VI - Χειρωνακτική έναρξη στάσεων
Ο αριθµός στάσεων εµφανίζεται στην ανώτερη αριστερή γωνία (παράδειγµα:
στάση 2).
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο

για να εµφανίσετε τις άλλες στάσεις.

Παράδειγµα: για να αρχίσετε την στάση 2, πιέστε το πλήκτρο
έως ότου
εµφανιστεί ο αριθµός 2. Κατόπιν +/ON
Το πότισµα αρχίζει και υποδεικνύεται στην οθόνη από έναν εκτοξευτήρα που
αναβοσβήνει. Εάν επιθυµείτε να σταµατήσετε
το πότισµα πριν από τον προγραµµατισµένο χρόνο, πιέστε το κλειδί -/OFF

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Βάλτε τον προγραµµατιστή
κοντά σε πηγή 230
V, 50 Hz. Ο προγραµµατιστής
πρέπει να συνδεθεί µε
ηλεκτρική εγκατάσταση που
πληρεί τις τοπικές
προδιαγραφές και
προστατεύεται µε ασφάλεια
στον κεντρικό πίνακα.

Image

VII - Xειρωνακτική έναρξη κύκλων ποτίσµατος
Ένας κύκλος αποτελείται από την διαδοχική λειτουργία όλων των στάσεων
που ορίζονται στο ίδιο πρόγραµµα. Χρησιµοποιήστε το Α/Β για να επιλέξετε
το πρόγραµµα. Κατόπιν πιέστε +/ON για να αρχίσετε τον κύκλο. Για να το
σταµατήσετε, πιέστε -/OFF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ελεγκτής είναι κλειστός, ο εκτοξευτήρας στην οθόνη θα
έχει ένα “Χ”. ∆είτε το βήµα VIII.
VIII – Κλείσιµο/Έναρξη συστήµατος
Ο προεπιλεγµένος τρόπος είναι "ON" που επιτρέπει στο προγραµµατισµένο
πότισµα να πραγµατοποιηθεί.
Μπορείτε να αποτρέψετε το πότισµα (π.χ.βροχή) χωρίς αλλαγή στα
προγράµµατα.
Καλέστε την οθόνη µε το αναβοσβηζόµενο Χ στον εκτοξευτήρα. Για να
αποτρέψετε το πότισµα, πιέστε -/OFF. Κανένα πότισµα, είτε αυτόµατο είτε
χειρωνακτικό, δεν θα πραγµατοποιηθεί. Για να επιστρέψετε στο πότισµα,
πιέστε το πλήκτρο -> έως ότου εµφανιστεί ο εκτοξευτήρας και πιέστε +/ON.
To “X” εξαφανίζεται.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Εάν το φωτάκι δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί και η οθόνη και δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα ο
προγραµµατιστής. Καµία άρδευση δεν θα πραγµατοποιηθεί. Εντούτοις, ο προγραµµατιστής έχει µια
ηλεκτρονική µνήµη που θα διατηρήσει τα προγράµµατα άρδευσης για τουλάχιστον 24 ώρες. Εάν η
διακοπή ρέυµατος διαρκεί περισσότερο, τα προγράµµατα χάνονται. Ένα εφεδρικό πρόγραµµα θα
αναγκάσει κάθε στάση να επανέλθει στο πρόγραµµα "Α" και να αρδεύσει για 10 λεπτά ηµερησίως,
αρχίζοντας 8 ώρες µετά από την διακοπή ρεύµατος.

Καλωδίωση στις ηλεκτρικές βάνες. Ικανότητα στάσης: 1 Βάνα Rain Bird ανά στάση συν
µια κεντρική βάνα ή
Ρελέ έναρξης αντλιών. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα καλώδια από τον προγραµµατιστή στις
βάνες είναι συµβατά για την υπόγεια χρήση χαµηλής τάσης. Επιλέξτε το κατάλληλο
µέγεθος καλωδίων. Όλες οι συνδέσεις στην βάνα και οποιοδήποτε καλώδιο πρέπει να
είναι υδατοστεγή. Χρησιµοποιήστε τους αδιάβροχους συνδετήρες Rain Bird:
DBY, DBR, DBM, KING. ∆είτε τα διαγράµµατα καλωδίωσης.

Α = ΦΡΕΑΤΙΟ
Β = ΡΕΛΕ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΤΛΙΏΝ
Γ = ΡΕΛΕ
∆ = ΑΝΤΛΊΑ
Ε = ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ P10004

Καλώδιο στο ίδιο καλώδιο αγωγών

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ
Με την παρούσα, η εταιρεία RAIN BIRD EUROPE, δηλώνει ότι οι προγραµµατιστές άρδευσης τύπου
σειράς WP, συµµορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της
Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/336/CE και 93/91/CEE για ηλεκτροµηχανική συµβατότητα. Η σειρά WP
λειτουργεί µε µπαταρία. Γενικές πληροφορίες για την σειρά WP, βρίσκονται στο πίσω µέρος του
προϊόντoς.

Έναρξη αντλιών ή κεντρική βάνα
Το τερµατικό χαρακτηρισµένο "P"
χρησιµοποιείται για να ξεκινήσει
αυτόµατα µια αντλία µε ένα ρελέ ή για
να ανοίξει µια κεντρική ηλεκτροβάνα.
Το τερµατικό "P" ενεργοποιείται µόνο
όταν µία οποιαδήποτε στάση
λειτουργεί
Προτεινόµενο ρελέ: Ρελέ Rain Bird ή
FINDER55-1,HAGER E123

Επιλογή
Αισθητήρα
βροχής RAIN
CHECK
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν όλες οι στάσης δεν
χρησιµοποιούνται και ένα ρελέ
αντλιών συνδέεται µε
τον προγραµµατιστή, οι
αχρησιµοποίητες στάσεις πρέπει να
είναι (διαγωνίως-συνδεδεµένοι) σε
στάση που χρησιµοποιείται. Εάν ο
προγραµµατιστής ενεργοποιηθεί σε
εφεδρικό πρόγραµµα έπειτα από
µακροχρόνια διακοπή ρεύµατος, και οι
στάσεις δεν είναι διασυνδεδεµένες, η
αντλία µπορεί να δουλεύει στεγνά και
να προκαλέσει ζηµιά
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Επιλογή LPVK - 12E
Ι - Ρύθµιση τωρινής ώρας και ήµερας (ρολόι)
Α – ρύθµιση τρέχουσας ώρας
Χρησιµοποιήστε +/Και -/Από τα πλήκτρα

Β – Ρύθµιση τρέχουσας ηµέρας
Κινείστε το τετραγωνάκι στις ηµέρες της εβδοµάδας 1 έως 7
(1 = ∆ευτέρα, 2 = Τρίτη, κ.λπ.... ). Τοποθετήστε το τετραγωνάκι
στην τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας = σήµερα. Παράδειγµα:
Σήµερα είναι Τετάρτη. Τοποθετήστε το τετραγωνάκι "στο 3".

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
Συσκευή που χρησιµοποιείται για να ανοίξει αυτόµατα και να κλείσει την
ηλεκτρική βάνα.
ΣΤΑΣΗ
Ένα αριθµηµένο τερµατικό στον προγραµµατιστή. Αντιστοιχεί σε µία
ηλεκτροβάνα και κάλωδιο.
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
Μια συσκευή που ανοίγει ή κλείνει την µετάβαση ύδατος
Για να λειτουργήσουν οι εκτοξευτήρες µε βάση τον προγραµµατισµό του
προγραµµατιστή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ένα εβδοµαδιαίο σχέδιο ποτίσµατος συµπεριλαµβανοµένων των
ηµερών ποτίσµατος και χρόνους έναρξης ποτίσµατος.
ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Οι ηµέρες της εβδοµάδας κατά τις οποίες θέλετε να ποτίσετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
-Το IMAGE έχει κυκλικό µενού. Πιέζοντας το
πλήκτρο ->
θα εµφανίσει τις 8 οθόνες στις επιλογές.
-Το στοιχείο προγραµµατισµού που εισάγετε
αποθηκεύεται αυτόµατα όταν εσείς
κινείστε από µια οθόνη στην επόµενη µε την
συµπίεση των πλήκτρων ->

Τοποθετήστε το µπροστινό µέρος στο σώµα
ΚΥΚΛΟΣ
Μια οµάδα στάσεων που λειτουργούν διαδοχικά (ένας µετά από
άλλο)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η ώρα της ηµέρας που θέλετε να αρχίσει ένας κύκλος άρδευσης.
Εάν
εισάγετε διαφορετικές ώρες έναρξης, ο κύκλος θα αρχίσει
αρκετές φορές.
∆ΙΠΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Α/Β)
Χρησιµοποιηµένος για να διαχειριστεί 2 διαφορετικές συχνότητες
άρδευσης. Παράδειγµα:
Πρόγραµµα Α για το γκαζόν που ποτίζουν κάθε ∆ευτέρα, Πέµπτη
και
Σάββατο στις 22:00. Πρόγραµµα B για τα λουλούδια που
ποτίζουν κάθε ηµέρα στις
9:00.Η κάθε στάση ορίζεται σε ένα πρόγραµµα.

-Οι εικόνες συµβολίζουν τις διάφορες λειτουργίες
και προσδιορίζουν ποιο µέρος
προγραµµατίζετε. Για να καλέσετε συγκεκριµένη
λειτουργία, πιέστε επανειληµµένα -> µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή εικόνα
λειτουργίας.

Ηµέρες ποτίσµατος

Χειρωνακτική έναρξη
κύκλων
Ώρες έναρξης
ποτίσµατος
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Χρόνος ποτίσµατος και
ορισµός των στάσεων στο
πρόγραµµα
AηB
Προϋπολογισµός ύδατος

ΙΙΙ – Ρύθµιση ώρας έναρξης ποτίσµατος
Μπορείτε να αρχίσετε έναν κύκλο ποτίσµατος µέχρι 8 φορές ανά ηµέρα. Σε κάθε έναρξη,
όλες οι στάσεις στο ίδιο πρόγραµµα θα λειτουργήσουν για το χρονικό διάστηµα που θα
θέσετε
στο βήµα IV. Τώρα θέστε τους χρόνους έναρξης.
Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα µε το Α/B. Χρησιµοποιήστε +/ON -/OFF για να θέσετε
τον πρώτο χρόνο έναρξης.
Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο
για τον επόµενο χρόνο έναρξης. Επαναλάβετε την
παραπάνω διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν και οι 8 χρόνοι έναρξης!
Το IMAGE θα αρχειοθετήσει αυτόµατα τους χρόνους έναρξής σας κατά την χρονολογική
σειρά απο της 00:00 εώς της 23:59.
Για να ακυρώσει έναν χρόνο έναρξης: πιέστε το πλήκτρο
για να επιδείξετε τους
χρόνους έναρξης. Όταν βλέπετε τον χρόνο έναρξης που θέλετε
να ακυρώσετε, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο

Τρέχουσα ώρα και ηµέρα.

ON/OFF

Χειρωνακτική έναρξη
µίας στάσης

ΙΙ - Ηµέρες άρδευσης για κάθε πρόγραµµα (κύκλος επτά ηµερών)
Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα µε τα πλήκτρα Α/B. Κινείστε το
τετραγωνάκι για τις ηµέρες της εβδοµάδας (1 έως 7, 1 = ∆ευτέρα). +/ON /OFF χρησιµοποιούνται για να πρσθέσετε ή να ακυρώσετε τις ηµέρες
άρδευσης.
Για να θέσει µια ηµέρα άρδευσης, τοποθετήστε το τετραγωνάκι στον
αντίστοιχο αριθµό ηµέρας και πιέστε +/ON. Επαναλάβετε για το άλλο
πρόγραµµα.
Σε αυτό το παράδειγµα, η ∆ευτέρα, η Πέµπτη και η Παρασκευή είναι
ηµέρες ποτίσµατος στο πρόγραµµα Α.

για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

IV - θέστε τον χρόνο ποτίσµατος ανά στάση
Κάθε στάση πρέπει να οριστεί σε ένα πρόγραµµα. Ορίστε πρόγραµµα Α ή Β
που κινείται προς
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Α/B. Πιέστε το πλήκτρο
την επόµενη στάση
Χρησιµοποιήστε +/ON -/OFF για να θέσετε τον χρόνο ποτίσµατος της στάσης
από 1 λεπτό σε 4 ώρες.
Ο χρόνος ποτίσµατος εµφανίζεται σε ώρες και λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα προγράµµατα είναι προγραµµατισµένα να
λειτουργήσουν ταυτόχρονα, ο προγραµµατιστής θα κανονίσει να ξεκινήσει το
δεύτερο αφού έχει τελειώσει το πρώτο.
V – Ποσοστό χρόνου άρδευσης
Ο προγραµµατιστής χρησιµοποιεί µια λειτουργία για να ρυθµίσει τον χρόνο
ποτίσµατος και για τα δύο προγράµµατα από 0 σε 200% χωρίς
επαναρύθµιση του χρόνου για κάθε στάση. Μια ρύθµιση 100% σηµαίνει ότι
όλες οι στάσεις θα λειτουργήσουν όπως έχετε προγραµµατίσει. Το Ποσοστό
χρόνου άρδευσης µπορεί να είναι χρήσιµο για το πότισµα σε διαφορετικές
εποχές ή τοπικές συνθήκες βροχής, ξηρασίας, κτλ... Χρησιµοποιήστε +/ON /OFF για να αυξήσει ή να µειώσει τον χρόνο ποτίσµατος όλων των στάσεων.
Παράδειγµα: "80" στην οθόνη σηµαίνει ότι έχετε µειώσει όλους τους χρόνους
κατά 20%. Ένας χρόνος 10 λεπτών θα κοπεί σε 8 λεπτά.
Για να επιστρέψετε στους αρχικούς χρόνους άρδευσης, ρυθµίστε το σε 3
100%.

