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Α. Εξαρτήµατα προγραµµατιστή
1. Οθόνη LCD
Α: Έναρξη
Το ρολόι εµφανίζεται όταν µπαίνουν οι ώρες έναρξη των προγραµµάτων.
Β: Καθυστέρηση
Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν η λειτουργία καθυστέρησης είναι σε χρήση.
C: Αριθµοί έναρξης προγράµµατος 1-4
D: Εµφάνιση βασικών ενδείξεων καθώς και ώρας.
E: Ένδειξη προγραµµάτων Α, Β & C.
F: Έναρξη ποτίσµατος.
Η σταγόνα εµφανίζεται όταν ξεκινά ένα πρόγραµµα ποτίσµατος.
Αναβοσβήνει όταν το πότισµα έχει σταµατήσει.
G: ∆ιακοπή ποτίσµατος.
Το σύµβολο αυτό εµφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η καθυστέρηση
ποτίσµατος.
H: %
Αυτό το σύµβολο εµφανίζεται όταν είναι σε χρήση η εποχιακή ρύθµιση.
I: Ενδεικτικοί αριθµοί στάσεων άρδευσης.
J: Ενδείξεις ηµερών.
K: Ένδειξη λειτουργίας ποτίσµατος.
Εµφανίζεται όταν προγραµµατίζουµε τη διάρκεια λειτουργίας των ζωνών
ποτίσµατος.
2. Πλήκτρα Ελέγχου
+/ΟΝ – Αυξάνει το χρόνο ένδειξης, εµφανίζει τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί
και επιλέγει τις ηµέρες ποτίσµατος.
-/OFF – Μειώνει το χρόνο ένδειξης, ανατρέχει στις πληροφορίες του
προγράµµατος προς τα πίσω και αφαιρεί ηµέρες ποτίσµατος.
NEXT – Προοδευτικά πηγαίνει στις επόµενες πληροφορίες που έχουν
προγραµµατιστεί.
MANUAL – Επιλέγει και ξεκινά χειροκίνητα τις λειτουργίες ποτίσµατος.
3. Καντράν ελέγχου
Επιλέγει και ξεκινά όλες τις προγραµµατισµένες λειτουργίες (εκτός από τη
χειροκίνητη εκκίνηση)
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Πλήκτρα ελέγχου
Run – Σωστή θέση για όλες τις αυτόµατες και χειροκίνητες λειτουργίες.
Current Time/Day – Ενεργοποιεί την ώρα και τη µέρα.
Watering Days – Ενεργοποιεί και επαναλαµβάνει το πρόγραµµα
ποτίσµατος.
Start Times – Ενεργοποιεί την ώρα ποτίσµατος.
Station Times – Ενεργοποιεί την κάθε στάση ποτίσµατος.
Season adjust % - Ενεργοποιεί το χρόνο κάθε στάσης όλων των σταθµών
σε ένα πρόγραµµα να αυξάνεται ή να µειώνεται ταυτόχρονα µέχρι 10%.
Special Functions – Παρέχει προληπτικό έλεγχο και χαρακτηριστικά
χρονοµέτρησης για τη λειτουργία της αντλίας και καλή ανάκαµψη τυχόν καθυστέρησης.
Rain delay – Ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες ποτίσµατος να
καθυστερήσουν από 1 έως 7 ηµέρες.
Off – Ακυρώνει όλες τις αυτόµατες και χειροκίνητες λειτουργίες.
4. ∆ιακόπτης επιλογής προγράµµατος
Ο διακόπτης τριών θέσεων χρησιµοποιείται για την επιλογή του προγράµµατος
ποτίσµατος Α, Β ή C κατά τη διάρκεια των διαδικασιών προγραµµατισµού και της χειροκίνητης
λειτουργίας.
5-6. ∆ιακόπτης κυκλώµατος αισθητήρα βροχής
Παρακάµπτει τον αισθητήρα βροχής όποτε είναι αναγκαίο.
7. Τερµατικά σύνδεσης αισθητήρα βροχής
Ακροδέκτες καλωδίων για απευθείας σύνδεση µε αισθητήρα βροχής.
8. Υποδοχή κοινού καλωδίου
Ακροδέκτης καλωδίου για κοινό καλώδιο ηλεκτροβάνας.
9. Υποδοχή κοινού καλωδίου κεντρικής ηλεκτροβάνας (master)
Ακροδέκτης καλωδίου για τη σύνδεση ρελέ εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής
ηλεκτροβάνας 24VAC.
10. Σύνδεση µετασχηµατιστή
Ακροδέκτες καλωδίων για µετασχηµατιστή.
11. Μονάδα επέκτασης 2 σταθµών
Κάθε µονάδα επέκτασης 2 σταθµών παρέχει συνδέσεις για δυο ηλεκτροβάνες. Έως
6 µονάδες επέκτασης µπορούν να εγκατασταθούν σε σύνολο 12 σταθµών. Εξασφαλίζει 1.3 Kv
προστασία σε κάθε έξοδο.
12. Τηλεχειριστήριο
Παρέχεται µονάδα επέκτασης για τη σύνδεση ενός προαιρετικού τηλεχειριστήριου.
(Εγκατάσταση και οδηγίες λειτουργίας παρέχονται µε το τηλεχειριστήριο).
13. Εξωτερικός µετασχηµατιστής
Παρέχει ισχύ 24 VAC στα µοντέλα εσωτερικού τύπου.
14. Εσωτερικός µετασχηµατιστής
Ένας εσωτερικός µετασχηµατιστής παρέχει ισχύ 24 VAC στα µοντέλα εξωτερικού
τύπου.
15 – Σύνδεση µετασχηµατιστή
Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων µετασχηµατιστή.
16 – Μονάδα επέκτασης 2 σταθµών
Κάθε µονάδα επέκτασης 2-σταθµών παρέχει συνδέσεις για δυο ηλεκτροβάνες. Έως
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6 µονάδες επέκτασης µπορούν να εγκατασταθούν σε σύνολο 12 σταθµών. Εξασφαλίζει 6.0 Kv
προστασία σε κάθε έξοδο. Σηµείωση Αυτή η µονάδα επέκτασης µπορεί µόνο να
χρησιµοποιηθεί σε µοντέλα εξωτερικού τύπου.

Β. Επιλογή προγράµµατος ηµερήσιου ποτίσµατος
Ο TMC-212 παρέχει τρεις προαιρετικές επιλογές για να προγραµµατίζετε τις ηµέρες
ποτίσµατος : Ηµερολόγιο, Περίοδοι και Μονές / Ζυγές ηµέρες.
Ηµερολογιακός προγραµµατισµός
Ο ηµερολογιακός πρόγραµµα είναι επαναλαµβανόµενο 7ήµερο πρόγραµµα που
ξεκινά την Κυριακή και σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδος για να
ποτίζετε.
Προγραµµατισµός άρδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
Ο προγραµµατισµός ανά τακτά χρονικά διαστήµατα παρέχει περιοδική άρδευση
από 1 ηµέρα έως και 7 (κάθε - έβδοµη ηµέρα) µε αύξηση µια ηµέρα . Παράδειγµα για να
ποτίζετε κάθε τρίτη ηµέρα θα πρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστηµα παύσης τριών
ηµερών. Από τη στιγµή που το πρόγραµµα δεν έχει ορισθεί για συγκεκριµένες ηµέρες της
εβδοµάδας, θα χρειαστεί να προσδιορίσετε πότε θα ξεκινά επιλέγοντας την αρχική ηµέρα
ποτίσµατος. Π.χ. εάν έχετε ορίσει διάλειµµα τριών ηµερών και σήµερα είναι Κυριακή, µπορείτε
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να επιλέξετε σαν πρώτη ηµέρα παύσης την Κυριακή, ∆ευτέρα ή Τρίτη. Από αυτό το σηµείο και
µετά δυο ηµέρες θα είναι εκτός λειτουργίας και την τρίτη ηµέρα θα ποτίσει.
Σ’ αυτό εικονίδιο βλέπουµε πως θα εµφανίζεται η ένδειξη κατά τη διάρκεια διακοπής
ποτίσµατος. Σ’ αυτό το παράδειγµα, το πρόγραµµα Β έχει ένα προγραµµατισµένο διάλειµµα
τριών ηµερών που ξεκινά τη ∆ευτέρα.
Μονές / Ζυγές Ηµέρες
Αυτή η µέθοδος προγραµµατισµού ποτίσµατος σας επιτρέπει να επιλέγετε όλες τις
µονές ηµέρες ή όλες τις ζυγές του µήνα ως ηµέρες ποτίσµατος. Στο εικονίδιο εµφανίζεται η
ένδειξη που θα παρουσιάζεται όταν έχετε προγραµµατίσει πότισµα σε µονές ηµέρες.
Ηµέρα εκτός λειτουργίας
Όταν οι παραπάνω µέθοδοι προγραµµατισµού όπως ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα και των µονών ή ζυγών ηµερών δεν δεσµεύουν πραγµατικές ηµερολογιακές
ηµέρες, η εντολή προγραµµατισµού αποκλεισµού ηµέρας σας βοηθά να µην επιτρέψετε σε
ορισµένες ηµέρες της εβδοµάδας να ποτίζουν. Παράδειγµα σύµφωνα µε τον περιορισµό ως
προς την οικονοµία του νερού, το πότισµα δεν επιτρέπεται τη ∆ευτέρα. Επίσης το γκαζόν
κουρεύεται την Παρασκευή, έτσι και η Παρασκευή επίσης αποκλείεται ως ηµέρα ποτίσµατος.
Στο εικονίδιο εµφανίζονται οι ηµέρες που αποκλείονται (dE) είναι η ∆ευτέρα και η Παρασκευή
στο πρόγραµµα Α.
Πρόγραµµα εκτός λειτουργίας – Κλειστό
Επιλέγοντας το OFF αναβάλλεται η λειτουργία του προγράµµατος όταν δεν είναι
αναγκαίο. Κλείνοντας το πρόγραµµα δεν αλλάζει ή σβήνει τις πληροφορίες του. Στο εικονίδιο
φαίνεται πως ένα πρόγραµµα θα εµφανίζεται εάν είναι κλειστό. Σε αυτό το παράδειγµα, το
πρόγραµµα C είναι κλειστό.
Γ. Επιλογή χρόνου έναρξης προγράµµατος
Η επιλογή χρόνου έναρξης προγράµµατος είναι η ώρα της ηµέρας ενός αυτόµατου
κύκλου ποτίσµατος που έχει ορισθεί για να ξεκινήσει. Μερικές φορές είναι αναγκαίο να τρέξει
ένα πρόγραµµα ποτίσµατος περισσότερο από µια φορά την ηµέρα, για παράδειγµα όταν
εγκαθιστούµε νέο χλοοτάπητα. Ο προγραµµατιστής TMC-212 καθιστά ικανό κάθε ένα
πρόγραµµα (Α, Β και C) να έχουν τέσσερις ανεξάρτητες ώρες εκκίνησης. Παρακαλώ
παρατηρείστε τις ακόλουθες λειτουργίες του χρόνου εκκίνησης.
• Ο προγραµµατισµός ποτίσµατος απαιτεί µόνο την ώρα εκκίνησης για να λειτουργήσει
αυτόµατα.
• Η ώρα εκκίνησης είναι προσδιορισµένη σε ένα πρόγραµµα ποτίσµατος και όχι σε µια
αυτόνοµη στάση.
• Όταν η ώρα εκκίνησης προκύπτει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ποτίσµατος, η εκκίνηση θα
καθυστερήσει µέχρι να ολοκληρωθεί ο συγκεκριµένος κύκλος. (Μνήµη προσωρινής
αποθήκευσης)
• Οι ώρες εκκίνησης εµφανίζονται ως εξής 1 µέχρι 4. Αυτοί οι αριθµοί εµφανίζονται στο πάνω
αριστερό µέρος της οθόνης δίπλα από το σύµβολο της ώρας έναρξης ποτίσµατος. Το εικονίδιο
δείχνει πως εµφανίζεται στην οθόνη η ώρα εκκίνησης. Σε αυτό το παράδειγµα το πρόγραµµα
Α ένα χρόνο εκκίνησης (αρ. εκκίνησης 1) προγραµµατίστε για τις 3:00 π.µ.
∆. Ρύθµιση διάρκειας ποτίσµατος για κάθε ζώνη
Η επιλογή χρόνου ποτίσµατος για κάθε ζώνη µπορεί να ρυθµιστεί από 1 λεπτό µέχρι 4
ώρες (µε ακρίβεια ενός λεπτού). Όταν ρυθµίζετε το χρόνο, το πρώτο βήµα είναι να επιλέξετε
ένα πρόγραµµα. Όταν σε µια ζώνη ποτίσµατος έχει δοθεί χρόνος τουλάχιστον 1λεπτό, αυτό
έχει οριστεί ήδη στο πρόγραµµα. Μια ζώνη ποτίσµατος µπορεί να ακυρωθεί από το
πρόγραµµα ρυθµίζοντας το χρόνο στη θέση OFF. Κάθε ζώνη µπορεί να έχει προσδιορισµό
χρόνου σε κάθε πρόγραµµα. Για παράδειγµα, η ζώνη 1 µπορεί να λειτουργήσει για 15 λεπτά
στο πρόγραµµα Α, 10 λεπτά στο πρόγραµµα Β και OFF στο πρόγραµµα C. Όλες οι ζώνες
ποτίσµατος που έχουν ορισθεί στο πρόγραµµα εµφανίζονται στο κάτω µέρος της οθόνης στη
θέση του διακόπτη ελέγχου. Ο διακόπτης ελέγχου εµφανίζεται όταν έχει ορισθεί η διάρκεια
ποτίσµατος στη κάθε ζώνη. Ο χρόνος που εµφανίζεται αναφέρεται στον αριθµό της ζώνης
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ποτίσµατος που αναβοσβήνει. Το παράδειγµα αυτό δείχνει πως εµφανίζεται ο χρόνος
διάρκειας στην οθόνη. Οι ζώνες 1,2 και 4 έχουν προσδιορισθεί στο πρόγραµµα Α. Οι ζώνες
ποτίσµατος 1 και 2 έχουν προγραµµατιστεί για 10 και η ζώνη 4 για 20 λεπτά. Οι ζώνες
ποτίσµατος 3, 5 και 6 δεν εµφανίζονται γιατί δεν έχουν προσδιορισµένο χρόνο στο
πρόγραµµα Α.
Ε. Επιλογή τρέχουσας ώρας και ηµέρας
1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση - τρέχουσα ώρα / ηµέρα (η ένδειξη ώρας θα
αρχίσει να αναβοσβήνει).
Σηµείωση: Η ώρα θα εµφανίζεται σε ώρες και λεπτά (12ωρο). Εάν θέλετε να
αλλάξετε και να γίνει 24ωρο πατήστε το πλήκτρο next επαναλαµβανόµενα για να εµφανιστεί
12 Η. Πατήστε το +/ΟΝ πλήκτρο για να εµφανιστεί 24 Η. Πατήστε next µια φορά και η
ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Για να αυξηθεί ο χρόνος (ώρα) πατήστε +/ΟΝ για να µειώσετε το χρόνο (ώρα)
πατήστε -/OFF.
Σηµείωση: Τα νούµερα στην οθόνη αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα όταν κρατάτε
πατηµένο το +/ΟΝ ή -/OFF περισσότερο από δυο δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε το πλήκτρο Next για να επιλέξετε το επόµενο τµήµα της οθόνης.
4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να εισάγετε και τις ακόλουθες πληροφορίες :
λεπτά, έτος, µήνα, και ηµέρα.
5. Όταν εµφανιστούν ο χρόνος και η ηµέρα, γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση
Run .
ΣΤ. Προγραµµατισµός ηµερών ποτίσµατος
Επιλογή συγκεκριµένων ηµερών της εβδοµάδας
1. Γυρίστε το διακόπτη στην ένδειξη ηµέρες ποτίσµατος (Watering Days).
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Θα εµφανιστεί στην οθόνη το τρέχων πρόγραµµα. Εάν το ηµερολόγιο (CAL)
δεν εµφανίζεται πατήστε το +/ΟΝ ή -/OFF πλήκτρο όσο χρειαστεί για να επιλέξετε το CAL.
4. Πατήστε το πλήκτρο NEXT. Οι ηµέρες ποτίσµατος έχουν εισαχθεί για το
πρόγραµµα που θα εµφανιστεί. SU (Κυριακή) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
5. Για να επιλέξετε την Κυριακή ως ηµέρα ποτίσµατος, πατήστε το +/ΟΝ . Για να
ακυρώσετε τη Κυριακή από το πρόγραµµα πατήστε το -/OFF. Έτσι το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει από τη ΜΟ (∆ευτέρα) και θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Συνεχίστε επιλέγοντας ή
αφαιρώντας κάθε ηµέρα της εβδοµάδας έως ότου εµφανιστούν οι επιθυµητές ηµέρες
ποτίσµατος.
6. Για να δηµιουργήσετε νέο πρόγραµµα ποτίσµατος επαναλάβετε όλα τα βήµατα
ξεκινώντας από το βήµα 2.
7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία για κάθε πρόγραµµα (όπου είναι
απαραίτητο) γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RUN.
Σηµείωση: Κάθε πρόγραµµα µπορεί να έχει το δικό του ηµερολόγιο ή
καθυστέρηση ή Μονές/Ζυγές ηµέρες, αλλά µόνο ένα χρονοδιάγραµµα τη φορά µπορεί να είναι
ενεργό για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Το ηµερήσιο πρόγραµµα ή η ένδειξη OFF
εµφανίζονται όταν ο διακόπτης ελέγχου είναι στη θέση ηµέρες ποτίσµατος (watering days).
Αυτό θα είναι και το ισχύων χρονοδιάγραµµα γι’ αυτό το πρόγραµµα.
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Επιλογή περιοδικής άρδευσης
1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ηµέρες ποτίσµατος.
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Θα εµφανιστεί στην οθόνη το τρέχων πρόγραµµα. Εάν το Int (Interval) δεν
εµφανίζεται πατήστε το +/ΟΝ ή -/OFF όσο χρειαστεί για να επιλέξετε το Int.
4. Πατήστε το ΝΕΧΤ. Το τρέχων τακτό διάστηµα ηµερών (1-7) θα αρχίσει να
αναβοσβήνει. Επίσης θα εµφανιστεί και η ηµέρα της εβδοµάδος που έχει επιλεγεί για να
ξεκινήσει το πρόγραµµα.
5. Για να αλλάξετε τον αριθµό περιοδικής άρδευσης προγράµµατος πατήστε το
+/ΟΝ ή -/OFF µέχρι ο επιθυµητός αριθµός να αρχίσει να αναβοσβήνει.
6. Πατήστε το ΝΕΧΤ. Η ηµέρα εκκίνησης προγράµµατος θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
7. Για να αλλάξετε την ηµέρα εκκίνησης προγράµµατος, πατήστε το +/ΟΝ ή
-/OFF µέχρι που η επιθυµητή ηµέρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
8. Για να δηµιουργήσετε ένα νέο πρόγραµµα περιοδικής άρδευσης επαναλάβετε
όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2.
9. Όταν ολοκληρώσετε για κάθε πρόγραµµα (όπου είναι απαραίτητο), γυρίστε το
διακόπτη ελέγχου στη θέση Run.
Ρύθµιση προγράµµατος µονών ή ζυγών ηµερών
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στις ηµέρες ποτίσµατος.
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το τρέχων πρόγραµµα. Εάν το Odd ή Even δεν
εµφανίζεται πατήστε το +/ΟΝ ή -/OFF όσο χρειαστεί για να επιλέξετε Odd ή Even.
Σηµείωση: Εάν έχει επιλεχθεί το Odd, η 31 ηµέρα του µήνα και η 29
Φεβρουαρίου ενός δίσεκτου χρόνου δεν θα είναι ενεργές ηµέρες ποτίσµατος.
4. Για να ρυθµίσετε ένα νέο χρονοδιάγραµµα ποτίσµατος µε µονές ή ζυγές ηµέρες
για ένα νέο πρόγραµµα επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3.
5. Όταν τελειώσετε µε τις ρυθµίσεις σε κάθε πρόγραµµα γυρίστε το διακόπτη
ελέγχου στη θέση RUN .
Σηµείωση: Ο αποκλεισµός ηµέρας σας βοηθά να επιλέγετε οποιεσδήποτε ηµέρες της
εβδοµάδας να µην περιλαµβάνονται και να παραµένουν εκτός όταν χρησιµοποιείτε ως
πρόγραµµα ποτίσµατος την περιοδική άρδευση (Interval) ή Odd/Even .
Αποκλεισµός ηµερών
Ένα ηµερολογιακό πρόγραµµα συνήθως χρησιµοποιείται για να αποκλείονται ή να
επιλέγονται συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδος για πότισµα. Οι ηµέρες που αποκλείονται
παραµένουν εκτός ανεξάρτητα από το πρόγραµµα ποτίσµατος.
Σηµείωση: Το πρόγραµµα που θα έχετε επιλέξει πρέπει να συµπεριλαµβάνει
µια περιοδική άρδευση ή ρύθµιση µονών/ζυγών ηµερών για να λειτουργήσει ο αποκλεισµός
ηµερών.
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο σηµείο ηµέρες ποτίσµατος.
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2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Το τρέχον πρόγραµµα θα εµφανιστεί. Πατήστε το πλήκτρο Νext όσο χρειάζεται
για να εµφανιστεί το dE. Οι ηµέρες της εβδοµάδας θα εµφανιστούν και η SU (Κυριακή ) θα
αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Για να µη συµπεριλάβετε την Κυριακή από το πρόγραµµα ποτίσµατος πατήστε
το πλήκτρο -/OFF. Για να παραµείνει η Κυριακή και να πάτε στην επόµενη ηµέρα πατήστε το
πλήκτρο +/ΟΝ και η (∆ευτέρα) ΜΟ θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Συνεχίστε να ακυρώνετε
όποια ηµέρα της εβδοµάδος είναι απαραίτητο.

Παράδειγµα: Τρίτη και Παρασκευή έχουν αποκλεισθεί από το πρόγραµµα Α.
5. Όταν τελειώσετε, γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο θέση Run.
∆ιακοπή ενός προγράµµατος
Σηµείωση: Εάν διακόψετε ένα πρόγραµµα δεν αλλάζει ή σβήνει το
πρόγραµµα ποτίσµατος που έχει εισαχθεί. Εάν επιλέξετε Off απλά θέτει το πρόγραµµα σε
αναµονή µέχρι µια από τις ηµέρες να επιλεχθεί.
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στην ένδειξη ηµέρες ποτίσµατος.
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Πιέστε τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/OFF µέχρι το OFF να αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Για να σταµατήσετε ένα άλλο πρόγραµµα , επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3.
5. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Run .

Ζ. Προγραµµατισµός ώρας έναρξης
1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση Program Start Time
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Θα εµφανιστεί η έναρξη 1 και η ώρα εκκίνησης ή η ένδειξη OFF να αναβοσβήνουν.
Για να επιλέξετε µία διαφορετική έναρξη πιέστε το +/ΟΝ ή το -/OFF µέχρι να ανάψει ο
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αριθµός που θέλετε.
4. Για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης (και ΑΜ/ΡΜ), πατήστε το +/ΟΝ ή το -/OFF µέχρι
η επιθυµητή ώρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
Σηµείωση : Για να ακυρώσετε την ώρα εκκίνησης, επιλέξτε OFF πατώντας το
+/ΟΝ και το -/OFF την ίδια στιγµή, και συνεχίζετε στο βήµα 5.
5. Πατήστε το ΝΕΧΤ. Ο αριθµός της επόµενης έναρξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
6. Για να επιλέξετε άλλη ώρα έναρξης του ποτίσµατος πατήστε το +/ΟΝ ή το -/OFF
µέχρι η επιθυµητή ώρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
7. Για να ρυθµίσετε, αλλάξετε ή αφαιρέσετε µία ώρα έναρξης ποτίσµατος στο
πρόγραµµα που έχετε επιλέξει, επαναλάβετε όλα τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 3.
8. Για να ρυθµίσετε τις ώρες έναρξης για ένα άλλο πρόγραµµα επαναλάβετε όλα τα
βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2.
9. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RUN.
Η. Ρύθµιση διάρκειας ποτίσµατος ηλεκτροβανών
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση STATION TIMES.
2. Επιλέξτε το πρόγραµµα Α, Β, ή C χρησιµοποιώντας το διακόπτη.
3. Ο αριθµός της στάσης 1 θα αρχίσει να αναβοσβήνει καθώς και ο τρέχων χρόνος (ή το
OFF) θα αναβοσβήνει επίσης.
4. Για να αλλάξετε την ώρα της στάσης, πατήστε το +/ΟΝ ή το -/OFF µέχρι ο
επιθυµητός χρόνος να εµφανιστεί.
Σηµείωση: Για να αλλάξετε την ώρα στη θέση OFF πατήστε το +/ΟΝ και -/OFF
ταυτόχρονα, ή µειώστε την ώρα συνεχόµενα µέχρι να εµφανιστεί το OFF.
5. Πιέστε το ΝΕΧΤ. Θα αναβοσβήνει ο αριθµός και ο χρόνος (ή το OFF) της επόµενης
στάσης.
6. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 αν χρειάζεται για να ρυθµίσετε, αλλάξετε ή
αφαιρέσετε την ώρα έναρξης για τις υπόλοιπες στάσεις.
7. Για να ρυθµίσετε το χρόνο των στάσεων για ένα άλλο πρόγραµµα, επαναλάβετε όλα
τα βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2.
8. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RUN.
Θ. Ρύθµιση εκκίνησης αντλίας
Έλεγχος Κεντρικής Ηλεκτροβάνας και χειριστήρια αποκατάστασης.
Τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενεργοποιούν το κύκλωµα ελέγχου εκκίνησης αντλίας/
κεντρικής ηλεκτροβάνας και καθυστέρησης της κάθε στάσης. (Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
υποδεικνύονται εντός παρένθεσης).
Θέση P (On)
Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί τη λειτουργία Ε/Α – Κ/Η για το επιλεγµένο
πρόγραµµα.
Θέση Pd (02)
Ε/Α – Κ/Η κύκλωµα καθυστέρησης. Το κύκλωµα Ε/Α – Κ/Η ανοίγει δυο
δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της πρώτης στάσης. Η στάση που εκκινεί µε καθυστέρηση
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ενεργοποιεί την αντλία ή την κεντρική ηλεκτροβάνα έτσι ώστε να είναι λειτουργική πριν το
πότισµα. Το διάστηµα της καθυστέρησης ρυθµίζεται από 2-60 δευτερόλεπτα.
Επαναπλήρωση S (00)
Χρόνος καθυστέρησης στάσης (0 δευτερόλεπτα). Υπάρχει η δυνατότητα για
καθυστέρηση εκκίνησης µεταξύ δυο διαδοχικών στάσεων από 0 έως 60 λεπτά προκειµένου να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία µιας γεώτρησης ή µιας αντλίας κατά τη διάρκεια του
ποτίσµατος.
Θέση PE (ΝΑΙ)
Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ελέγχει των ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του
κυκλώµατος Ε/Α – Κ/Η κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επαναπλήρωσης που περιγράφηκε
παραπάνω.

1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Special Functions.
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Στην οθόνη θα εµφανιστεί P On (αντλία ανοικτή) και θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ε/Α – Κ/Η σε αυτό το πρόγραµµα, πατήστε το
-/OFF – στην οθόνη θα εµφανιστεί P OFF (αντλία κλειστή).
5. Πατήστε το ΝΕΧΤ για να εµφανιστεί ο χρόνος καθυστέρησης της αντλίας. Pd 02 (2
δευτερόλεπτα καθυστέρηση)
6. Πατήστε το +/ΟΝ ή το -/OFF για να επιλέξετε διάρκεια χρόνου καθυστέρησης από
02 έως 60 δευτερόλεπτα.
7. Πατήστε το ΝΕΧΤ για να εµφανιστεί ο χρόνος καθυστέρησης. Το σύµβολο της
καθυστέρησης και S 00 (µηδέν δευτερόλεπτα) θα εµφανιστούν στην οθόνη.

8. Πατήστε το +/ΟΝ ή το -/OFF για να ρυθµίσετε τη διάρκεια της καθυστέρησης από
01 έως 60 δευτερόλεπτα ή 01 έως 60 λεπτά. Η οθόνη θα αλλάξει από S (δευτερόλεπτα) σε Μ
(λεπτά) καθώς αυξάνεται ο χρόνος και περνάει τα 60 δευτερόλεπτα.
Σηµείωση: Η ένδειξη καλής επανάκτησης θα εµφανιστεί στην οθόνη κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
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Ι. Αυτόµατη λειτουργία
Στην αυτόµατη λειτουργία, ο TMC κρατά την τρέχουσα ώρα, ηµέρα της εβδοµάδος και
το αυτόµατο πρόγραµµα ποτίσµατος. Επιλέγουµε την αυτόµατη λειτουργία όταν ο διακόπτης
είναι στη θέση RUN. Στην οθόνη εµφανίζονται η Κατάσταση και η Λειτουργία του
προγραµµατιστή.
πχ. Η τρέχουσα ώρα είναι 2:45 ΡΜ και η ηµέρα είναι ∆ευτέρα. Τα προγράµµατα Α και Β έχει
ορισθεί να λειτουργήσουν σήµερα .

Όταν ξεκινήσει το πότισµα εµφανίζεται στην οθόνη το σύµβολο της σταγόνας. Σε αυτό
το παράδειγµα, το πρόγραµµα Α είναι σε λειτουργία. Η στάση 1 έχει 10 λεπτά χρόνου που
έχει µείνει. Οι στάσεις 2 και 3 θα λειτουργήσουν επίσης σε αυτό το κύκλο.

Ο χρόνος επανάκαµψης έχει ρυθµιστεί για το πρόγραµµα Α. Αυτό το πρόγραµµα επίσης
έχει ένα παράγοντα ρύθµισης, έτσι εµφανίζεται το σύµβολο %.
Σηµείωση: Εάν το καντράν ελέγχου παραµένει για οποιοδήποτε λόγο σε
οποιαδήποτε άλλη θέση (εκτός του OFF) για περισσότερο από 8 λεπτά, ο προγραµµατιστής
θα επανέλθει στην αυτόµατη λειτουργία.
Σηµείωση: Η θέση του διακόπτη για τα προγράµµατα δεν προσδιορίζει ποιο
πρόγραµµα θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της αυτόµατης λειτουργίας.
ΙΑ. Χειροκίνητη λειτουργία
Η χειροκίνητη λειτουργία καθιστά την αυτόµατη λειτουργία ποτίσµατος και τις στάσεις
να λειτουργούν οποιαδήποτε ώρα.
Χειροκίνητη Έναρξη Προγραµµάτων
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στη θέση RUN.
2. Τοποθετήστε το διακόπτη επιλογής προγράµµατος στο επιθυµητό πρόγραµµα.
3. Πατήστε το πλήκτρο MANUAL START δύο φορές για να ξεκινήσει ο κύκλος
ποτίσµατος. Η πρώτη στάση θα ενεργοποιηθεί και θα αναβοσβήνει ο αριθµός της. Το σύµβολο
της σταγόνας θα ανάψει σταθερά.
4. Για να επιλέξετε και άλλα προγράµµατα επαναλάβετε τα σηµεία 2 και 3.

Λειτουργία επιλεγµένων στάσεων
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στη θέση RUN.
2. Τοποθετήστε το διακόπτη επιλογής προγράµµατος στο επιθυµητό πρόγραµµα.
3. Πατήστε το πλήκτρο MANUAL START µία φορά.
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4. Θα εµφανιστούν τα νούµερα των στάσεων που έχουν ορισθεί γι’ αυτό το πρόγραµµα.
Για να επιλέξετε τις στάσεις να λειτουργήσουν ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Για να λειτουργήσει η στάση πιέστε το πλήκτρο +/ΟΝ (ο αριθµός της στάσης θα
µείνει αναµµένος) . Για να µην λειτουργήσει η στάση πατήστε το πλήκτρο -/OFF (ο αριθµός
της στάσης θα σβήσει από την οθόνη).
5. Όταν εµφανιστούν οι στάσεις ποτίσµατος που επιθυµείτε πατήστε το πλήκτρο
MANUAL START µια φορά για να ξεκινήσει το πότισµα. Ο αριθµός της στάσης θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και το σύµβολο της σταγόνας θα ανάψει σταθερά.
ΙΒ. Χαρακτηριστικά ελέγχου ποτίσµατος
∆ιακοπή ποτίσµατος
Πιέστε +/ΟΝ και το -/OFF την ίδια στιγµή. Η στάση προσωρινά θα κλείσει. Η
σταγόνα θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος της στάσης που έχει
παραµείνει.
Για να επαναλάβετε τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ. Το πότισµα θα
συνεχίσει από το σηµείο διακοπής.
Σηµείωση: Εάν το πότισµα δεν ξαναρχίσει µέσα σε 8 λεπτά, όλες οι λειτουργίες
ποτίσµατος θα ακυρωθούν και ο προγραµµατιστής θα επιστρέψει στην αυτόµατη λειτουργία.
Ακύρωση ποτίσµατος
Υπάρχουν δυο µέθοδοι ακύρωσης του ποτίσµατος.
Πατήστε το +/ΟΝ και το -/OFF την ίδια στιγµή δυο φορές. Όλες οι
λειτουργίες ποτίσµατος θα ακυρωθούν και ο προγραµµατιστής θα επιστρέψει στην αυτόµατη
λειτουργία.
Ακυρώνουµε το πότισµα (OFF) για δυο δευτερόλεπτα, και µετά το ξανά
ενεργοποιήσουµε (RUN), θα ακυρωθούν όλες οι λειτουργίες ποτίσµατος.
Παράλειψη στάσεων
Πατήστε το ΝΕΧΤ µια φορά. Η συγκεκριµένη στάση που ποτίζει θα κλείσει και θα
αρχίσει η επόµενη. Εάν η τελευταία στάση παραλειφθεί το πρόγραµµα θα σταµατήσει. Εάν
υπάρχουν και άλλα προγράµµατα προς λειτουργία, το επόµενο πρόγραµµα κατ’ αλφαβητική
σειρά θα ξεκινήσει.
Ρύθµιση τρέχοντος χρόνου στάσης
Πατήστε το +/ΟΝ για να αυξήσετε ή το -/OFF για να µειώσετε το χρόνο
ποτίσµατος. Ο χρόνος ποτίσµατος της στάσης αλλάζει κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας
µόνο. Η µνήµη του προγράµµατος δεν θα αλλάξει.
ΙΓ. Καθυστέρηση ποτίσµατος λόγω βροχής
Η καθυστέρηση ποτίσµατος λόγω βροχής και η εποχιακή ρύθµιση, καθιστούν δυνατές
τις προσωρινές αλλαγές σε σχέση µε τη λειτουργία του προγραµµατιστή και τις αλλαγές του
καιρού και την εποχή. Αυτή η δυνατότητα καθιστά ικανές όλες τις λειτουργίες ποτίσµατος να
καθυστερήσουν από 1 έως και 7 ηµέρες.
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Rain Delay. Η καθυστέρηση λόγω
βροχής θα εναλλάσσεται µε την αυτόµατη λειτουργία.
2. Για να εισάγετε τον αριθµό ηµερών λόγω βροχής, πατήστε το +/ΟΝ ή το /OFF µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ο επιθυµητός αριθµός (1-7).
Σηµείωση: Ο αριθµός ηµερών αυτόµατα θα µειωθεί καθώς οι ηµέρες
περνούν. Όταν ο αριθµός φθάσει στο 0 (µηδέν), αυτόµατα η λειτουργία θα περάσει στον
επόµενο προγραµµατισµένο χρόνο εκκίνησης.
Σηµείωση: Ακύρωση καθυστέρησης λόγω βροχής
Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στιγµιαία (4 δευτερόλεπτα) στη θέση
OFF.
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Ι∆. Εποχιακή ρύθµιση
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση Season Adjust %. Στην οθόνη θα
εµφανιστεί το 100% και θα αναβοσβήνει.
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Πατήστε το +/ΟΝ ή το -/OFF µέχρι η επιθυµητή ρύθµιση να αρχίσει να
αναβοσβήνει.
4. Για να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία σε άλλο πρόγραµµα, ακολουθείστε τα βήµατα
2 και 3.
5. – Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN.

ΙΕ. Κλείσιµο λειτουργίας προγραµµατιστή
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF. Η λέξη OFF θα εµφανιστεί στην οθόνη
περίπου οχτώ λεπτά. Η οθόνη µετά θα επανέλθει στην αυτόµατη λειτουργία εµφανίζοντας την
τρέχουσα ώρα και ηµέρα. Εάν θέλετε το σύστηµα να κλείσει για περισσότερη ώρα αφήστε το
διακόπτη στη θέση OFF.
2. Για να επαναληφθεί η αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία, γυρίστε το διακόπτη στη
θέση RUN.

ΙΣΤ. ∆ιαγραφή µνήµης
Από τη στιγµή που θα εισάγετε στοιχεία στη µνήµη του TMC-212 θα παραµείνουν για
πάρα πολλά χρόνια µε ή χωρίς ισχύ. Μόνο η τρέχουσα ηµέρα και ώρα θα χαθούν και θα
χρειαστεί να τα εισάγετε ξανά εάν η ισχύς έχει διακοπεί περισσότερο από 24 ώρες.
Σηµαντικό: Αυτή η διαδικασία σβήνει µόνιµα τις προγραµµατισµένες
πληροφορίες ποτίσµατος και δεν µπορούν να επανέλθουν από τη στιγµή που η διαδικασία έχει
ολοκληρωθεί.
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∆ιαγραφή µνήµης ενός επιλεγµένου προγράµµατος
1. Γυρίστε το διακόπτη ρύθµισης στη θέση Season Adjust %.
2. Ελέγξτε το διακόπτη προγραµµάτων. Εάν είναι αναγκαίο επιλέξτε το σωστό
πρόγραµµα.
3. Πατήστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία διαγραφής
µνήµης. Η ένδειξη CL θα εµφανιστεί και θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Πατήστε και κρατήστε το -/OFF µέχρι η ένδειξη CL σταµατήσει να
αναβοσβήνει (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Από τη µνήµη θα διαγραφούν οι ρυθµίσεις.
5. Για να σβήσετε τη µνήµη ενός άλλου προγράµµατος επαναλάβετε όλα τα
βήµατα ξεκινώντας από το βήµα 2.
6. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RUN.

∆ιαγραφή µνήµης από όλα τα προγράµµατα
1. Γυρίστε το διακόπτη ρύθµισης στη θέση OFF.
2. Πατήστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία διαγραφής
µνήµης. Η ένδειξη CL θα εµφανιστεί και θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Πατήστε και κρατήστε το -/OFF µέχρι η ένδειξη CL σταµατήσει να
αναβοσβήνει (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Από τη µνήµη θα διαγραφούν οι ρυθµίσεις.
4. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RUN.

ΙΖ. Αυτόµατη λειτουργία προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος
Εάν ο προγραµµατιστής εντοπίσει ότι υπάρχει υπερφόρτωση σε ένα στάση, θα
παρακάµπτει τις συγκεκριµένες στάσεις και θα εµφανιστεί στην οθόνη η λέξη (FUSE) µε τους
αριθµούς των στάσεων που έχουν πρόβληµα. Όλες οι υπόλοιπες στάσεις θα λειτουργήσουν
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
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Εάν το πρόβληµα προκύπτει από το κύκλωµα της κεντρικής ηλεκτροβάνας, ο
προγραµµατιστής εναλλακτικά θα εµφανίσει στην οθόνη MV και FUSE και θα διακόψει τη
λειτουργία του προγράµµατος.

Σβήσιµο ειδοποίησης από την οθόνη
Πατήστε το -/OFF πλήκτρο. Ο προγραµµατιστής θα συνεχίσει να λειτουργεί
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Σηµαντικό: Σβήνοντας την οθόνη δεν διορθώνει το πρόβληµα. Ο
προγραµµατιστείς θα συνεχίσει να παρακάµπτει τις στάσεις που έχουν πρόβληµα ή θα
διακόπτει τη λειτουργία. Πριν να συνεχίσει ο προγραµµατιστής την λειτουργία του, εντοπίστε
και διορθώστε το πρόβληµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβληµα δηµιουργείται από
ελαττωµατικό πηνίο ηλεκτροβάνας, ρελέ εκκίνησης αντλίας και / ή κοντό καλώδιο.
ΙΗ. Πλακέτα επέκτασης 2 στάσεων
Οι πλακέτες επέκτασης υπάρχουν σε δυο τύπους : TSM-02-H High-surge module. Ο
τύπος αυτός της πλακέτας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε TMC-212
προγραµµατιστή, ωστόσο η πλακέτα TSM-02-H παρέχει µόνο επιπρόσθετη προστασία από
ξαφνική υπέρταση όταν εγκατασταθεί σε µοντέλα προγραµµατιστών για εξωτερικούς χώρους.

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF.
2. Αφαιρέστε το κάλυµµα
3. Τοποθετείστε την πλακέτα επέκτασης στη πρώτη ελεύθερη θέση σπρώχνοντας
ελαφρά µέχρι να εφαρµόσει καλά.
4. Τοποθετείστε ξανά το κάλυµµα.
5. Για να ρυθµίσετε το χρόνο της στάσης, δείτε «Ρύθµιση διάρκειας ποτίσµατος
ηλεκτροβανών».
6. Για να δοκιµάσετε τη λειτουργία των παραπάνω στάσεων δείτε τη «Χειροκίνητη
Λειτουργία».
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