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1. Μερικς συμβουλς για τις οδηγες χρ σεως
Αυτ εναι η μετ φραση απ το Γερμανικ κεμενο των πρωττυπων
οδηγιν χρσεως.
Παρακαλομε διαβ στε προσεκτικ τις παροσες οδηγες χρσης
και τις σημεισεις που σας δνονται. Χρησιμοποιστε τις οδηγες για
να εξοικειωθετε με τα κουμπι του προγραμματιστ και τη σωστ
και ασφαλ της χρση.
Για λγους ασφαλεας, δεν πρπει να χρησιμοποιον τον
προγραμματιστ ποτσματος παιδι! κ!τω των 16 ετ"ν καθ"ς
και !τομα που δεν χουν διαβ!σει τις οδηγες χρ σης.

A

Φυλλ!ξτε αυτς τις οδηγες χρ σεως σε ασφαλς μρος.

2. Σωστς χειρισμς
Ο Ηλεκτρονικς Προγραμματιστς Ποτσματος T 1030 της GARDENA,
εναι κατ λληλος για ερασιτεχνικ χρση σε οποιοδποτε μ%ρος
του κπου σας – αποκλειστικ σε εξωτερικ περιβ λλον – και ελ%γχει
κ θε ποτιστικ  σστημα ποτσματος.
Ο ηλεκτρονικς προγραμματιστ ς ποτσματος Τ 1030 δε
πρπει να χρησιμοποιεται σε βιομηχανικς εφαρμογς σε
συνδυασμ με χημικ!, τρφιμα, εφλεκτα υλικ! εκρηκτικς ουσες.

A

Απαρατητη προϋπθεση για τη σωστ χρση του προγραμματιστ
ποτσματος εναι η ακριβς τρηση των υποδεξεων που θα βρετε
στις παροσες οδηγες χρσεως.
Μ%σα στις οδηγες χρσεως θα βρετε και τους ρους χρσης,
συντρησης και εγγησης.
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3. Τεχνικ! στοιχεα.
Πεση νερο:

1 - 12 ατμ

Ελ χιστη ποστητα ρος:

20 λτρ / ρα

Επιτρεπμενα υγρ :

Καθαρ τρεχομενο νερ

Μ%γιστη θερμοκρασα νερο:

40 °C

Προγρ μματα αν μ%ρα:

Μ%χρι 3

Συχντητα ποτσματος:

Κ θε μ%ρα, κ θε 2η, 3η,
 7η μ%ρα

Δι ρκεια ποτσματος:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30, 60,
90  120 λεπτ .

Παροχ ρεματος:

1 αλκαλικ μπαταρα 9 V
τπου IEC 6LR61

Δι ρκεια μπαταρας:

Περπου 1 %τος

4. Π"ς λειτουργε ο προγραμματιστ ς ποτσματος
Ο προγραμματιστς ποτσματος Τ 1030 της GARDENA σας δνει
τη δυναττητα να επιλ%ξετε %να απ τα προεγκατεστημ%να προγρ μματα με συχντητα ποτσματος απ 4 φορ%ς τη μ%ρα εως μα
φορ την εβδομ δα. Συνδυ ζεται με λα τα ποτιστικ , τα συστματα
ποτιστικν και τα συστματα σταγνας που θα χρησιμοποισετε
για να ποτσετε τον κπο σας.
Ο προγραμματιστς ποτσματος θα ποτζει τον κπο σας εντελς
αυτματα, σμφωνα με το πργραμμα που θα επιλ%ξετε. Μπορετε
να ρυθμσετε τον προγραμματιστ να ποτζει νωρς το πρω  αργ
το βρ δυ στε να περιορσετε την εξ τμιση του νερο,  ταν
λεπετε σε διακοπ%ς.
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5. Σντομες οδηγες χρ σεως
1) Β λτε 1 αλκαλικ μπαταρας 9 V μακρ ς διαρκεας.
Προσ%ξτε το (+ / –). Ε ν ακοσετε %να χαρακτηριστικ χο "μπιπ"
σε 15 δευτερλεπτα, οι μπαταρες εναι εντ ξει.
2) Βιδστε το κομπιοτερ στη βρση και ανοξτε τη βρση.
3) Χειροκνητη λειτουργα On / Off.
Γυρστε το κουμπ Run Time 3 στη θ%ση On – η βαλβδα ανογει.
Γυρστε το κουμπ Run Time 3 στη θ%ση Off – η βαλβδα κλενει.
4) Συχντητα ποτσματος (Frequency).
Γυρστε το κουμπ της συχντητας 2 σε μα απ τις
προτοποθετημ%νες θ%σεις συχντητας ποτσματος.
Δηλαδ κ θε 8η - 12η - 24η ρα  κ θε 2η - 3η - 7η μ%ρα.
5) Δι!ρκεια ποτσματος (Run Time).
Γυρστε το κουμπ Run Time 3 σε μα απ τις
θ%σεις δι ρκειας ποτσματος. Δηλαδ δι ρκεια
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120 λεπτ .
6) Καθυστρηση της "ρας ναρξης (Start Time).
Μ%σα σε 5 δευτερλεπτα απ την στιγμ που θα επιλ%ξετε τη
δι ρκεια ποτσματος ( Run Time), μπορετε να καθυστερσετε
την ρα %ναρξης ποτσματος Start Time. Κ θε φορ που πατ τε
το κουμπ Start Time 4, η ρα %ναρξης ποτσματος καθυστερε
κατ μια ρα την αρχικ ρα %ναρξης του προγρ μματος.
7) Reset.
Γυρζοντας το κουμπ Run Time 3 στη θ%ση Reset, τα δεδομ%να
του προγρ μματος θα καθυστερσουν και θα επαν%λθουν ταν
φγετε απ τη θ%ση Reset.
8) Λειτουργα κακοκαιρας (Man / Off).
Ε ν το κουμπ δι ρκειας ποτσματος Run Time 3 βρσκεται στη
θ%ση Off, το πργραμμα δεν θα εκτελεστε, πχ κατ τη δι ρκεια
μας καλοκαιρινς μπρας. Bταν γυρσετε το κουμπ πσω στην
επιθυμητ δι ρκεια ποτσματος, το πργραμμα ενεροποιεται
ξαν . Η ρα %ναρξης ποτσματος δεν επηρε ζεται (παραμ%νει
δια).
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6. Λειτουργικ! μρη
1 Σμα προγραμματιστ
2 Κουμπ συχντητας
3
4
5
6
7
8
9
0
A

ποτσματος (Frequency)
Κουμπ δι ρκειας ποτσματος
(Run Time)
Κουμπ καθυστ%ρησης της
ρας %ναρξης ποτσματος
Υποδοχ μπαταρας
Επαφ οθνης
Κουμπ απελευθ%ρωσης
της οθνης
Υποδοχ για υγρασιμετρο
 αισθητρα βροχς
Ενδεξεις κουμπιν
Οθνη
Ρακρ κορμο

Συμπληρωματικ! :
B Συστολ G ¾
C Ρακρ
Προαιρετικ! :
D Κρκος αντικλεπτικς
προστασας

7. Χαρακτηριστικ! του προγραμματιστ
7.1 Κουμπι! του προγραμματιστ (εικ C)
Frequency

Για την εισαγωγ της συχντητας ποτσματος.

Run Time

Για την εισαγωγ της δι!ρκειας ποτσματος, της
"ρας ναρξης ποτσματος και για το χειροκνητο
νοιγμα και κλεσιμο του προγραμματιστ.

Start Time ▲

Κουμπ καθυστ%ρησης της ρας %ναρξης
ποτσματος. Κ θε φορ που το πατ τε, η %ναρξη
ποτσματος μετατθεται μα ρα αργτερα.

7.2 -λλα μρη του προγραμματιστ
Ρακρ κορμο

Για σνδεση με τη βρση.

Ρακρ GARDENA Για σνδεση με λα τα λ στιχα της GARDENA.
Υποδοχ

Για το Υγρασιμετρο της GARDENA (κωδ 1188) 
τον Αισθητρα βροχς της GARDENA (κωδ 1189).

Υποδοχ μπαταρας
Για να τοποθετσετε τη μπαταρα 9 V.
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7.3 Εξαρτ ματα που προσαρμζονται στον προγραμματιστ
Εικ. D

Αντικλεπτικ προστασα με κρκο και βδες μας φορ ς
(κατεθυνσης). Θα το βρετε στο service της GARDENA.

Εικ. E

Υγρασιμετρο GARDENA κωδ 1188.

Εικ. F

Αισθητ ρας Βροχ ς GARDENA κωδ 1189.

Εικ. G

Αυτματος Διανομας Νερο GARDENA κωδ 1198.

8. Προετοιμασα του προγραμματιστ
Για να λειτουργσει ο προγραμματιστς πρ%πει:
α) να τοποθετσετε την μπαταρα,
β) να συνδ%σετε τον προγραμματιστ στη βρση και
γ) να επιλ%ξετε το πργραμμα που θ%λετε.
8.1 Τοποθτηση καινοριας μπαταρας (εικ. Α)
1. Αφαιρ%στε την οθνη 0 απ το σμα του προγραμματιστ
πι%ζοντας το κουμπ απελευθ%ρωσης της οθνης 7 (βλ. εικ. B / C).
2. Τοποθετστε τη μπαταρα (χρησιμοποιστε μνο αλκαλικ
μπαταρα 9 V) στην υποδοχ μπαταρας 5 (εικ. Α).
Σημεωση : Προσοχ στην πολικτητα (+ / –) κ θε φορ που β ζετε
τη μπαταρα.
3. Τοποθετστε ξαν την οθνη στο σμα του προγραμματιστ.
Μετ το χαρακτηριστικ μπιπ ο προγραμματιστς εναι %τοιμος
για την εισαγωγ του προγρ μματος.
Μετ απ 5 δευτερλεπτα %να διπλ μπιπ επιβεβαινει τι
τα δεδομ%να μπκαν στη μνμη (αυτ δεν συμβανει ταν το
Run Time εναι στη θ%ση Reset).
Σημεωση : Η στιγμ που ακογεται το διπλ μπιπ εναι στο εξς
η ρα %ναρξης ποτσματος.
4. Για να διαγρ ψετε το πργραμμα γυρστε το κουμπ Run Time
στη θ%ση Reset. Προγραμματστε ξαν τον προγραμματιστ πως
περιγρ φεται στην § 9.
8.2 Σνδεση του προγραμματιστ στη βρση (εικ. C)
Ο προγραμματιστς ποτσματος εναι εφοδιασμ%νος με ρακρ
33,3 mm (G 1 ντσας).
Συστολ G 3 /4 (26,5 mm)
Η συστολ G 3 /4 χρησιμοποιετε ταν θ%λετε να συνδ%σετε τον
προγραμματιστ σας σε βρση G 3 /4 (26,5 mm). Απλ βιδστε τη
συστολ π νω στο ρακρ 1 ντσας πριν τον συνδ%σετε με τη βρση.
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Προσοχ !
Το βδωμα με το χρι εναι αρκετ. Μην χρησιμοποιετε πνσα !
8.3 Eλεγχος της μπαταρας
Για να ελ%γξετε την καινορια μπαταρα ανοξτε τη βρση και
γυρστε το κουμπ στο On (η βαλβδα ανογει) και αμ%σως μετ στο
Off (η βαλβδα κλενει). Ε ν η μπαταρα εναι πεσμ%νη, θα ακουστε
%νας χαρακτηριστικς διακεκομ%νος χος.
Για να μην δημιουργηθε καννα πρβλημα, βεβαιωθετε τι χετε
συνδσει το λ!στιχο στην ξοδο του προγραμματιστ για να φεγει
το νερ.

9. Εισαγωγ των δεδομνων του προγρ!μματος
Σημεωση : Η οθνη 0 του προγραμματιστ ποτσματος εναι
αποσπμενη (εικ. Β). Αυτ σημανει τι μπορετε να κ νετε τον
προγραμματισμ σε οποιοδποτε χρο, μακρι απ το σημεο
που %χετε συνδ%σει το σμα του προγραμματιστ.
9.1 Εισαγωγ της συχντητας ποτσματος
Γυρζοντας το κουμπ Frequency
ποτσματος:

2 καθορζετε τη συχντητα του

– κ θε 8, 12,  24 ρες (8 h, 12 h, 24 h)
– κ θε 2η, 3η  7η μ%ρα (2 nd, 3 rd, 7 th )
Σημεωση : Δεν μπορετε να επιλ%ξετε κ τι διαφορετικ π%ρα απ
τις παραπ νω συχντητες ποτσματος.
9.2 Gρα ναρξης ποτσματος και δι!ρκειας ποτσματος

3 στη θ%ση Reset.
2. Στη συν%χεια γυρστε το κουμπ Run Time 3 στην επιθυμητ
1. Γυρστε το κουμπ Run Time

δι ρκεια ποτσματος: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30, 60, 90, 120 λεπτ!.
Σημαντικ : 5 δευτερλεπτα μετ την επιλογ της δι ρκειας
ποτσματος ακογεται %να διπλ μπιπ που επιβεβαινει τι τα
δεδομ%να μπκαν στη μνμη.

3. Gνα διπλ μππ επιβεβαινει τι η επιλεγμ%νη ρα %χει
καταχωρηθε σαν ρα %ναρξης για επμενα ποτσματα. Κ θε
φορ που πατ τε το κουμπ Start Time ▲, καθυστερετε την
ρα %ναρξης ποτσματος κατ μια ρα.
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Σημεωση : Κ θε φορ που καθυστερετε την ρα %ναρξης
ποτσματος κατ μα ρα ακογεται %να μπιπ που το επιβεβαινει.
Σημαντικ ! Πρ%πει να πατσετε το κουμπ Start Time ▲ μ%σα σε
5 δευτερλεπτα απ την εισαγωγ της δι ρκειας ποτσματος. Αν
περ σουν περισστερο απ 5 δευτερλεπτα, ακογεται %να διπλ
μπιπ που σημανει το τ%λος του προγρ μματος και δεν μπορετε
πια να καθυστερσετε την ρα %ναρξης ποτσματος.
Αν μετ το διπλ μπιπ θ%λετε να αλλ ξετε την ρα %ναρξης
ποτσματος, πρ%πει να κ νετε Reset και να β λετε την ρα
%ναρξης ποτσματος απ την αρχ.
9.3 Παραδεγματα
Τρ%χουσα ρα: 9:00
Δεδομ%να του προγρ μματος
Παρ δειγμα α) Κ θε μ%ρα στις 9:00 για 10 λεπτ
Παρ δειγμα β) 3 φορ%ς την ημ%ρα (κ θε 8 ρες), για 2 λεπτ ,
στις 10:00, στις 18:00 και στις 2:00.
Παρ δειγμα γ) Κ θε 3 ημ%ρες, στις 16:00, για 60 λεπτ
Ο προγραμματισμς θα γνει ως εξς:

Παρ δειγμα α)
Παρ δειγμα β)
Παρ δειγμα γ)

1ο βμα
Κουμπ
Frequency

2ο βμα
Κουμπ
Run Time

3ο βμα
Κουμπ
Start Time ▲

24 h
8h
3 rd

10 (λεπτ )
2 (λεπτ )
60 (λεπτ )

μην το πατσετε
πατστε 1 φορ
πατστε 7 φορ%ς

Η δι ρκεια ποτσματος %χει τρα αλλ ξει.
Στο εξς θα εκτελεται αυτματα το πργραμμα που β λατε.
9.4 Απενεργοποηση του προγρ!μματος (λειτουργα κακοκαιρας)
Ο προγραμματιστς ποτσματος σας δνει τη δυναττητα να
απενεργοποισετε το πργραμμα για σο χρονικ δι στημα θ%λετε
(πχ κατ τη δι ρκεια μας καλοκαιρινς μπρας).
1. Γυρστε με τη φορ του ρολογιο το κουμπ Run Time
θ%ση Off.

3 στη
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2. Για να ενεργοποισετε ξαν το πργραμμα γυρστε πσω το κουμπ
Run Time 3 στη θ%ση On.
Σημεωση : Η ρα %ναρξης ποτσματος του προγρ μματος δεν
επηρε ζεται (παραμ%νει δια).
9.5 Χειροκνητη Λειτουργα On / Off, ανεξ!ρτητη απ το πργραμμα
Ο Προγραμματιστς ποτσματος μπορε να ανοξει χειροκνητα αν
π σα στιγμ, γυρζοντας το κουμπ Run Time 3 στη θ%ση On  Off.
Ε ν κατ τη δι ρκεια του προγρ μματος ανοξετε χειροκνητα
τη βαλβδα, το πργραμμα διακπτεται. Ε ν την ρα %ναρξης
του προγρ μματος η βαλβδα %χει δη ανοξει χειροκνητα, το
πργραμμα δεν θα ενεργοποιηθε. Μλις κλεσετε τη βαλβδα
μπορετε να επιλ%ξετε ξαν τη δι ρκεια του ποτσματος. Η ρα
%ναρξης του προγρ μματος δεν επηρε ζεται (παραμ%νει δια).
Θση “On”
Αν γυρσετε το κουμπ Run Time στη θ%ση On η βαλβδα θα ανοξει
μετ απ 2 δευτερλεπτα και θα μενει ανοιχτ για 30 λεπτ .
Ε ν κατ τη δι ρκεια του προγρ μματος ανοξετε χειροκνητα τη
βαλβδα, το πργραμμα διακπτεται και η βαλβδα θα κλεσει μετ
απ 30 λεπτ .
Θση “Off”
Αν γυρσετε το κουμπ Run Time στη θ%ση Off η βαλβδα θα κλεσει
μετ απ 2 δευτερλεπτα.
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10. Αλλαγ του προγρ!μματος
Μπορετε να αλλ ξετε το πργραμμα αν π σα στιγμ γυρζοντας
τα κουμπι Run Time και Frequency.
Οι αλλαγ%ς οριστικοποιονται μετ απ 5 δευτερλεπτα με
%να διπλ μπιπ. Ε ν πριν την αλλαγ δεν εχατε κ νει Reset, η
υπ ρχουσα ρα %ναρξης ποτσματος δεν θα αλλ ξει.
Αλλαγς που γνονται κατ! τη δι!ρκεια του αυτματου ποτσματος.
Μπορετε να αλλ ξετε τη δι ρκεια του ποτσματος ακμα και μετ
την αυτματη %ναρξ του απ το πργραμμα.
.Ε ν η ν%α δι ρκεια ποτσματος που θα β λετε εναι μεγαλτερη
απ τον υπλοιπο χρνο ποτσματος, ττε θα ισχει η ν%α
δι ρκεια ποτσματος.
Παρ!δειγμα :
Η δι ρκεια ποτσματος του προγρ μματος ταν 10 λεπτ .
Ε ν 4 λεπτ μετ την %ναρξη του ποτσματος (υπλοιπος χρνος
ποτσματος = 6 λεπτ ) αλλ ξετε τη δι ρκεια ποτσματος σε
30 λεπτ . Ττε η συνολικ δι ρκεια ποτσματος εναι 30 λεπτ .
.Ε ν η ν%α δι ρκεια ποτσματος εναι μικρτερη απ τον υπλοιπο
χρνο ποτσματος, ττε το πτισμα θα σταματσει σε %να λεπτ.
Ε ν %χετε δη β λει την ρα %ναρξης ποτσματος: Οι αλλαγ%ς
που θα κ νετε στη συχντητα ποτσματος (με το κουμπ Frequency)
θα ενεργοποιηθον με την %ναρξη του επμενου ποτσματος.
Αν %χετε ξεχ σει την τρ%χουσα ρα %ναρξης, πρ%πει να κ νετε
Reset και να τοποθετσετε την αρχ τα δεδομ%να τον προγρ μματος.
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11. Μπαταρα
11.1 Δεκτης μπαταρας
Ε ν το βολτ ζ της μπαταρας π%σει κ τω απ %να συγκεκριμ%νο
εππεδο, ακογεται %να μπιπ που επαναλαμβ νεται κ θε 15 δευτερλεπτα. Το πργραμμα ποτσματος που υπ ρχει στον προγραμματιστ δεν εκτελεται. Η βαλβδα δεν ανογει οτε χειροκνητα.
Ε ν τη στιγμ που θα αδει σει τελεως η μπαταρα η βαλβδα
εναι ανοιχτ, κλενει αυτματα.
11.2 Αλλαγ μπαταρας
Gνα μπιπ που επαναλαμβ νεται κ θε 15 δευτερλεπτα δηλνει
τι πρ%πει να αλλ ξετε αμ%σως τη μπαταρα. Για να αλλ ξετε τη
μπαταρα πρ%πει να βγ λετε τον προγραμματιστ απ τη βρση.
Σημαντικ ! Με την αλλαγ της μπαταρας σβνονται λα τα
προγρ μματα.
Για να αλλ ξετε τη μπαταρα:
1) Β λτε τη μπαταρα στην ειδικ υποδοχ 5.
2) Γυρστε το κουμπ Run Time 3 στη θ%ση Reset.
3) Β λτε ξαν τα δεδομ%να του προγρ μματος, πως περιγρ φεται
στη § 9.
Ε ν 5 δευτερλεπτα μετ την τοποθ%τηση της καινοριας μπαταρας
δεν γυρσετε το κουμπ Run Time 3 στη θ%ση Reset, θα ακοσετε
%να διπλ μπιπ. Αυτ σημανει τι %χουν μπει στη μνμη οι ρυθμσεις
απ τα κουμπι Run Time και Frequency 2.
Σημεωση : Η ρα που θα μπει η καινορια μπαταρα θα εναι στο
εξς η ρα %ναρξης ποτσματος.
Για να εστε σγουροι τι ο προγραμματιστς θα δουλ%ψει σωστ ,
σας συνιστομε να β ζετε καινορια μπαταρα στην αρχ κ θε
σαιζν  το αργτερο μα φορ το χρνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πετ ξτε τις μπαταρες στον ειδικ κ δο και μνο ταν
%χουν αδει σει.
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12. Παρατηρ σεις για ασφαλ λειτουργα
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.

H ελάχιστη ποστητα νερού τροφοδοσίας για την ασφαλή
λειτουργία μεταγωγής του Προγραμματιστή ποτίσματος
ανέρχεται σε 20 - 30 λίτ. / ώρα.
Π.χ. για τον έλεγχο του Συστήματος Micro-Drip είναι απαραίτητα
τουλάχ. 10 τεμάχια σταλακτών 2 λίτρων.
Το βαρ χειμ"να φυλ!ξτε τον προγραμματιστ ποτσματος
σε ξηρ μρος που να μην κινδυνεει απ παγετ.
Η θερμοκρασα του νερο που περν! μσα απ τον
προγραμματιστ δεν πρπει να ξεπερν! τους 40 °C.
Η δυναμικ πεση δεν πρπει να εναι λιγτερη απ 1 ατμ
μεγαλτερη απ 12 ατμ.
Χρησιμοποιετε μνο αλκαλικς μπαταρες 9 V τπου IEC 6LR61.
Eνα μπιπ που επαναλαμβ!νεται κ!θε 15 δευτερλεπτα δηλ"νει
τι πρπει να αλλ!ξετε αμσως τη μπαταρα (ο προγραμματιστ ς
δεν ποτζει οτε αυτματα οτε χειροκνητα).
Σας συνιστομε να β!ζετε καινορια μπαταρα στην αρχ κ!θε
σαιζν το αργτερο μα φορ! το χρνο.
Η ικανοποιητικ λειτουργα του προγραμματιστ ποτσματος
εξαρτ!ται !μεσα απ την αποτελεσματικτητα της μπαταρας.
Η αναμενμενη δι!ρκεια ζω ς του ενς χρνου πραγματοποιεται
μνο ταν η καινορια αλκαλικ μπαταρα που θα χρησιμοποισετε, διατηρε ελ!χιστη τ!ση 9 V. Ελγχετε τη μπαταρα πριν
την αγορ!σετε.
Ο προγραμματιστ ς πρπει να βιδ"νεται στη βρση στην
κατακρυφη θση με το ρακρ κορμο προς τα π!νω, τσι "στε
να μην εισχωρ σει νερ στον ειδικ χ"ρο μπαταρας.
Προσοχ ! Κατ! τη δι!ρκεια λειτουργας, η οθνη προγραμματισμο πρπει να εναι συνδεδεμνη με τον προγραμματιστ .
Προσοχ ! Ο προγραμματιστ ς ποτσματος πρπει να
χρησιμοποιεται αποκλειστικ! και μνο σε εξωτερικος χ"ρους.
Ελγχετε τακτικ! το φλτρο στο ρακρ κορμο
το εαν εναι αναγκαο.

A και καθαρστε

Προσχετε τον προγραμματιστ σας. Μην τραβ!τε το λ!στιχο
που εναι συνδεδεμνο στην ξοδο του προγραμματιστ .
Τροφοδοτετε τον προγραμματιστ μνο με καθαρ τρεχομενο
νερ.
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13. Αξεσου!ρ (προαιρετικ!)
13.1 Αντικλεπτικ προστασα (εικ. D)
Για να προστατ%ψετε τον προγραμματιστ σας απ πιθαν κλοπ,
προμηθευτετε απ το σ%ρβις της GARDENA (1815 - 00 .791. 00)
τον ειδικ κρκο αντικλεπτικς προστασας. Ο κρκος αντικλεπτικς
προστασας βιδνεται στο πσω μ%ρος του προγραμματιστ.
Μλις βιδσετε τον κρκο η βδα δεν μπορε πλ%ον να ξεβιδωθε.
Χρησιμοποιστε τον κρκο αντικλεπτικς προστασας για να
περ σετε απ μ%σα π.χ. μα αλυσδα.
13.2 Υγρασιμετρο της GARDENA (εικ Ε)
Μλις συνδεθε το υγρασιμετρο της GARDENA κωδ 1188, το
πτισμα ελ%γχεται και με β ση το εππεδο υγρασας του εδ φους.
Σνδεση (εικ Α)
Το υγρασιμετρο συνδ%εται στην υποδοχ
προγραμματιστ (εικ Α).

8 στο πσω μ%ρος του

Τρπος λειτουργας
Ε ν το υγρασιμετρο δεξει αρκετ υγρασα, το πτισμα διακπτεται
 αναστ%λλεται.
Σημεωση : η χειροκνητη λειτουργα εναι ακμα δυνατ.
13.3 Αισθητ ρας βροχ ς της GARDENA (εικ F)
Μλις συνδεθε ο αισθητρας βροχς της GARDENA κωδ 1189,
το πτισμα ελ%γχεται και με β ση τις βροχοπτσεις.
Σνδεση
Ο αισθητρας βροχς συνδ%εται στην υποδοχ 8, εναλλακτικ
με το υγρασιμετρο, στο πσω μ%ρος του προγραμματιστ (εικ Α).
Τρπος λειτουργας
Ε ν ο αισθητρας βροχς εκτεθε σε νερ, το πτισμα διακπτεται
 αναστ%λλεται.
Σημεωση : η χειροκνητη λειτουργα εναι ακμα δυνατ.
13.4 Αυτματος Διανομας Νερο της GARDENA (εικ G)
Μλις συνδ%σετε το Διανομ%α Νερο, κωδ 1198 μπορετε να
ελ%γξετε μ%χρι και 6 καν λια ποτσματος (%ως 3 καν λια την ημ%ρα).
Ιδανικ εκε που το νερ δεν εναι αρκετ να ενεργοποισει λα
τα καν λια την δια στιγμ  ταν κ θε ποικιλα φυτν %χει διαφορετικ%ς αν γκες σε νερ. Επιτρ%πει τη λειτουργα των καναλιν
το %να μετ το λλο.
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14. Πιθαν! προβλ ματα
Πρβλημα

Πιθαν αιτα

Προτεινμενη λση

Ο προγραμματιστ ς
δεν ποτζει
χειροκνητα.

Η μπαταρα εναι
πεσμ%νη

Τοποθετεστε καινορια αλκαλικ μπαταρα.

Η βρση εναι κλειστ. Ανοξτε τη βρση.
Ο προγραμματιστ ς
δεν ποτζει αυτματα.

Η μπαταρα
εναι πεσμ%νη.

Τοποθετεστε καινορια αλκαλικ μπαταρα.

Γυρσατε το κουμπ
Run Time στη θ%ση
Reset  στη θ%ση
Off.

Γυρστε το κουμπ
Run Time στην
επιθυμητ δι ρκεια
ποτσματος.

Η βαλβδα νοιξε
χειροκνητα και
%κλεισε αντματα
μετ απ 30 λεπτ .

Το κουμπ Run Time
εναι γυρισμ%νο στη
θ%ση On. Γυρστε το
κουμπ Run Time στην
επιθυμητ δι ρκεια
ποτσματος.

Η βρση εναι
κλειστ.

Ανοξτε τη βρση.

Το υγρασιμετρο
 ο αισθητρας
βροχς αν%στειλαν
το πτισμα.

Ε ν τα φυτ χρει ζονται πτισμα, ελ%γξτε
το σημεο που %χετε
εγκαταστσει το
υγρασιμετρο  τον
αισθητρα βροχς.

Το πτισμα γνεται
Gχει γνει Reset.
σε διαφορετικ "ρα
απ την αναμενμενη.

Προγραμματστε ξαν
την ρα %ναρξης
ποτσματος (βλ. § 9).

Η μπαταρα αδει!ζει
σε μικρ χρονικ
δι!στημα.

Δεν εχατε τοποθετσει αλκαλικ
μπαταρα.

Χρησιμοποιετε μνο
αλκαλικ μπαταρα.

Ο προγραμματιστ ς
δεν λειτουργε
καθλου.

Β λατε λ θος την
μπαταρα.

Βεβαιωθετε τι η
πολικτητα (+ / –) εναι
σωστ.
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Πρβλημα

Πιθαν αιτα

Προτεινμενη λση

Ο προγραμματιστ ς
δεν λειτουργε
καθλου.

Η μπαταρα εναι
πεσμ%νη.

Τοποθετεστε καινορια αλκαλικ μπαταρα.

Εάν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρ βλημα, απευθυνθείτε στο service
της GARDENA.

Ανακύκλωση

(σύμφωνα με την οδηγία RL 2002 / 96 / EC)

Μην πετάξετε τον προγραμματιστή μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Παραδώστε τον σε κάποιο κέντρο .
ανακύκλωσης.

Κ!νουμε σαφς τι, σμφωνα με τους νμους παραγωγ ς των
προϊντων, δεν εμαστε υπεθυνοι για καμα ζημι! που προκλ θηκε
απ το προϊν μας ε!ν δε χρησιμοποι θηκαν για λες τις συνδσεις
αποκλειστικ! και μνο τα γν σια εξαρτ ματα ανταλλακτικ! της
GARDENA αν το σρβις δεν πραγματοποι θηκε στο σρβις της
GARDENA. Τα δια ισχουν για τα συμπληρωματικ! μρη και τα
αξεσου!ρ.
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Πιστοποιητικ συμφωνας EK
Η υπογεγραμμ%νη:
GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm
πιστοποιε τι τα μηχανματα που υποδεικνονται κ τωθι, ταν
φεγουν απ το εργοστ σιο, εναι κατασκευασμ%να με τις οδηγες
της Ευρωπαϊκς Κοιντητας και τα Κοινοτικ πρτυπα ασφαλεας
και προδιαγραφ%ς.
Αυτ το πιστοποιητικ ακυρνεται ε ν τα μηχανματα συναρμολογονται χωρς δικ μας δεια.
Περιγραφ του μηχαν ματος :
Ηλεκτρονικς Προγραμματιστς
ποιτητας

Eτος πιστοποιητικο
ποιτητας CE :
1998

Τπος : T 1030

Ulm, 17.07.1998

Κωδ. Νο. : 1805
Προδιαγραφς ΕΚ :
Ηλεκτρομαγνητικ συμβαττητα
2004 /108 / EK
Προδιαγραφ 93 / 68 / EK

Thomas Heinl
Διευθυντς Τεχνικο Τμματος
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Deze garantie van de producent
heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar/ verkoper
bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van storing het
defecte apparaat samen met de
kassabon en een beschrijving
van de storing gefrankeerd op naar
het op de achterzijde aangegeven
serviceadres.

R

Εγγηση
Η GARDENA εγγυ ται αυτ
το προϊν για 24 μνες (απ
την ημερομηνα αγορ ς).
Η εγγηση καλπτει λες τις
σημαντικ%ς βλ βες οι οποες
θα προκληθον αποκλειστικ
απ σφ λματα στο υλικ 
την κατασκευ του προϊντος.
Ε ν το προϊν καλπτεται απ
εγγηση εναι δικ μας επιλογ
ε ν θα αντικαταστσουμε 
θα επισκευ σουμε το προϊν
δωρε ν εφσον ακολουθθηκαν
οι παρακ τω ροι:
.

.

Το προϊν %χει
χρησιμοποιηθε σωστ ,
σμφωνα με τις δεδομ%νες
πληροφορες στο %ντυπο
των οδηγιν χρσης.
Οτε ο αγοραστς οτε
καν%νας τρτος δεν %χει
προσπαθσει να επισκευ σει
το προϊν.

Βλ βες που προκλθηκαν στον
προγραμματιστ απ μπαταρα
που τοποθετθηκε λ θος  απ
χυμ%να υγρ μπαταρας μ%σα
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στον προ-γραμματιστ δεν
καλπτονται με εγγηση.
Η εγγηση του εργοστασου
δεν εμποδζει  δεν καλπτει
τους τυχν ρους εγγησης
απ το κατ στημα πλησης,
ε ν λλα συμφωνσατε μαζ
του.

Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Service Center
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 7 31 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 7 31 490 - 290
service@gardena.com
Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s / n
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires
Phone: (+ 54) 34 88 49 40 40
info@argensem.com.ar
Australia
Nylex Consumer Products
50 -70 Stanley Drive
Somerton, Victoria, 3062
Phone: (+ 61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au
Austria / Österreich
GARDENA
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg
Tel. : (+ 43) 22 62 7 45 45 36
kundendienst@gardena.at
Belgium
GARDENA Belgium NV/ SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
Brazil
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense,
2414 - Chácara Sto Antonio
São Paulo - SP - Brasil CEP 04715-005
Phone: (+ 55) 11 5181- 0909
eduardo@palash.com.br
Bulgaria
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404
Phone: (+ 359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario
Canada L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+ 56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+ 506) 297 6883
exim_euro@racsa.co.cr

France
GARDENA
PARIS NORD 2
69, rue de la Belle Etoile
BP 57080
ROISSY EN FRANCE
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+ 33) 0826 101 455
service.consommateurs@
gardena.fr
Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27- 28 Brenkley Way
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne
NE13 6DS
info@gardena.co.uk

Croatia
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+ 385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr

Greece
Agrokip
Psomadopoulos S.A.
Ifaistou 33A
Industrial Area Koropi
194 00 Athens Greece
V.A.T. EL093474846
Phone: (+ 30) 210 66 20 225
service@agrokip.gr
www.agrokip.gr

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
CY-1641 Nicosia
Phone: (+ 357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy

Hungary
GARDENA
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest
Phone: (+ 36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu

Czech Republic
GARDENA spol. s r.o.
Шнpskб 20 a, и.p. 1153
627 00 Brno
Phone: (+ 420) 800 100 425
gardena@gardenabrno.cz

Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is

Denmark
GARDENA Norden AB
Salgsafdeling Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa

Ireland
Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12
Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+ 39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it
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Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 -1 Nibanncyo, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+ 81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+ 352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+ 31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+ 599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
NYLEX New Zealand Limited
Building 2
118 Savill Drive
Mangere, Auckland
Phone: (+ 64) 0 800 22 00 88
spare.parts@nylex.com.au
Norway
GARDENA Norden AB
Salgskontor Norge
Karihaugveien 89
1086 Oslo
info@gardena.no
Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05 - 532 Baniocha
Phone: (+ 48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl
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Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês
Edif. GARDENA Algueirão
2725-596 Mem Martins
Phone: (+ 351) 21 922 85 30
info@gardena.pt

Spain
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C / Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+ 34) 91 708 05 00
(4 líneas)
atencioncliente@gardena.es

Romania
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123
Sector 1,
Bucureєti, RO 013603
Phone: (+ 40) 21 352 76 03
madex@ines.ro

Sweden
GARDENA Norden AB
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se

Russia / Россия
ООО ГАРДЕНА РУС
123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: (+ 7) 495 647 25 10
info@gardena-rus.ru

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach
Phone: (+ 41) 848 800 464
info@gardena.ch

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
# 02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+ 65) 6253 2277
hyray@singnet.com.sg

Turkey
GARDENA / Dost Diþ Ticaret
Mümessillik A.Þ. Sanayi
Çad. Adil Sokak No. 1
Kartal - Ýstanbul
Phone: (+ 90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr

Slovak Republic
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
Phone: (+ 421) 263 453 722
info@gardena.sk

Ukraine / Украина
ALTSEST JSC
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska
Borschahivka Town
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine
Phone: (+ 380) 44 459 57 03
upyr@altsest.kiev.ua

Slovenia
GARDENA d.o.o.
Brodiљиe 15
1236 Trzin
Phone: (+ 386) 1 580 93 32
servis@gardena.si
South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+ 27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za

USA
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive
Winchester, VA 22604
Phone: (+1) 540 722-9080
service_us@melnor.com
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