτά 30 θμζρεσ Με  Κυριακζσ Τ 16 ϊρεσ 

15 λεπτά 30 θμζρεσ Με  Κυριακζσ Τ 24 ϊρεσ 

 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία πάνω ςτθσ ρυκμίςεισ  επικοινωνιςτε 

 μαηί μασ ώςτε να ςασ βοθκιςουμε 

   

Ρυκμίςεισ υςκευισ  

 
*Εάν κάποια ρφκμιςθ δεν ολοκλθρωκεί ςε 15 δευτερόλεπτα, θ lcd επιςτρζφει αυτόματα ςτισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ. 

 

Ρφκμιςθ τοπικισ ώρασ 
1. Πατιςτε (1 φορά ) MODE και το SET αναβοςβινει, πατιςτε ADJ και επιλζξτε τοπικι ϊρα (hour), πατιςτε ENTER 

2. Πατιςτε ADJ και επιλζξτε τα λεπτά (minutes) και πατιςτε ENTER 

3. Πατιςτε ADJ και επιλζξτε μζρα (weekday) και πατιςτε enter αυτόματα πάει ςτθν λειτουργία εργαςίασ 

4. Λειτουργία εργαςίασ -> Στθν ςυνζχεια: 

Πατιςτε MODE και το WORK αναβοςβινει, 

(Δευ-Κυρ) πατιςτε ADJ για να επιλζξετε Δευτζρα on/off  και ENTER, ζπειτα Σρίτθ on/off και ENTER  κ.ο.κ   

 

 

 

 

θμαντικι ςθμείωςθ -> Πατϊντασ μια φορά ADJ  αφαιρεί (×) εκτόσ τθσ επιλεγμζνθσ θμζρασ (ςτθν οκόνθ LCD), εάν 

κζλουμε να τθν επαναφζρουν τθν μζρα ςε ΕΝΕΡΓΗ (√), ξανά πατάμε το ADJ.  

Στθν ςυνζχεια :Πατϊντασ το ENTER περνάμε ςτθν επόμενθ μζρα. 

Αφοφ ζχουμε ρυκμίςει ποιζσ μζρεσ επικυμοφμε να είναι ενεργι θ ςυςκευι ακολουκοφμε το βιμα ( 5.) 

5. Λειτουργία ψεκαςμοφ (INTmode)  

Πατιςτε MODE και τα λεπτά του INTmode αναβοςβινουν, 

Πατιςτε ADJ για να επιλζξετε τθν διάρκεια μεταξφ των ψεκαςμϊν (1 – 60 λεπτά)  

 

 

6. Πατιςτε MODE -> Αναβοςβινει το Σ,  

Εάν επικυμοφμε Σ είναι (Μονόσ προγραμματιςμόσ ςε κάκε μζρα), εάν πατιςτε ADJ και επιλζξουμε τθν λειτουργία 

προγραμμάτων T1&T2 είναι (Διπλόσ προγραμματιςμόσ ςε κάκε μζρα)   



 

 

6.α) Αφοφ ζχουμε επιλζξει Σ είναι (Μονόσ προγραμματιςμόσ ςτισ ενεργοποιθμζνεσ μζρεσ √) ι T1&T2 είναι (Διπλόσ 

προγραμματιςμόσ ςτισ ενεργοποιθμζνεσ μζρεσ √). Πατιςτε ENTER  

Εάν επιλζξετε Σ και πατιςετε ENTER, ρυκμίηετε (Μονόσ προγραμματιςμό) για όλεσ τισ ενεργζσ μζρεσ √.  

Με T/on ϊρα ενάρξεισ & Τ/off ϊρα λιξεισ  -> (Βλζπε παράδειγμα ρφκμιςθ ώρασ Α) 

 

 

6.β) Εάν επιλζξετε T1&T2  (Για να επιλζξετε Σ1&T2 εάν επικυμείτε πατιςτε ADJ )  και πατιςετε ENTER, ρυκμίηετε 

(Διπλόσ προγραμματιςμόσ) για όλεσ τισ ενεργζσ μζρεσ √.  Με T1/on ϊρα ζναρξθσ (Πρϊτου προγράμματοσ για κάκε 

μζρα ξεχωριςτά). Πατιςετε ENTER για να ρυκμίςετε ϊρα ζναρξθσ, ξανά  ENTER για να ρυκμίςετε λεπτά, 

με T1/off ϊρα λιξθσ (Πρώτου προγράμματοσ για κάκε μζρα ξεχωριςτά) ENTER, 

με T2/on ϊρα ζναρξθσ (Δεφτερου προγράμματοσ για κάκε μζρα ξεχωριςτά). 

Πατιςετε ENTER για να ρυκμίςετε ϊρα ζναρξθσ, ξανά  ENTER για να ρυκμίςετε λεπτά. 

Με T2/off ϊρα λιξθσ (Δεφτερου προγράμματοσ για κάκε μζρα ξεχωριςτά) ENTER. 

Ακολουκϊντασ τα ιδία διαδικαςία   (6.β) και για τισ υπόλοιπεσ ενεργζσ μζρεσ -> (Βλζπε παράδειγμα ρφκμιςθ ώρασ Β) 

 

Παράδειγμα: 

(Ρφκμιςθ ώρασ παράδειγμα Α) Πατιςτε ADJ, επιλζξτε Τ και enter για να κζςετε on/off τθν ϊρα τθσ θμζρασ 

(Ρφκμιςθ ώρασ παράδειγμα Β)  Πατιςτε ADJ  και επιλζξτε Σ1 ι Σ2 και ENTER για να κζςετε on/off τθν μζρα 

                                                                                                  Πχ Σ1 : on 8:00, off 17:00  &  T2 : on 18:00, off : 23:00 

 

 

θμαντικι ςθμείωςθ αυτόματων ρυκμίςεων:  

1.Πατώντασ για 8 δευτερόλεπτα το ADJ ζχοντασ επιλεγμζνθ τθν επιλογι Σ  -->Ρφκμιςθ 7 μζρεσ ON με (ΩΡΑΡΙΟ 8:00 ζωσ 20:00 ςτα 6 λεπτά ΙNT) 

2.Πατώντασ για 8 δευτερόλεπτα το ENTER ζχοντασ επιλεγμζνθ τθν επιλογι Σ1&T2  -->Ρφκμιςθ 7 μζρεσ ON με (ΩΡΑΡΙΟ : T1 8:00 

ζωσ 14:00 & Σ2 16:00 ζωσ 20:00 ςτα 4 λεπτά ΙNT  << ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ>> ) 

 


