
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ - 2 ΣΤΑΣΕΩΝ (DT-D)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Προγραμματιστής βρύσης 2 στάσεων.
2. Τάση λειτουργίας: 2Χ1,5Volt  (2 Αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ)
3. Σύνδεση: 1 είσοδος - 2 έξοδοι 3/4’’ θηλυκό - αρσενικό (εμπεριέχεται φλάντζα στεγανοποίησης).
4. Οθόνη LCD.
5. Ηλεκτροβάνες με μεβράνη NBR και πηνίο τύπου latching.
6. Πέντε πλήκτρα προγραμματισμού με εργονομική σχεδίαση.
7. Πλήκτρο για χειροκίνητη λειτουργία.

ο
8. Πίεση λειτουργίας: 6 ατμόσφαιρες στους 20 C. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες.
Κύκλος ποτίσματος: ανά 6 ή 12 ώρες ή 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ή 7 ημέρες. 
Δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης 24 - 48 ή 72 ωρών.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος: 15 cm  /   Ύψος: 18 cm. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
0

Πριν το προγραμματισμό, τοποθετήστε τις δύο αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ στην ειδική θέση που βρίσκεται στο πίσω μέρος 
του προγραμματιστή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
Γυρίζουμε το στροφείο στην ένδειξη ‘’ SET CLOCK’’. Στην οθόνη θα εμφανιστούν η ώρα, τα λεπτά και δεξιά η ένδειξη ΑM ή ΡΜ. 
Με τα πλήκτρα (+) ή (-) ρυθμίζουμε την τρέχουσα ώρα.  
0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤIΣΜΑΤΟΣ
Γυρίζουμε το στροφείο στην ένδειξη ‘’ START TIME’’ και πιέζουμε  τα πλήκτρα (+) ή (-) για να ρυθμίσουμε την επιθυμητή ώρα 
εκκίνησης. Η ρύθμιση της έναρξης σε κάθε ηλεκτροβάνα γίνεται πατώντας αριστερά από την οθόνη το πλήκτρο που αναγράφει 
την ένδειξη  ΄΄L/R΄΄ , όπου ΄΄LEFT=ΑΡΙΣΤΕΡΆ & RIGHT=ΔΕΞΙΑ΄΄.
0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Γυρίζουμε το στροφείο στην ένδειξη ‘’ HOW LONG’’ και με τα πλήκτρα (+) ή (-) επιλέγουμε από 1λεπτό έως 6 ώρες.Η ρύθμιση 
της διάρκειας ποτίσματος  σε κάθε ηλεκτροβάνα γίνεται πατώντας αριστερά από την οθόνη το πλήκτρο που αναγράφει την 
ένδειξη ΄΄L/R΄΄ , όπου ΄΄LEFT=ΑΡΙΣΤΕΡΆ & RIGHT=ΔΕΞΙΑ΄΄.
0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Γυρίζουμε το στροφείο στην ένδειξη ‘’ HOW OFTEN’’ και με τα πλήκτρα (+) ή (-)  επιλέγουμε μία από τις επιλογές που ήδη 
υπάρχουν, δηλαδή 6 - 12 ώρες ή 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ή 7 ημέρες.Η ρύθμιση της έναρξης σε κάθε ηλεκτροβάνα γίνεται πατώντας 
αριστερά από την οθόνη το πλήκτρο που αναγράφει την ένδειξη ΄΄L/R΄΄ , όπου ΄΄LEFT=ΑΡΙΣΤΕΡΆ & RIGHT=ΔΕΞΙΑ΄΄.
0

ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Με τον επιλογέα στη θέση AUTO και πιέζοντας το πλήκτρο (+) θα εμφανιστεί η ένδειξη “DELAY’’ στην οθόνη. Αυτό προκαλεί μια 
χρονοκαθυστέρηση 24 ωρών του προγράμματος. Ο χρόνος καθυστέρησης που μπορεί να επιλεχθεί είναι: 24 ώρες, 48 ώρες, 
και 72 ώρες. Η επιλογή του χρόνου καθυστέρησης γίνεται με τα πλήκτρα (+) ή (-). Στην επιλογή 0 ακυρώνεται η 
χρονοκαθυστέρηση. Η οθόνη θα εναλλάσεται μεταξύ του ρολογιού και των ωρών που απομένουν πριν από την 
προγραμματισμένη επαναφορά του κύκλου. Για να αφαιρέσετε την χρονοκαθυστέρηση επιλέξτε την ένδειξη OFF και στη 
συνέχεια πίσω στο AUTO. Η χρονοκαθυστέρηση ισχύει και για τις 2 ηλεκτροβάνες.
0

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Για την ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας ποτίσματος χωρίς να διακοπή του προγραμματισμού, ο επιλογέας πρέπει 
να βρίσκεται στην θέση “AUTO”. Πατώντας το πλήκτρο με την βρύση και εφόσον το στροφείο είναι την θέση AUTO θα 
εμφανιστεί στην οθόνη η προεπιλεγμένη διάρκεια ποτίσματος 10 λεπτών. Με τα πλήκτρα (+) ή (-) επιλέγουμε χρόνο 
ποτίσματος από 1 λεπτό έως 360 λεπτά. Η επιλογή της χειρωκίνητης  έναρξης σε κάθε ηλεκτροβάνα γίνεται πατώντας 
αριστερά από την οθόνη το πλήκτρο που αναγράφει την ένδειξη ΄΄L/R΄΄ , όπου ΄΄LEFT=ΑΡΙΣΤΕΡΆ & RIGHT=ΔΕΞΙΑ΄΄. Για 
διακοπή του χειροκίνητου ποτίσματος επιλέγουμε την θέση OFF.
0

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
Για να θέσουμε εκτός λειτουργίας τον προγρμματιστή γυρνάμε το στροφείο στην ένδειξη ‘’OFF’’.
- Με την επαναφορά του στροφείου στην ένδειξη AUTO ο προγραμματστής είναι έτοιμος να λειτουργήσει. 
- Όταν ο προγραμματιστής ποτίζει, στο αριστερό μέρος της οθόνης και πάνω από την μπαταρία εμφανίζονται σταγόνες νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προφυλάξτε τον προγραμματιστή από την παγωνιά.
Ο προγραμματιστής είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
Ο προγραμματιστής είναι ανθεκτικός στο νερό, αλλά όχι αδιάβροχος.
0

ΕΓΓΥΗΣΗ - (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας (1) έτους.
Η εγγύηση διακόπτεται (παύει να ισχύει) όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες ή όταν ο προγραμματιστής έχει υποστεί 
βλάβη ή φθορά από λάθος εγκατάσταση.



DIGITAL TAP-TIMER  2 SΤΑTIONS (DT-S)

GENERAL FEATURES
1.  Two-station controller
2.  Working voltage: 2X1,5Volt (2 alkaline batteries AA)
3. Connection:  1 Input - 2 output 3/4'' Female -Male threaded (Sealing gasket included)
4.  LCD screen
5.  Electrovalve with NBR membrane and latching solenoid. 
6.  Five ergonomic knobs for easy programming.
7.  Knob for manual operation

o8.  Maximum operating pressure 6 Atm at 20 C

SPECIFICATIONS
Irrigation time: from 1min to 6 hours.
Irrigation frequency: every 6 or 12 hours or 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 or 7 days
Time delay: 24, 48 or 72 hours

DIMENSIONS
Width: 15cm    /    Height: 1  cm 8
0

INSTRUCTIONS
 Insert 2 alkaline batteries AA in the special case at the back of the controller.

SET CLOCK 
Turn the knob to “SET CLOCK” position. Screen will show the hour, the minutes and to the right AM or PM.  Press 
(+) or (-) buttons to adjust to current time.
0

SET WATERING START TIME 
Turn the knob to “START TIME” position, press (+) or (-) to select the desirable start watering time. Before 
settings,  p u   =ress (L/R) b tton for choice electrovalve ‘’L / R’’  LEFT or RIGHT.
0

SET WATERING RUN TIME (How long)
Turn the knob to “HOW LONG” position, press (+) or (-) to choose from 1 minute to 6 hours. Before settings,  
p u   =ress (L/R) b tton for choice electrovalve ‘’L / R’’  LEFT or RIGHT.
0

SET WATERING FREQUENCY (How often) 
Turn the knob to “HOW OFTEN” position, press (+) or (-) to choose one of the preset options that already exist: 6 - 
12 hours or 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  or 7 days. Before settings,  p u   ress (L/R) b tton for choice electrovalve ‘’L / R’’, LEFT 
or RIGHT.
0

TIME DELAY
 You can delay your watering start time using the Time Delay Feature. Setting the knob to the AUTO position 
pressing (+) will cause 24hour delay of the programmed start time. The options for delay times are: 24 hours, 48 
hours or 72 hours. Change the delay time by pressing (+) or (–) at any time. Reduce to zero to cancel delay. The 
screen will flash between clock and hours remaining before programmed AUTO cycle resumes. Before settings,  
p u   watering , turn the knob to ress (L/R) b tton for choice electrovalve ‘’L / R’’, LEFT or RIGHT. To remove the delay
OFF and then back to AUTO. The time delay applies to two electrovalves.possition 
0

MANUAL OPERATION 
To water without interrupting the set automatic cycle, knob must be in the “AUTO” position. Press the button 
marked with “Tap” symbol and 10mins is shown as a default time. Use the buttons (+) or (–) to set desirable 
watering time from 1 minute to 360 minutes. Before settings,  p u   ress (L/R) b tton for choice electrovalve ‘’L / R’’, 
LEFT or RIGHT. .To stop manual watering set knob to “OFF position. 
0

TURNING OFF THE CONTROLLER
In order to switch off the operation of the controller set the knob to “OFF” position.
- To resume programmed cycle, set knob back to “AUTO” position.
- When controller is running a watering program, droplets will appear at the left and upper corner of the sceen.
0

WARNING
Protect the controller from frost.
The controller is for out-door use only.
The controller is water-resistant but NOT water-proof
0

WARRANTY - (PURCHASE DOCUMENT VERIFICATION REQUIRED)
One (1) year warranty.
Warranty is invalid if the instructions as detailed above are not adhered to and/or the programmer has been 
damaged or misused due to incorrect installation.  
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