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Εισαγωγή 
 

Συγχαρητήρια! Ο προγραμματιστής ProLine™ εκτελεί 
προγραμματισμένο πότισμα και διαθέτει επιλογές όπως 
αισθητήρα βροχής και παγετού, τηλεχειρισμό SLRC και 
εγκατάσταση SmartWire δύο καλωδίων (μόνο για τα 
μοντέλα PL1600i και PL1600). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.  

Αυτός ο προγραμματιστής δεν προορίζεται για χρήση από 
μικρά παιδιά ή ασθενείς χωρίς επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά 
πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να 
διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Εάν το καλώδιο τροφοδότησης έχει υποστεί ζημιά, τότε 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κάποιον ειδικό, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.  

 
Αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρ. 7,406,363 
  
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: 
 

Weathermatic®  

ProLine™ 

Smart Solutions for the Professional® 

 

www.weathermatic.com 

 

 
Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Διαδίκτυο: support.weathermatic.com 

Email: support@weathermatic.com 

Τηλέφωνο: 888-484-3776 

 
 

Σαρώστε με το smartphone 

σας για να μεταβείτε στη 

διαδικτυακή βοήθεια. 
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http://www.weathermatic.com/
mailto:support@weathermatic.com


http://support.weathermatic.com  

 

Περιεχόμενα 
1.0 Εξαρτήματα ProLineTM ...................................... 5 
2.0 Γνωριμία με τον ProLine™ Προγραμματιστή Σας

 2.
1 Γνωριμία με τον Πίνακα Ελέγχου ProLine™ 6 

2.2 Προγραμματισμός ........................................... 4 
3.2 Χρόνος Έναρξης Προγραμμάτων ........................ 6 
3.0 Προγραμματισμός ........................................... 6 
3.0 Τρέχουσα Ώρα/Ημερομηνία .............................. 6 
3.3 Χρόνοι Εκτέλεσης Ζωνών (Zone Run Times) ........ 8 
3.4 Ημέρες Άρδευσης ......................................... 10 
3.5 Παράλειψη Χρόνων/Ημερών/Ημερομηνιών 

(Προαιρετική) ............................................. 10 
 10 
 12 
3.6 Εποχιακή % Ρύθμιση (Προαιρετική) .................. 12 
4.0 Λειτουργίες Χειροκίνητης Έναρξης ................... 12 
4.1 Χειροκίνητη Ζώνη ......................................... 12 
4.2 Χειροκίνητη Δοκιμή ....................................... 12 
4.3 Χειροκίνητο Πρόγραμμα ................................. 13 
5.0 Διαγνωστική του Συστήματος και Οικολογικά 

Χαρακτηριστικά .......................................... 13 
5.1 Πολύμετρο .................................................. 13 
5.2 Εντοπιστής Βαλβίδας (κατοχυρωμένος με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας) .............................................. 9 
5.3 Λειτουργία Αισθητήρα ...................................... 9 
5.4 Κύκλοι Εκτέλεσης και Στράγγισης .................... 10 
6.0 Προηγμένο Μενού......................................... 11 
6.1 Σφάλμα ...................................................... 13 
6.2 RAIN DLY .................................................... 14 
6.3 DS TIME ..................................................... 14 
6.4 NUM START ................................................. 14 
6.5 ZN:ZN DLY .................................................. 14 
6.6 MV:ZN DLY.................................................. 15 

6.7 MV/ZONE ................................................... 15 
6.8 CLR PGM ..................................................... 15 
6.9 CLR ALL ...................................................... 15 
6.10 WIRELESS ................................................. 16 
6.11 ABOUT ...................................................... 16 
6.12 GROW IN ................................................... 16 
6.13 DEFAULT ................................................... 16 
7.0 Επίλυση Προβλημάτων ................................... 17 
7.1 Διαδικασία Ολικής Επαναφοράς (Total Reset) για τον 

προγραμματιστή ProLine™ ............................. 17 
7.2 Λειτουργίες Παύσης του Κύκλου Ποτίσματος ....... 17 

 

http://support.weathermatic.com/
file:///C:/Users/User/Documents/TRANSLATUS/Χέλλαφαρμ/ProLine%20Owners%20Manual%20-%20Μετάφραση.docx%23_Toc516224364


http://support.weathermatic.com 

5 

 

 

1.0 Εξαρτήματα ProLineTM 

 

 

  SLM2 

Μονάδα 2 ζωνών, 
μόνο για το 
μοντέλο SL800 

SLM4 

Μονάδα 2 ζωνών, 
μόνο για το 
μοντέλο SL1600 

SLM12 

Μονάδα 12 ζωνών,  
μόνο για το μοντέλο SL4800  

 

  
420GLS 

Αισθητήρας βροχής για 
όλα τα μοντέλα ProLine®

 
RFS5 

Ασύρματος αισθητήρας 
βροχής/παγετού 

SLM16DM, SLM24DM, 

SLM48DM 

Μονάδες αποκωδικοποιητή 

SmartWire μόνο για το 

μοντέλοSL1600 

SL-AIRCARD, 
SL-AIRCARDFLOW 

Έλεγχος μέσω διαδικτύου από τοPC, το 
tablet,το smartphone. Επιλογή 

διαχείρισης ροής 

Τα εξαρτήματα ProLine® διατίθενται μέσω των επαγγελματιών μηχανικών εγκατάστασης της Weathermatic. Για τον κατάλογο των 
διανομέων της Weathermatic ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.weathermatic.com. 
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POWER   1         2 3 
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Γνωριμία με τον ProLineTM Προγραμματιστή Σας 2.0 

2.0 Γνωριμία με τον ProLine™ Προγραμματιστή Σας 2.1 Γνωριμία με τον Πίνακα Ελέγχου ProLine™ 

Η LCD Οθόνη του Προγραμματιστή ProLine™ παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες, όταν ο προγραμματιστής είναι ρυθμισμένος στη θέση 

RUN (Εκτέλεση), SYSTEM OFF (απενεργοποίηση συστήματος) ή όταν 

δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία ποτίσματος (απεικόνιση 
αδρανούς λειτουργίας (IDLE)): 

Ώρα της ημέρας 

Ισχύς Μπαταρίας: Οι προγραμματιστές 
ProLine™ χρησιμοποιούν ρολόι/ 

ημερολόγιο πραγματικού χρόνου αντί 

εφεδρικής μπαταρίας για τη διατήρηση 
της σωστής ώρας σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος. Στα μοντέλα PL1600 και PL4800, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί μια άδεια μπαταρία μέχρι η μπαταρία να εγκατασταθεί στον 

προγραμματιστή. Η χρήση της μπαταρίας απαιτείται μόνο για 

προγραμματισμό σε περίπτωση απομάκρυνσης του πίνακα ελέγχου. 

Επόμενη ή Επόμενες Ημέρες Ποτίσματος: Η οθόνη θα εμφανίσει τις 
ημέρες ποτίσματος για την τρέχουσα εβδομάδα για το Πρόγραμμα 

A. Για να δείτε τις ημέρες ποτίσματος για τα Προγράμματα B, C ή D, 

πιέστε το πλήκτρο PGM. 

Ένδειξη Σφάλματος: Εμφανίζεται ΜΟΝΟ όταν εντοπιστεί κάποιο 
σφάλμα. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Advanced Menu και πιέστε 

NEXT για να δείτε τα σφάλματα. Μόλις γυρίσετε τον διακόπτη στη 
θέση Advanced Menu, η ένδειξη σφάλματος θα σταματήσει να 

αναβοσβήνει, αλλά θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι 

να απομακρυνθεί το σφάλμα ή μέχρι ο χρήστης να διαγράψει το 
σφάλμα μέσω του Advanced Menu. Αν το σφάλμα διαγραφεί μέσω του 

Advanced Menu χωρίς να έχει διορθωθεί, τότε θα εμφανιστεί ξανά την 

επόμενη φορά που θα εκτελεστεί το πρόγραμμα. 

No AC: Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει παροχή εναλλασσόμενου 
ρεύματος στον προγραμματιστή. 
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2.0 Γνωριμία με τον ProLineTM Προγραμματιστή Σας 
 

Πλήκτρο PGM: Ο προγραμματιστής 

ProLine™ διαθέτει 4 προγράμματα (A, 
B, C και D). Είναι σαν να έχετε 4 

προγραμματιστές σε έναν. Μπορείτε να 
ορίσετε ζώνες για όποιο πρόγραμμα 

επιθυμείτε ή για περισσότερα 

προγράμματα, εκτός από τις ζώνες που 
έχουν ρυθμιστεί στο πρόγραμμα D και 

για τις οποίες δεν μπορεί να οριστεί χρόνος εκτέλεσης στα 

προγράμματα A, B και C. Το Πρόγραμμα D μπορεί θα λειτουργεί 
παράλληλα με τα προγράμματα A, B ή C. Η οθόνη θα δείχνει εκ 

περιτροπής και τα δύο προγράμματα ενώ εκτελείται το 
παράλληλο χρονοδιάγραμμα. Το Πρόγραμμα D χρησιμοποιείται 

συνήθως για μικροάρδευση με χαμηλή ροή και χρόνους 

λειτουργίας μεγάλης διάρκειας. Στις ζώνες τεχνητής βροχής 
πρέπει να ορίζονται τα προγράμματα A, B ή C. 

Τα προγράμματα A, B και C θα βάλουν σε σειρά τις λειτουργίες. 
Αυτό σημαίνει ότι αν ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίζει για 
το Πρόγραμμα A συμπίπτει με αυτόν του προγράμματος B ή C, 
τότε το B δεν θα ξεκινήσει εάν δεν ολοκληρωθεί το A κ.ο.κ. Αν 
επιθυμείτε ακριβείς χρόνους έναρξης για όλα τα προγράμματα, 
σιγουρευτείτε ότι ο συνολικός χρόνος λειτουργίας για το κάθε 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται πριν την προγραμματισμένη ώρα 
έναρξης του επόμενου προγράμματος.  
 

Πλήκτρο START MANUAL PROGRAM: 

Πιέστε για να ξεκινήσετε μια λειτουργία 
ποτίσματος όταν ο διακόπτης 

προγραμματισμού βρίσκεται στη θέση 
RUN. Ο προγραμματιστής ProLine™ θα 

εκτελέσει το πρόγραμμα A. Ειδάλλως, 

μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο PGM 
πριν πατήσετε το πλήκτρο START 

MANUAL PROGRAM για να επιλέξετε το  
το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το  

 
 

πλήκτρο NEXT για να προχωρήσετε στις άλλες ζώνες στο 

πρόγραμμα που έχετε ξεκινήσει. Ο χειροκίνητος προγραμματισμός 

(Manual Program) θα παρακάμψει οποιεσδήποτε παραλείψεις ή 
καθυστερήσεις. 

 
Ιδιαίτερο Χαρακτηριστικό: Μπορείτε ακόμα να 

χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο START MANUAL PROGRAM για 

να ξεκινήσετε μια επαναλαμβανομένη λειτουργία εκτέλεσης. 
Εάν πατήσετε το πλήκτρο START MANUAL PROGRAM και το 

κρατήσετε πατημένο για 15 δευτερόλεπτα, το επιλεγμένο 

πρόγραμμα θα εκτελείται συνεχώς. Με άλλα λόγια, το 
πρόγραμμα θα συνεχίσει να εκτελείται επαναλαμβανόμενα 

μέχρι να γυρίσετε τον διακόπτη στη θέση SYSTEM OFF.  
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Οθόνη Εκτέλεσης του Προγράμματος: 

Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα, η 
οθόνη θα εμφανίζει: το πρόγραμμα 

που εκτελείται, τον αριθμό των ζωνών 
στις οποίες εκτελείται και τον χρόνο 

λειτουργίας που υπολείπεται. Το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ φωτάκι υποδεικνύει 

ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε λειτουργία ΠΑΥΣΗΣ (PAUSE) 
περιμένοντας να λήξει μια προγραμματισμένη καθυστέρηση του 

προγραμματιστή (εκτέλεση/στράγγιση, καθυστέρηση της κύριας 

βαλβίδας, καθυστέρηση από ζώνη σε ζώνη, χρόνος παράλειψης). 
Η οθόνη θα εμφανίσει την αιτία της παύσης. 

 

 

 

 

Οθόνη με τον Διακόπτη στη θέση 
SYSTEM OFF: Όταν ο διακόπτης του 
προγραμματιστή ProLine™ βρίσκεται 
στη θέση SYSTEM OFF, ο 
επεξεργαστής και το ρολόι εξακολουθούν να λειτουργούν και 
όλες οι τιμές των προγραμμάτων διατηρούνται σε μη πτητική 
μνήμη. Αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση SYSTEM OFF, δεν θα 
πραγματοποιηθεί αυτόματο πότισμα. Το φωτάκι επιλογής 
γλώσσας (LANGUAGE) θα γίνει κόκκινο όταν ο διακόπτης γυρίσει 
στη θέση SYSTEM OFF.

Παρατήρηση: Δεν πραγματοποιείται πότισμα αν το 
φωτάκι του αισθητήρα είναι ΚΟΚΚΙΝΟ. Αυτό 

υποδεικνύει βροχή, παγετό ή κάτι άλλο που έχει 
ενεργοποιήσει τον αισθητήρα, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται η εκτέλεση των προγραμμάτων. Όταν το 
φωτάκι της γλώσσας (LANGUAGE) είναι ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
σημαίνει ότι το πότισμα σταμάτησε προσωρινά λόγω 

εκτέλεσης/στράγγισης, καθυστέρησης της κύριας 
βαλβίδας, καθυστέρησης από ζώνη σε ζώνη, χρόνου 

παράλειψης Το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εκτέλεση 

θα σταματήσει επίσης αν γυρίσετε τον διακόπτη σε 

οποιαδήποτε άλλη θέση πέραν των θέσεων RUN ή 
SYSTEM OFF. Το πρόγραμμα σε εξέλιξη θα συνεχιστεί 
όταν επιστρέψετε τον διακόπτη στη θέση RUN ή αν 
δεν υπάρξει κάποια δραστηριότητα προγραμματισμού 

για 30 λεπτά  
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Εάν μετακινήσετε τον διακόπτη σε οποιαδήποτε άλλη θέση 
πέραν των θέσεων RUN ή SYSTEM OFF και δεν υπάρξει καμία 

δραστηριότητα στον πίνακα ελέγχου για 30 λεπτά, τότε ο 

προγραμματιστής θα επιστρέψει στη λειτουργία εκτέλεσης 
(RUN) και στην οθόνη θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη οθόνη 

αδράνειας ή θα επιστρέψει στο εν εξελίξει πρόγραμμα που 
είχε διακοπεί. 

Πλήκτρο Γλώσσας: 
Πιέστε το πλήκτρο 
γλώσσας (LANGUAGE) 

για να επιλέξετε τα 

Αγγλικά ή τα Ισπανικά 
για τον προγραμματισμό του προγραμματιστή. Κατά τη 

διάρκεια κανονικής λειτουργίας, το φωτάκι της γλώσσας 
είναι ΠΡΑΣΙΝΟ. Θα γίνει ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κατά τη διάρκεια 

παύσης της λειτουργίας και ΚΟΚΚΙΝΟ όταν γυρίσετε τον 

διακόπτη του προγραμματιστή ProLine™ στη θέση SYSTEM 
OFF. 

 

Πλήκτρο Αίσθησης Βροχής/Παγετού: 

Χρησιμοποιήστε το για να 
ενεργοποιήσετε ή να 

παρακάμψετε τους 

προαιρετικούς αισθητήρες 
βροχής, παγετού ή 

ανέμου. Αν αυτοί οι  
αισθητήρες είναι 

συνδεδεμένοι με τον 

ProLine™ 
προγραμματιστή σας, 

θα παρακάμψουν τις 
λειτουργίες 

ποτίσματος, αν είναι 

επιλεγμένο το φωτάκι 
ενεργοποίησης (ON). 

Αν ο/οι αισθητήρας/-ες σας έχουν παύσει την λειτουργία του 

συστήματός σας, το φωτάκι ενεργοποίησης θα παραμείνει 

ΚΟΚΚΙΝΟ, μέχρι οι αισθητήρες να επιτρέψουν τη συνέχιση του 
ποτίσματος. Το φωτάκι του αισθητήρα θα γίνει πάλι ΠΡΑΣΙΝΟ όταν 

ο/οι αισθητήρας/-ες δεν διακόπτουν πλέον τη λειτουργία του 
συστήματος. 

 
Αν επιθυμείτε την απενεργοποίηση των αισθητήρων, 

χρησιμοποιήστε το πλήκτρο RAIN/FREEZE SENSING για να 

ανάψει πράσινο το φωτάκι OFF. Παράδειγμα: Θέλετε να 
ποτίσετε μετά τη λίπανση και ο αισθητήρας βροχής εξακολουθεί 

να διακόπτει το πρόγραμμα ποτίσματος. Εφόσον το φωτάκι 
είναι αναμμένο στη θέση OFF, οι αισθητήρες δεν θα διακόπτουν 

τη λειτουργία του συστήματός σας. 

 
Σημείωση: Αν υπάρχουν ζώνες για οποίες δεν επιθυμείτε την 

απενεργοποίηση των αισθητήρων, ανατρέξτε στην ενότητα 
Λειτουργία των Αισθητήρων παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο.  

 
2.2 Προγραμματισμός 

Χρήση των Πλήκτρων Προγραμματισμού 

Η ΟΘΟΝΗ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ υποδεικνύει ότι οι 
επιλογές του χρήστη είναι διαθέσιμες. Τα πλήκτρα UP και 

DOWN χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν οι 
αριθμητικές τιμές ή για να κάνετε μια επιλογή στο μενού. 

Πλήκτρα NEXT και BACK: Όταν προγραμματίζετε τις 
ζώνες ποτίσματος, στην αριστερή πλευρά της οθόνης θα 

εμφανίζεται ο αριθμός της ζώνης. Τα πλήκτρα NEXT 
(επόμενο) και BACK (προηγούμενο) χρησιμοποιούνται 

για να αλλάζετε τις ζώνες. Αν η οθόνη που αναβοσβήνει 
υποδεικνύει μια επιλογή στο μενού και όχι μια 

αριθμητική τιμή, με το πλήκτρο NEXT θα ανοίξετε το 

μενού για περαιτέρω προγραμματισμό. Με το πλήκτρο 
BACK θα εγκαταλείψετε το μενού και η επιλεγμένη τιμή 

θα αποθηκευτεί στη μνήμη.  

Σημείωση: Το πλήκτρο 
αίσθησης ΒΡΟΧΗΣ/ 
ΠΑΓΕΤΟΥ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να 
παρακάμψει τους 
αισθητήρες βροχής και 
παγετού. 

 ENGLISH 
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ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Αν, ενώ προγραμματίζετε, κρατήσετε 
πατημένο ένα από τα πλήκτρα UP ή DOWN, η τιμή στην 
οθόνη που αναβοσβήνει θα αλλάξει γρήγορα. Η ταχεία 

προέλαση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με τα πλήκτρα 
NEXT και BACK για να αλλάξετε γρήγορα τις ζώνες.  

ΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ: Σε περίπτωση που υπάρχουν 
μενού εντός των μενού, με κάθε πάτημα του πλήκτρου BACK 

θα επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο μέχρι να φτάσετε 
στο τελευταίο επίπεδο του μενού.  

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ θα αποθηκεύεται στη 
μνήμη κάθε φορά που θα (1) μεταβαίνετε σε διαφορετικό 

μενού ή (2) γυρίζετε τον διακόπτη προγραμματισμού σε μια 
άλλη θέση.   
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3.0 Προγραμματισμός 

 
3.0 Τρέχουσα Ώρα/Ημερομηνία 

 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

βέλους UP και DOWN για να 
αλλάξετε την τιμή που 

αναβοσβήνει για την ώρα. Μετά 

τις 12 η ώρα θα αλλάξει 
αυτόματα από ΑΜ (π.μ.) σε PM 

(μ.μ.). Μην ξεχνάτε ότι 

κρατώντας πατημένο το 
πλήκτρο UP ή DOWN οι τιμές στο μενού που αναβοσβήνει θα 

αλλάζουν γρήγορα. (Σημείωση: Για τους διεθνείς χρήστες, αν ο 
προγραμματιστής τροφοδοτείται με 230VAC και εναλλασσόμενο 

ρεύμα τάσης 50 Hz, η οθόνη θα εμφανίζει διεθνείς ώρες και όχι 

AM/PM). 
 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να αρχίσει να αναβοσβήνει 
η ένδειξη των λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και 

DOWN για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πιέστε NEXT για να μεταβείτε 

στη ρύθμιση του ημερολογίου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βέλους UP και DOWN για να ορίσετε μήνα/ημέρα/έτος. 

(Σημείωση: Για διεθνείς χρήστες, η οθόνη θα εμφανίζει 
ημέρα/μήνα/έτος). Ο ProLine™ προγραμματιστής σας διαθέτει 

ημερολόγιο 100 ετών, έτσι, όταν εισάγετε τη σωστή ημερομηνία, 

ο προγραμματιστής ProLine™ θα εμφανίζει αυτόματα τη σωστή 
ημέρα της εβδομάδας. Ο ProLine™ προγραμματιστής σας θα 

προσαρμόζεται αυτόματα στα δίσεκτα έτη και στη θερινή ώρα 

ΗΠΑ. Βλ. θερινή ώρα (DS TIME) στο Προηγμένο Μενού 
(Advanced Menu) για να την ενεργοποιήσετε (on) ή να την 

απενεργοποιήσετε (off) και για να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα 
θερινής ώρας.    

 
 

 

Ρυθμίστε τον χρόνο έναρξης κάθε 
προγράμματος που θα  
χρησιμοποιήσετε (A, B, C και D). Αν 
επιθυμείτε τον προγραμματισμό  
χρόνων έναρξης περισσότερων  
προγραμμάτων, ανατρέξτε στο NUM 
STRT στη θέση Advanced Menu. Το 
πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ώρα  
που έχετε ορίσει και θα ποτίσει όλες τις 
ζώνες που έχετε ρυθμίσει με τη 
λειτουργία Zone Run Times για αυτό 
το πρόγραμμα. 

 

 

 
 

 

 

Για τα περισσότερα προγράμματα ποτίσματος 

ρυθμίστε μόνο τον 1ο Χρόνο Έναρξης. Ο 1ος Χρόνος 

θα ποτίσει όλες τις ζώνες με την λειτουργία Zone 

Run Times να έχει ρυθμιστεί σε αυτό το πρόγραμμα 

διαδοχικά. Οι πρόσθετοι χρόνοι έναρξης θα 

εκτελέσουν εν νέου όλες τις ζώνες. Οι πρόσθετοι 

χρόνοι έναρξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών ή για άλλες ειδικές 

τοπικές συνθήκες. Οι μη χρησιμοποιούμενοι χρόνοι 

έναρξης πρέπει να ρυθμιστούν στη θέση OFF. Για 

να ρυθμίσετε έναν χρόνο έναρξης στη θέση OFF, 

πιέστε ένα από τα δύο πλήκτρα βέλους μέχρι να 

φτάσει στη θέση OFF που βρίσκεται στη δωδέκατη 

ώρα. 

3.2 Χρόνος Έναρξης Προγραμμάτων 
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Όταν ρυθμίζετε τους χρόνους έναρξης των προγραμμάτων, 
ελέγξτε το εικονίδιο του προγράμματος στην οθόνη για να 

διαπιστώσετε αν ρυθμίζετε το Πρόγραμμα A, B, C ή D. 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PGM για να μετακινηθείτε στα 
προγράμματα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να 

μετακινηθείτε στους χρόνους έναρξης. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο 

έναρξης που επιθυμείτε. Μπορείτε να επιλέξετε τους χρόνους 

έναρξης με προσαυξήσεις 10 λεπτών.  
 

Σημείωση: Σιγουρευτείτε ότι επιλέγετε την επιθυμητή ώρα AM/PM 

αλλάζοντας την ώρα μετά τις 12. (Για τους διεθνείς χρήστες, η 
οθόνη θα εμφανίζει διεθνείς ώρες αντί για AM/PM). 

 
Αν ένας χρόνος εκτέλεσης συμπίπτει με τον χρόνο έναρξης του 

επόμενου προγράμματος, ο προγραμματιστής ProLine™ θα βάλει 

σε σειρά τους χρόνους έναρξης εντός του κάθε προγράμματος και 
μεταξύ των προγραμμάτων, με τις λειτουργίες να ξεκινούν αφού 

έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες και με χρόνο έναρξης τον 
1ο χρόνο στο πρόγραμμα Α. 
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 Αν ένας χρόνος 
εκτέλεσης συμπίπτει 
με τον χρόνο έναρξης 
του επόμενου 
προγράμματος, ο 
προγραμματιστής 
ProLine™ θα βάλει σε 
σειρά τους χρόνους 
έναρξης εντός του 
κάθε προγράμματος 
και μεταξύ των 
προγραμμάτων, με τις 
λειτουργίες να 
ξεκινούν αφού έχουν 
ολοκληρωθεί οι 
προηγούμενες και με 
χρόνο έναρξης τον 1ο 
χρόνο στο πρόγραμμα 
Α. Αν ένα παράλληλο 

πρόγραμμα D εκτελείται 

την ίδια ώρα με το 

πρόγραμμα A, B ή C, η 
οθόνη θα εμφανίζει εκ 

περιτροπής το εικονίδιο 
και για τα δύο 

προγράμματα.  

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 Χρόνοι Εκτέλεσης Ζωνών (Zone Run Times) 
 

Ο ProLine™ προγραμματιστής 
σας θα εμφανίσει τις ώρες, τα 

λεπτά και τα δευτερόλεπτα που 
υπολείπονται κατά τη διάρκεια 

του ποτίσματος μιας ζώνης. 

Ωστόσο, σε αυτή τη θέση 
χρειάζεται να ρυθμίσετε μόνο τα 

λεπτά (ή τις ώρες και τα λεπτά) 

που επιθυμείτε για κάθε ζώνη. Η 
επιλογή ρύθμισης των δευτερολέπτων δεν είναι διαθέσιμη. 

 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να επιλέξετε 

ζώνη για τη ρύθμιση του χρόνου εκτέλεσης. Μπορείτε να 

επιλέξετε για όλες τις ζώνες χρόνο διάρκειας από 1 λεπτό έως 
9 ώρες και 55 λεπτά. Οι χρόνοι εκτέλεσης από τη θέση OFF 

έως τα 59 λεπτά είναι διαθέσιμοι με προσαυξήσεις 1 λεπτού. 
Οι χρόνοι εκτέλεσης από τα 59 λεπτά έως τις 9 ώρες και 55 

λεπτά είναι διαθέσιμοι με προσαυξήσεις 5 λεπτών. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να 
ορίσετε τις χρονικές τιμές για κάθε ζώνη. Αν κάποια ζώνη δεν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, ρυθμίστε την στη θέση OFF.  

Πιέστε το πλήκτρο PGM για να ορίσετε χρόνο ζώνης σε ένα ή 
περισσότερα προγράμματα. Σημείωση: Το Πρόγραμμα D 

χρησιμεύει για παράλληλη λειτουργία για ζώνες 
μικροάρδευσης. Οι ζώνες που έχουν ρυθμιστεί στο 

Πρόγραμμα D δεν μπορούν να ρυθμιστούν στα Προγράμματα 

A, B ή C. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη USED αν 
προσπαθήσετε να εισάγετε χρόνο στα προγράμματα A, B ή C 

για ζώνη που έχει ήδη ρυθμιστεί χρόνος εκτέλεσης στο 
πρόγραμμα D.  

 

Προσοχή: Εάν ενεργοποιηθεί μια μη χρησιμοποιούμενη ζώνη και 
ενεργοποιήσει ένα ρελέ εκκίνησης αντλίας, η αντλία ίσως 

Σημείωση: Αν στην οθόνη 

εμφανιστεί η ένδειξη «0 

Zones», αυτό σημαίνει ότι προς 
το παρόν δεν έχουν 

εγκατασταθεί μονάδες SLM4 ή 

ότι δεν έχουν εγκατασταθεί ποτέ 
υπό τροφοδότηση με 

εναλλασσόμενο ρεύμα με καλά 
κλειστό τον πίνακα ελέγχου. 

 

Σημείωση: Η λειτουργία 

Run/Soak (Εκτέλεση/ 

Στράγγιση) μπορεί να 

περιορίσει την ανάγκη για 

ρύθμιση πολλών χρόνων 

έναρξης με σκοπό να 

αποφευχθεί η απορροή. Η 

χρήση συνδυασμού πολλών 

χρόνων έναρξης και κύκλων 

Run/Soak μπορεί να 

οδηγήσει σε εκτεταμένα 

παράθυρα ποτίσματος, καθώς 

οι κύκλοι Run/Soak 

εφαρμόζονται σε κάθε χρόνο 

έναρξης. Βλ. Εκτέλεση/ 

Στράγγιση στην ενότητα 5.4. 
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υπερθερμανθεί ή προκαλέσει ρήξη του αγωγού. Για να 

αποφύγετε τη λειτουργία μιας αντλίας χωρίς ροή (νεκρή 
πορεία), σιγουρευτείτε ότι όλες οι μη χρησιμοποιούμενες 

ζώνες έχουν οριστεί στη θέση OFF.  
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3.4 Ημέρες Άρδευσης 
 

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται 

σε αυτή τη θέση, μπορείτε να 

επιλέξετε κάποιο από τα 
χρονοδιαγράμματα DAYS, 

INTERVAL ή ODD/ 
EVEN. Χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα βέλους UP και DOWN 

για να επιλέξετε τον τύπο 
χρονοδιαγράμματος που επιθυμείτε  

στον ProLine™προγραμματιστή σας. Μην ξεχάσετε να 
ελέγξετε την επιλογή του προγράμματος (PGM) που 

εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε 

διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ποτίσματος για κάθε 
πρόγραμμα, αν το επιθυμείτε. 

 

Αν κάνετε την επιλογή DAYS (Ημέρες), χρησιμοποιήστε 
το πλήκτρο NEXT για να μεταβείτε σε κάθε ημέρα της 

εβδομάδας και τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να 
κάνετε την επιλογή ON (ενεργοποίηση) ή OFF 

(απενεργοποίηση) για κάθε ημέρα. Οι ημέρες που έχουν 

επιλεχθεί για πότισμα θα εμφανίζονται στο πάνω μέρος 
της οθόνης.  

 
Αν επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα INTERVAL (Κύκλος 

ποτίσματος), πιέστε το πλήκτρο NEXT. Ο αριθμός που 

αναβοσβήνει υποδεικνύει τον κύκλο ημερών ποτίσματος.  
Ο προγραμματιστής ProLine™ επιτρέπει διάστημα 

άρδευσης 1 (κάθε μέρα) έως 30 ημερών (πότισμα κάθε 3 
ημέρες). Αφού επιλέξετε τον κύκλο που επιθυμείτε, 

πατήστε NEXT για να ρυθμίσετε την ημέρα έναρξης του 

κύκλου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και 
DOWN για να επιλέξετε την ημέρα έναρξης στο πάνω 

μέρος της οθόνης.  

 
Αν επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα ODD/EVEN 

(Μονές/ζυγές ημέρες του μήνα), πιέστε το πλήκτρο NEXT και στη 

συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για 
να επιλέξετε πότισμα τις μονές (ODD) ή τις ζυγές (EVEN) ημέρες. 

Αν, γυρίζοντας το διακόπτη σε κάποια άλλη θέση, στην οθόνη 
αναβοσβήνει η ένδειξη ODD, τότε έχετε επιλέξει τη λειτουργία 

ODD (πότισμα τις μονές ημέρες). Το ίδιο ισχύει και το EVEN 

(πότισμα τις ζυγές ημέρες). Γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση 
RUN, μπορείτε να δείτε την επόμενη ημέρα εκτέλεσης του 

προγράμματός σας. Ο προγραμματιστής ProLine™ θα εκτελέσει 

το πρόγραμμα ODD ή EVEN κατά τον επόμενο διαθέσιμο χρόνο 
έναρξης, ακόμα κι αν πρόκειται για την ίδια μέρα. Αν 

χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ODD, o προγραμματιστής ProLine™ 
δεν θα εκτελέσει πότισμα την 31η ημέρα του μήνα και την 29η 

ημέρα του Φεβρουαρίου για την αποφυγή ποτίσματος δύο 

διαδοχικές ημέρες (31η και 1ηή 29η και 1η ημέρα του μήνα).  
 

3.5 Παράλειψη Χρόνων/Ημερών/Ημερομηνιών 
(Προαιρετική) 
 
 

Οι ρυθμίσεις παράλειψης 
χρησιμοποιούνται για να ορίσετε μια  

περίοδο διακοπής του ποτίσματος. Για 

παράδειγμα, αν κατοικείτε σε έναν 
δήμο που απαγορεύει το υπαίθριο 

πότισμα από τις 10π.μ. μέχρι τις 6μ.μ., 
μπορείτε να αποκλείσετε εκείνες τις 

ώρες. Αν ένα πρόγραμμα ποτίσματος έχει τεθεί σε παύση για μια 

περίοδο αποκλεισμού, το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ φωτάκι θα είναι αναμμένο 
κατά τη διάρκεια της παύσης. Ο κύκλος ποτίσματος θα συνεχιστεί 

αυτόματα στο τέλος της περιόδου διακοπής. Χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να επιλέξετε λειτουργία 
OMIT:TIME (παράλειψη χρόνου), OMIT:DAYS (παράλειψη 

ημερών) και OMIT:DATES (παράλειψη ημερομηνιών). Μπορείτε να 
επιλέξετε οποιαδήποτε ή όλες τις επιλογές παράλειψης. 
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Αν επιθυμείτε τη διακοπή του ποτίσματος κάθε μέρα για την ίδια 

περίοδο, επιλέξτε τη λειτουργία OMIT:TIME. Έπειτα πιέστε το 
πλήκτρο NEXT. Το βέλος κίνησης προς τα εμπρός (>) 

υποδεικνύει τον χρόνο έναρξης της διακοπής. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο 

έναρξης. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο NEXT. Το βέλος κίνησης προς 

τα πίσω (>) υποδεικνύει τον χρόνο λήξης της διακοπής. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να 

ρυθμίσετε τον χρόνο λήξης. Η λειτουργία OMIT:TIME θα 
διακόψει όλα τα ενεργά προγράμματα ποτίσματος μέχρι τη λήξη 

της περιόδου διακοπής. Ρυθμίζοντας την ώρα έναρξης (βέλος 

κίνησης προς τα εμπρός) μεταξύ 12:00π.μ. και 11:50μ.μ. 
εμφανίζεται η ένδειξη NONE SET και ο χρόνος παράλειψης 

διαγράφεται.  

 
Αν θέλετε να παραλείψετε μια συγκεκριμένη ημέρες ή ημέρες 

κάθε εβδομάδας από τα προγράμματα ποτίσματος, επιλέξτε τη 
λειτουργία OMIT:DAYS με τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN. 

Έπειτα πιέστε το πλήκτρο NEXT. Η οθόνη θα εμφανίσει μια ημέρα 

της εβδομάδας με τις ενδείξεις Omit (παραλείψτε) ή Allow 
(επιτρέψτε) να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

βέλους UP και DOWN για να επιλέξετε Omit ή Allow. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT ή BACK για να αλλάξετε τις 

ημέρες της εβδομάδας. Οι ημέρες που έχουν παραληφθεί θα 

εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Όλα τα προγράμματα 
εκτέλεσης του χρήστη θα σταματούν τα μεσάνυχτα προκειμένου 

να τηρούν τις ημέρες ή ημερομηνίες που παραλείπονται. Τα 
προγράμματα που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν μια 

ημέρα που έχει παραληφθεί θα παρακάμπτονται.  

 
Αν επιθυμείτε να παραλείψετε συγκεκριμένες ημερομηνίες του 

χρόνου, επιλέξτε τη λειτουργία OMIT:DATES. Έπειτα πιέστε το 

πλήκτρο NEXT. Εισάγετε τον μήνα και την ημέρα. Πιέστε το 
πλήκτρο NEXT για να εισάγετε έως 15 ημερομηνίες. 

Αλλάζοντας την τιμή του μήνα μετά το 12, εμφανίζεται η  

ένδειξη mm/dd (μήνας/ημέρα) και η ημερομηνία που είχε 
παραληφθεί διαγράφεται. 

 

Όλα τα προγράμματα εκτέλεσης του χρήστη θα σταματούν 
τα μεσάνυχτα προκειμένου να τηρούν τις ημέρες ή 
ημερομηνίες που παραλείπονται. 
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3.6 Εποχιακή % Ρύθμιση (Προαιρετική) 
 
Η λειτουργία Εποχιακής 

Ποσοστιαίας (%) Ρύθμισης 

(Seasonal % Adjust) επιτρέπει στον 
χρήστη να τροποποιεί τους χρόνους 

εκτέλεσης για τις ζώνες ανά 
πρόγραμμα για κάθε μήνα, ώστε να 

ρυθμίζει εύκολα το πότισμα ανάλογα 

με τις εποχιακές κλιματικές αλλαγές. 
Ο χρόνος που έχει προγραμματιστεί για κάθε ζώνη στη 

λειτουργία ZONE RUN TIMES έχει πάντα ποσοστό 100% 
στην Εποχιακή Ποσοστιαία (%) Ρύθμιση. Όταν 

χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Seasonal % Adjust 

αυξάνετε ή μειώνετε την τιμή 100%. 
 

Οι ποσοστιαίες ρυθμίσεις σε αυτή τη λειτουργία είναι από 
0 έως 300% σε προσαυξήσεις 5%. Χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να επιλέξετε το 

ποσοστό που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο PGM για την 
επιλογή του προγράμματος. 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΓΥΡΙΣΤΕ 
ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ RUN. 

 

 
4.0 Λειτουργίες Χειροκίνητης Έναρξης 
 
Ο προγραμματιστής ProLine™ διαθέτει τρεις θέσεις 

διακόπτη για τη χειροκίνητη έναρξη του συστήματος: 

 

4.1 Χειροκίνητη Ζώνη 
 
Η Χειροκίνητη Ζώνη (Manual Zone) επιτρέπει στον χρήστη 

να ποτίζει μία μόνο ζώνη για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να  

 
επιλέξετε ζώνη. Μια ζώνη μπορεί 

να τεθεί σε λειτουργία με την 

επιλογή χειροκίνητης ζώνης 
ανεξάρτητα από το αν έχει 

ρυθμιστεί χρόνος εκτέλεσης για 

τη ζώνη αυτή. Για να ξεκινήσει η 
λειτουργία της χειροκίνητης 

ζώνης πρέπει να γυρίσετε τον 
διακόπτη στη θέση RUN. Όλες οι χειροκίνητες λειτουργίες 

ποτίσματος θα παρακάμψουν ρυθμίσεις ημερήσιου ποτίσματος, 

ρυθμίσεις παράλειψης και περιπτώσεις βροχής/παγετού. 

 
4.2 Χειροκίνητη Δοκιμή 
 

Η Χειροκίνητη Δοκιμή (Manual 

Test) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να ορίσει έναν δοκιμαστικό 

χρόνο εκτέλεσης για όλες τις 
ζώνες που έχουν έναν ορισμένο 

χρόνο εκτέλεσης ζώνης σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα. Αν για 
κάποια ζώνη δεν έχει οριστεί 

χρόνος εκτέλεσης, ΔΕΝ θα εκτελεστεί στη Χειροκίνητη Δοκιμή. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να 

ρυθμίσετε τον χρόνο εκτέλεσης της Χειροκίνητης Δοκιμής. Η 

Χειροκίνητη Δοκιμή μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελεστεί για 
έναν ελάχιστο χρόνο 10 δευτερολέπτων ή έναν μέγιστο 10 

λεπτών. Για να ξεκινήσει η Χειροκίνητη Δοκιμή πρέπει να γυρίσετε 

τον διακόπτη στη θέση RUN. Η Χειροκίνητη Δοκιμή θα εντοπίσει 
ανοιχτά κυκλώματα (διαφορά μικρότερη από 30mA) σε 

οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενη ζώνη ή βραχυκύκλωμα σε 
οποιαδήποτε έξοδο (κύρια βαλβίδα ή ζώνη). Αν στην οθόνη 

εμφανισθεί η ένδειξη FAULT ενώ εκτελείται η Χειροκίνητη Δοκιμή, 

ανατρέξτε στο Προηγμένο Μενού (Advanced Menu) για να 
προσδιορίσετε το σφάλμα.  
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4.3 Χειροκίνητο Πρόγραμμα 
 

Το Χειροκίνητο Πρόγραμμα (Manual Program) σας επιτρέπει 

να ξεκινήσετε την εγκατάσταση οποιουδήποτε 
προγράμματος στον προγραμματιστή (A, B, C ή D). Οι 

ζώνες θα εκτελούνται για τον χρόνο που ορίστηκε στη 
λειτουργία Zone Run Times για το επιλεγμένο πρόγραμμα. 

 

 Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Manual Program. Η 
ένδειξη OFF θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 
 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για 

να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να 

εκτελεστεί (Πρόγραμμα A, B, C ή D). 
 

 Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση RUN. Το πρόγραμμα 

θα ξεκινήσει το πότισμα. Στο τέλος του κύκλου 
χειροκίνητου ποτίσματος, ο προγραμματιστής θα 

επιστρέψει στην αυτόματη λειτουργία RUN.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
5.0 Διαγνωστική του Συστήματος και Οικολογικά 
Χαρακτηριστικά 
 

Ο ProLine™ προγραμματιστής σας διαθέτει Διαγνωστική 
Συστήματος και θέσεις διακόπτη Φιλικές προς το Περιβάλλον: 

 

5.1 Πολύμετρο 
 

Έξοδοι 
 
Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 

Multimeter. Οι έξοδοι θα 
εμφανιστούν στην οθόνη. Πιέστε 

το πλήκτρο NEXT για να ελέγξετε 

τις εξόδους σε milliΑμπέρ (mA) 
για την κύρια βαλβίδα (MV) για 

κάθε αριθμημένη ζώνη. Οι τιμές 
συνήθως ποικίλουν από 150 έως 

350 mA ανά βαλβίδα με μια συνδεδεμένη βαλβίδα. Το μήνυμα 

Open (Ανοιχτό) ή Short (Βραχυκύκλωμα) υποδεικνύει πρόβλημα 
με κάποια ζώνη. Σημείωση: Αν έχετε παραπάνω από μια βαλβίδα 

σε μια ζώνη, ο προγραμματιστής ProLine™ θα υπολογίσει το 

συνολικό ρεύμα για τις συνδυασμένες βαλβίδες.  
 

Μπαταρία 
 

Για να ελέγξετε τα επίπεδα τάσης της μπαταρίας (ισχύει μόνο για 

τα μοντέλα PL1600 & PL4800), γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 
Multimeter. Οι έξοδοι θα εμφανιστούν στην οθόνη. Πιέστε μια 

φορά το πάνω πλήκτρο βέλους Adjust Value. Η μπαταρία θα 
εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε μια φορά το πάνω πλήκτρο  NEXT 

για να εμφανιστεί η κατάσταση της τάσης της μπαταρίας. 

Απαιτείται τάση ελάχιστης ισχύος 7,5V για να λειτουργήσει η 
οθόνη. Οι προγραμματιστές ProLine™ χρησιμοποιούν Ρολόι 

Πραγματικού Χρόνου (Real Time Calendar Clock) αντί εφεδρικής  
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μπαταρίας για τη διατήρηση της σωστής ώρας σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος. Η μπαταρία απαραίτητη μόνο για να 

βλέπετε την οθόνη και να προγραμματίζετε όταν ο πίνακας 

ελέγχου δεν στεγάζεται.   

 

Ισχύς 24V 
 

Για να ελέγξετε την τάση του μετασχηματιστή, γυρίστε τον 
διακόπτη στη θέση Multimeter. Οι έξοδοι θα εμφανιστούν 

στην οθόνη. Πιέστε το πάνω πλήκτρο βέλους Adjust Value 
μέχρι να έχετε τάση 24V. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο NEXT 

για να εμφανιστεί η τάση εξόδου για τον μετασχηματιστή. Η 
συνήθης τάση είναι από 24 έως 30V εναλλασσόμενου 

ρεύματος (AC).  

 

 

5.2 Εντοπιστής Βαλβίδας (κατοχυρωμένος με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) 
 

To χαρακτηριστικό αυτό θα δημιουργήσει έναν «ανιχνευτή» 

για μια επιλεγμένη βαλβίδα ως μια πρακτική μέθοδος 
εντοπισμού των υπόγειων βαλβίδων. Χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα NEXT και BACK για να μεταβείτε στη βαλβίδα που 
θέλετε να «κάνει την ανίχνευση». Η κύρια βαλβίδα νερού του 

συστήματος θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη για να 

λειτουργήσει ο «ανιχνευτής». Αν το σύστημα διαθέτει μια 
κύρια βαλβίδα, η λειτουργία του εντοπιστή βαλβίδας θα 

αποτρέψει την έναρξη της κύριας βαλβίδας κατά τη διάρκεια 

αυτής της δοκιμής.  

 

 

 

 
 

 

5.3 Λειτουργία Αισθητήρα  
 

Αισθητήρας 
 

Η λειτουργία Sensor Operation (Λειτουργία Αισθητήρα) 

χρησιμοποιείται για να παρακάμψει την απενεργοποίηση του 
αισθητήρα σε επιλεγμένες ζώνες υπό συνθήκες βροχής ή 

παγετού. Βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης, όλες οι ζώνες 

περιλαμβάνονται για την απενεργοποίηση του αισθητήρα. Αν 
έχετε ζώνες, όπως αυτές που καλύπτονται με φυτά σε 

γλάστρες, μπορεί να θέλετε να παρακάμψετε την 

απενεργοποίηση του αισθητήρα στις ζώνες αυτές. Γυρίστε τον 
διακόπτη στη θέση Sensor Operation. Πιέστε το πλήκτρο 

NEXT για να εμφανιστεί η ένδειξη SENSOR και έπειτα πιέστε 
πάλι NEXT για να εμφανιστεί η πρώτη ζώνη. Χρησιμοποιήστε 

τα πάνω ή κάτω πλήκτρα Adjust Valueγια να επιλέξετε την 

ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF) του αισθητήρα 
για τη ζώνη. Η απενεργοποίηση (OFF) σημαίνει ότι η ζώνη ΘΑ 

ΠΟΤΙΖΕΤΑΙ κατά τη διάρκεια της απενεργοποίησης του 
αισθητήρα.   

 

RFS 
 

Οι προγραμματιστές 
ProLine™ μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν 
τον αισθητήρα RFS 

για απενεργοποίηση 

σε περίπτωση 
βροχής και παγετού 

(RFS Sensor for Rain 

and Freeze 
Shutdown). Αυτό 

σημαίνει ότι μπορείτε 
να εκμεταλλευτείτε 

τη διαφοροποίηση  

 

 

Σημείωση: Αν δεν 
χρησιμοποιείτε κύρια βαλβίδα, 
θα πρέπει να απενεργοποιήσετε 
την πίεση νερού του 
συστήματος στη χειροκίνητη 
βαλβίδα αποκοπής ή στο 
υδρόμετρο προκειμένου να 
λειτουργήσει ο εντοπιστής. Η 
πίεση πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη όταν 
προσπαθείτε να κάνετε μια 
βαλβίδα να «ανιχνεύσει». Ο 
προγραμματιστής ProLine™ θα 
απενεργοποιήσει αυτόματα την 
έξοδο της κύριας βαλβίδας όταν 
ξεκινήσει η δοκιμή του 
Εντοπιστή.  
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μεταξύ των περιστατικών βροχής και παγετού, σε αντίθεση  

με τους συνηθισμένους αισθητήρες στην αγορά. Ένα ακόμη 
ισχυρό χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα επέκτασης της 

απενεργοποίησης σε περίπτωση βροχής ακόμη και πέρα από  
το σύντομο χρονικό διάστημα που ο αισθητήρας βροχής είναι 

ακόμη βρεγμένος, εξοικονομώντας ακόμα περισσότερο νερό. 

 
Πιέστε το πλήκτρο NEXT στον SLW για να εμφανιστεί η ένδειξη 

DELAY. Πιέστε πάλι NEXT για να εμφανιστεί ο αριθμός των ωρών 

που ο προγραμματιστής θα αναστείλει την άρδευση αφού 
στεγνώσει ο αισθητήρας βροχής. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 

48 ώρες.  
 

Οι επιλογές RAIN (βροχή) και FREEZE (παγετός) λειτουργούν 

με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω στον Αισθητήρα,  
σας επιτρέπουν ωστόσο να διαφοροποιήσετε τα περιστατικά 

βροχής και παγετού. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να 
ποτιστούν τα φυτά σε γλάστρες κατά τη διάρκεια βροχής, αλλά 

όχι κατά τη διάρκεια παγετού. 

 
 

5.4 Κύκλοι Εκτέλεσης και Στράγγισης  
 
Σκοπός της λειτουργίας Run and Soak (Εκτέλεση και 

Στράγγιση) είναι η διάσπαση μεγάλων χρονικών διαστημάτων 
που συχνά προκαλούν άσκοπη απορροή. Η λειτουργία 

Run/Soak μπορεί να προγραμματιστεί για κάθε πρόγραμμα.   

 
Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Run and Soak Cycles. 

Χρησιμοποιήστε τον πλήκτρο PGM για να επιλέξετε το  
πρόγραμμα που επιθυμείτε. Χρησιμοποιήστε τα πάνω ή κάτω 

πλήκτρα Adjust Value για να μεταβείτε από την απενεργοποίηση 

(OFF) στα λεπτών του χρόνου εκτέλεσης (Run time). Οι τιμές  
των επιλέξιμων χρόνων είναι από OFF ως 30 λεπτά. Η 

εργοστασιακή ρύθμιση του προγραμματιστή βρίσκεται στη θέση 

OFF.  
 

Πιέστε το πλήκτρο NEXT και επιλέξτε τον χρόνο στράγγισης 

(SOAK time). Χρησιμοποιήστε τα πάνω ή κάτω πλήκτρα 
Adjust Value για να επιλέξετε τον χρόνο στράγγισης. Οι 

τιμές των επιλέξιμων χρόνων είναι από 1 λεπτό έως 2 ώρες.
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6.0 Προηγμένο Μενού  

Το Προηγμένο Μενού 

(Advanced Menu) παρέχει 

επιπρόσθετες πληροφορίες 
και επιτρέπει περισσότερες 

τεχνικές καταχωρίσεις που 

χρησιμοποιούνται συχνά από 
επαγγελματίες μηχανικούς 

εγκατάστασης. Το Προηγμένο 
Μενού περιέχει μενού εντός των μενού. Για να αναπτύξετε 

ένα υπομενού, πιέστε το πλήκτρο NEXT. Κάθε πάτημα του 

πλήκτρου BACK θα σας γυρίζει σε ένα ανώτερο επίπεδο 
μέχρι να φτάσετε στο τελευταίο επίπεδο του Προηγμένου 

Μενού. 

Ανατρέξετε στο διάγραμμα στα δεξιά για τον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών εντός των μενού.  
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6.1 Σφάλμα 

Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
προβλημάτων που ενδέχεται να χρήζουν προσοχής ή επιδιόρθωσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος. 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να δείτε το είδος του 

σφάλματος. Εάν υπάρχουν περισσότερα σφάλματα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να ψάξετε για 

περαιτέρω σφάλματα. Πιέστε το πλήκτρο NEXT ακόμα μια φορά και 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη KEEP. Αν θέλετε να διαγράψετε 

το σφάλμα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους UP και θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει η ένδειξη CLEAR. Αν γυρίσετε τον διακόπτη εκτός των 
θέσεων του Προηγμένου Μενού ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη CLEAR, 

το εικονίδιο με την ένδειξη FAULT στην οθόνη θα εξαφανιστεί. Αν 

όμως η αιτία του σφάλματος δεν διορθωθεί, ο προγραμματιστής θα 
εξακολουθεί να παρακάμπτει το πότισμα της ζώνης που έχει 

παρουσιάσει το σφάλμα και το εικονίδιο FAULT θα εξακολουθεί να 
αναβοσβήνει στην οθόνη κάθε φορά που λειτουργεί αυτή η ζώνη.  

  

Μήνυμα 

Σφάλματος 
Περιγραφή Σφάλματος 

ΖΩΝΗ XX 
ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: Εάν μια 
ζώνη παρουσιάσει έξαρση ρεύματος  
μικρότερη από 30 mA, δημιουργείται 
σφάλμα ανοιχτής ζώνης, ωστόσο η 
λειτουργία συνεχίζεται κανονικά. Το σφάλμα 
μπορεί να διαγραφεί χειροκίνητα ή θα 
διαγραφεί αυτόματα αν στην έξοδο 
τοποθετηθεί φορτίο που υπερβαίνει τα 30 
mA και η έξοδος ενεργοποιηθεί επιτυχώς. 

ΚΑΜΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ τον 
Αισθητήρα Καιρού 

 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Εάν ο 
προγραμματιστής SmartLine® βρίσκεται σε 
λειτουργία SMART και δεν έχει λάβει την 
καθημερινή υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία ως 
τα μεσάνυχτα, ορίζεται αυτό το σφάλμα 
επικοινωνίας. Επίσης, αν η μπαταρία στον 
Αισθητήρα Καιρού SLW είναι άδεια, ορίζεται 
σφάλμα επικοινωνίας. Αν περάσουν 5 ημέρες 
χωρίς επικοινωνία, ο προγραμματιστής θα 
επιστρέψει στη λειτουργία BASIC για τους 
χρόνους εκτέλεσης των ζωνών. Η ένδειξη 
σφάλματος μπορεί να διαγραφεί χειροκίνητα 
ή θα διαγραφεί αυτόματα μόλις επιτευχθεί  
επικοινωνία.   

 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Αν ο προγραμματιστής SmartLine® λάβει 
ενημέρωση από τον Αισθητήρα Καιρού SLW 
που υποδεικνύει ότι η απομακρυσμένη 
μπαταρία είναι χαμηλή, ορίζεται σφάλμα. Η 
ένδειξη σφάλματος μπορεί να διαγραφεί 
χειροκίνητα ή θα διαγραφεί αυτόματα αν ο 
Αισθητήρας Καιρού SLW στείλει νέο μήνυμα 
που υποδεικνύει καλή στάθμη μπαταρίας. Το 
σφάλμα επίσης θα διαγραφεί αν δεν ληφθεί 
καμία ενημέρωση για μια ολόκληρη ημέρα 
(δηλ. αποτυχία επικοινωνίας). Βλ. ενότητα 7.3 
«Αντικατάσταση της Μπαταρίας Αισθητήρα 
Καιρού της Σειράς SLW». 
 

 

Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή Σφάλματος 

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 
ΖΩΝΗΣ XX  

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: Ένα φορτίο που 
τοποθετείται σε οποιαδήποτε έξοδο που 
καταλήγει σε έξαρση ρεύματος που υπερβαίνει 
τη ρύθμιση του ρεύματος παράκαμψης θα 
οδηγήσει σε σφάλμα μετά την ενεργοποίηση 
μιας εξόδου. Η έξοδος θα παρακαμφθεί μέχρι 
να προσπαθήσει να τη χρησιμοποιήσει το 
επόμενο πρόγραμμα ποτίσματος. Αν η έξοδος 
της κύριας βαλβίδας/αντλίας (MV/P) 
βραχυκυκλώσει, όλες οι ζώνες που την 
χρησιμοποιούν θα παρακαμφθούν 
αποτελεσματικά. Η ένδειξη σφάλματος μπορεί 
να διαγραφεί χειροκίνητα ή θα διαγραφεί 
αυτόματα αν το πρόβλημα του 
βραχυκυκλώματος εξαφανιστεί και η έξοδος 
ανοίξει με επιτυχία. 
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Προηγμένο Μενού (Advanced Menu). Επιλέξτε DS SETUP και 

πιέστε πάλι το πλήκτρο NEXT. Θα σας υποδειχθεί να ξεκινήσετε το 
χρονοδιάγραμμα START (η ώρα της ημέρας πάει μπροστά 1 ώρα 

ανά χρονοδιάγραμμα START) και το χρονοδιάγραμμα STOP (η ώρα 
της ημέρας πάει προς τα πίσω 1 ώρα ανά χρονοδιάγραμμα STOP). 

Η έναρξη και διακοπή της θερινής ώρας διαμορφώνεται με την 

Εβδομάδα (Week) (πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τελευταία), την Ημέρα 
(Day) (Κυρ-Σαβ) και τον Μήνα (Month) (Ιαν-Δεκ). Όλες οι 

προσαρμογές της λειτουργίας θερινής ώρας (DS Time) 

πραγματοποιούνται στις 2π.μ. Για να επαναφέρετε το 
χρονοδιάγραμμα στην εργοστασιακή ρύθμιση της θερινής ώρας 

ΗΠΑ, χρησιμοποιήστε την επιλογή US DEFLT.    

6.2 RAIN DLY 
 

Το χαρακτηριστικό καθυστέρησης βροχής επιτρέπει στον 

χρήστη να αναστέλλει συνολικά τις λειτουργίες ποτίσματος 

για όλα τα προγράμματα για έναν επιλεγμένο αριθμό 
ημερών.  
 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να 

επιλέξετε 1 έως 14 ημέρες για αναστολή ποτίσματος. Η 
διακοπή του ποτίσματος θα διαγραφεί αυτόματα από τον 

προγραμματιστή ProLine™ με την εκπνοή των καθορισμένων 

ημερών και το πότισμα θα συνεχιστεί στον επόμενο διαθέσιμο 
χρόνο έναρξης.    

 

6.3 DS TIME 
 

Ο προγραμματιστής ProLine™ μπορεί να προσαρμόσει 

αυτόματα τη θερινή ώρα (DST). Η εργοστασιακή ρύθμιση 

βρίσκεται στη θέση OFF και έχει προεπιλεχθεί για το τρέχον 
χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ. Για να ενεργοποιήσετε τη θερινή 

ώρα, πιέστε το πλήκτρο NEXT στην ένδειξη DS TIME, το 

πλήκτρο NEXT στην ένδειξη ON/OFF κι έπειτα επιλέξτε ON. 
 

Το χαρακτηριστικό DS Time μπορεί να εξατομικευτεί ώστε να 
αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε διεθνές χρονοδιάγραμμα θερινής 

ώρας. Πιέστε το πλήκτρο NEXT στη λειτουργία DS Time στο  

 

6.4 NUM START 

Αυτό το χαρακτηριστικό του ProLine™ σας επιτρέπει να επιλέξετε 
τον αριθμό των Χρόνων Έναρξης του Προγράμματος Ποτίσματος 
(Watering Program Start Times) που επιθυμείτε να εμφανίζονται 

στον διακόπτη Program Start Times. Ο προεπιλεγμένος αριθμός 

των χρόνων έναρξης που εμφανίζεται είναι το 1. Για να επιλέξετε 
από 1 έως 8 χρόνους έναρξης μεταβείτε την επιλογή NUM STRT 

στο Προηγμένο Μενού (Advanced Menu). Πιέστε NEXT για να 
δείτε την προεπιλογή του 1 χρόνου έναρξης. Πιέστε τα πλήκτρα 

Adjust Value για να επιλέξετε 1 έως 8 χρόνους έναρξης να 

εμφανίζονται στον διακόπτη. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 
RUN.  

 

6.5 ZN:ZN DLY 
 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει χρόνους 
καθυστέρησης μεταξύ των εκκινήσεων των ζωνών για χρήση σε 
συστήματα με βαλβίδες αργού κλεισίματος ή συστήματα αντλιών 
που λειτουργούν κοντά στο όριο της μέγιστης ροής ή ανακάμπτουν 
με αργό και καλό ρυθμό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP 
και DOWN για να αλλάξετε την τιμή. Προσαρμογή σε μονόλεπτες 
προσαυξήσεις από 0 (προεπιλογή του προγραμματιστή ProLine™)  
ως 30 λεπτά και σε 10λεπτες προσαυξήσεις από 30 λεπτά ως 3 
ώρες.  

Μήνυμα  

Σφάλματος 
Περιγραφή Σφάλματος 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΖΩΝΗΣ XX  

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: Αν ο 
προγραμματιστής SmartLine® βρίσκεται σε 
λειτουργία SMART και υπολογιστεί ένα ημερήσιο 
έλλειμμα που καταλήγει σε έλλειμμα ποτίσματος 
ζώνης που υπερβαίνει τον μέγιστο χρόνο των 1,5’’, 
το έλλειμμα τίθεται στο ανώτατο όριο και ορίζεται 
σφάλμα. Το σφάλμα θα διαγραφεί αυτόματα αν το 
έλλειμμα πέσει κάτω από τα 1,5’’ ή μπορεί να 
διαγραφεί και χειροκίνητα. 
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6.6 MV:ZN DLY 
 

(Πρότερο Άνοιγμα και 

Καθυστερημένο Κλείσιμο της 
Κύριας Βαλβίδας): 
 

Η λειτουργία αυτή 

επιτρέπει στον χρήστη 

να ορίσει έναν χρόνο 

καθυστέρησης μεταξύ 

του ανοίγματος της 

κύριας βαλβίδας και του 

ανοίγματος της βαλβίδας 

της πρώτης ζώνης,  

καθώς επίσης και μια καθυστέρηση μεταξύ του κλεισίματος της 

βαλβίδας της τελευταίας ζώνης και του κλεισίματος της κύριας 

βαλβίδας. 
 

6.7 MV/ZONE 
 

Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιες 

ζώνες θα χρησιμοποιήσουν την έξοδο της κύριας βαλβίδας/ 
εκκίνησης αντλίας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να 

ρυθμίσετε την ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (SYSTEM 

OFF) της κάθε ζώνης (η προεπιλογή του προγραμματιστή 
ProLine™ είναι η θέση ON της κεντρικής βαλβίδας για όλες τις 

ζώνες). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να 

επιλέξετε τη θέση ON ή OFF. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT 
για να επιλέξετε ζώνη. 

 
Προσοχή: Αν μια μη χρησιμοποιούμενη ζώνη ενεργοποιηθεί και 

ενεργοποιήσει ένα ρελέ εκκίνησης αντλίας, η αντλία μπορεί να 

υπερθερμανθεί ή να προκαλέσει την έκρηξη ενός αγωγού Για να 
αποφύγετε τη λειτουργία μιας αντλίας χωρίς ροή (νεκρή 

πορεία), σιγουρευτείτε ότι όλες οι μη χρησιμοποιούμενες 
ζώνες έχουν οριστεί στη θέση OFF.  
 

6.8 CLR PGM 

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στον χρήστη να διαγράψει 
όλες τις προγραμματισμένες ειδικές τιμές ενός επιλεγμένου 
προγράμματος. Οι χρόνοι έναρξης για όλες τις ζώνες και οι 
καθημερινοί χρόνοι έναρξης θα ρυθμιστούν στη θέση OFF, θα 
γίνει επαναφορά των ημερών ποτίσματος στη ρύθμιση των 
Ημερών της Εβδομάδας (Days of the Week) (ενεργοποιημένες 
όλες), η ρύθμιση Season % θα ισοδυναμεί με ποσοστό 100% 
για όλους τους μήνες και η λειτουργία Run/Soak θα 
απενεργοποιηθεί (OFF). Δεν γίνεται επαναφορά της 
λειτουργίας Omit times/days όταν διαγράφονται τα δεδομένα 
ενός προγράμματος. Στο μενού CLR PGM πιέστε NEXT και η 
ένδειξη KEEP θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο PGM για να επιλέξετε τη διαγραφή των δεδομένων 
ενός προγράμματος. Έπειτα πιέστε ένα από τα πλήκτρα 
βέλους UP ή DOWN για να εμφανιστεί η ένδειξη CLEAR. Όταν 
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CLEAR, πιέστε είτε NEXT είτε 
BACK ή γυρίστε τον διακόπτη για την ολοκλήρωση της 
διαγραφής των δεδομένων του επιλεγμένου προγράμματος. 
Ομοίως, όταν εμφανιστεί η ένδειξη KEEP στην οθόνη, πιέστε 
είτε NEXT είτε BACK ή γυρίστε τον διακόπτη για την 
διατήρηση του επιλεγμένου προγράμματος.  

 

6.9 CLR ALL 
 

Το χαρακτηριστικό αυτό μοιάζει με το χαρακτηριστικό CLR PGM με τη 
διαφορά ότι αυτό διαγράφει όλα τα προγραμματισμένα  
δεδομένα του χρήστη για όλα τα τέσσερα προγράμματα και επιστρέφει τις 
περισσότερες αλλαγές του Προηγμένου Μενού στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Advanced Menu και 
χρησιμοποιήστε ένα πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε CLR ALL. Πιέστε το 
πλήκτρο NEXT και η ένδειξη KEEP θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε τα 
πλήκτρα βέλους UP και DOWN για να επιλέξετε CLEAR. Πιέστε NEXT για 
να διαγράψετε όλα τα προγράμματα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 
CLEARING προς επιβεβαίωση ότι όλα τα δεδομένα των προγραμμάτων 
έχουν διαγραφεί. Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι ίδια με τη 
λειτουργία Total Master Reset, που περιγράφεται στην ενότητα 7.1 στις 
Οδηγίες Χρήσης σας.  
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6.10 WIRELESS 
 

Χρησιμοποιείται για να ορίσει τον κωδικό του εντολέα ή τη 

λειτουργία Join για την προαιρετική λειτουργία Ασύρματου 
Φορητού SLRC Τηλεχειρισμού (SLRC Wireless Handheld 

Remote Control). 
 

6.11 ABOUT 
 

Παρέχει πληροφορίες για την έκδοση του λογισμικού του 

προγραμματιστή ProLine™. 
 

6.12 GROW IN 
 

Η λειτουργία Grow In σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ένα νέο 

πρόγραμμα ποτίσματος διαμόρφωσης ανάπτυξης που θα λήγει 
μετά από έναν επιλεγμένο αριθμό ημερών. Στο τέλος της 

επιλεγμένης περιόδου ανάπτυξης, ο προγραμματιστής θα 
επαναφέρει αυτόματα το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

ποτίσματος για να αποφευχθεί η ανάγκη να πρέπει επιστρέψετε 

στον προγραμματιστή.   

Βήμα 1: Ρυθμίστε το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ποτίσματος. 

Βήμα 2: Μεταβείτε στη θέση Advanced Menu και επιλέξτε 

DEFAULT. Πιέστε το πλήκτρο NEXT και στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη STORE. Πιέστε πάλι το 
πλήκτρο NEXT και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη COMPLETE για 
να επιβεβαιώσει ότι έχετε αποθηκεύσει το 
πρόγραμμά σας με επιτυχία.  

Βήμα 3: Ρυθμίστε το προσωρινό πρόγραμμα ανάπτυξης 

(Grow-In). 

Βήμα 4: Μεταβείτε στη θέση Advanced Menu και επιλέξτε 
GROW IN. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο NEXT για να 
εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες ημέρες για τη 

λειτουργία GROW IN. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
Adjust Value για να επιλέξετε από 1 έως 99 ημέρες για 

την περίοδο ανάπτυξης. Στο τέλος της 
λειτουργίας, ο προγραμματιστής θα 
επαναφέρει αυτόματα το μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα που αποθηκεύτηκε στο Βήμα 2. 
Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση RUN. 

 
6.13 DEFAULT 

 

Πρόκειται για μια προαιρετική λειτουργία που επιτρέπει στον 
χρήστη να αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα που μπορεί να 

ανακτηθεί αργότερα αν διαγραφεί ή τροποποιηθεί κατά 

λάθος. Μόλις προγραμματίσετε τον προγραμματιστή, 
πηγαίνετε στο Προηγμένο Μενού (Advanced Menu) και 

επιλέξτε DEFAULT. Πιέστε NEXT και η ένδειξη STORE θα 

εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε άλλη μια φορά NEXT και 
περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 

η ένδειξη COMPLETE για να επιβεβαιώσει την επιτυχή 
αποθήκευση του προγράμματος. Αν ο προγραμματιστής 

τροποποιήσει το πρόγραμμα που βρίσκεται σε λειτουργία και 

επιθυμείτε να επιστρέψετε στο αποθηκευμένο πρόγραμμα, 
μεταβείτε στη λειτουργία DEFAULT, πιέστε NEXTκαι ένα από 

τα πλήκτρα βέλους. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 
RETRIEVE. Πιέστε NEXT και στην οθόνη θα εμφανιστεί η 

ένδειξη COMPLETE για να επιβεβαιώσει ότι έγινε επαναφορά 

του προεπιλεγμένου προγράμματος (DEFAULT) ως το 
πρόγραμμα σε λειτουργία. Για να διαγράψετε ένα 

αποθηκευμένο προεπιλεγμένο πρόγραμμα (DEFAULT)  
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία Total Master 

Reset.  
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7.0 Επίλυση Προβλημάτων 
 

7.1 Διαδικασία Ολικής Επαναφοράς (Total Reset) για 

τον προγραμματιστή ProLine™ 

 

Η ολική επαναφορά θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στον 
προγραμματιστή ProLine™. Θα γίνει επαναφορά όλων των 

εργοστασιακών ρυθμίσεων. 
 

Για όλα τα μοντέλα ProLine™, εκτός από το PL800: 
 

 Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Advanced Menu. 

 Έχοντας πατημένο το πλήκτρο βέλους UP, 

χρησιμοποιήστε έναν ανοιχτό συνδετήρα ή ένα στυλό 
διαρκείας για να πιέσετε τον διακόπτη Reset που 

βρίσκεται στο πίσω μέρος του πίνακα χειρισμού. 

Απελευθερώστε το πλήκτρο Reset συνεχίζοντας να 
κρατάτε πατημένο το πλήκτρο βέλους UP. 

 Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη CLEARING στην οθόνη, 
απελευθερώστε το πλήκτρο βέλους UP. 

 Προγραμματίστε εκ νέου τον προγραμματιστή σας.  

 

Για το μοντέλο: 
 

 Βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδότησης που 

βρίσκεται στο πλάι του PL800.  

 Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Advanced Menu. 

 Έχοντας πατημένο προς τα κάτω το πλήκτρο βέλους 
UP, επαναφέρετε τη σύνδεση του ρεύματος στον 

PL800. 

 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη CLEARING που 

επιβεβαιώνει ότι η επαναφορά ολοκληρώθηκε. 

Εισάγετε εκ νέου τις ρυθμίσεις του προγραμματιστή. 
 

7.2 Λειτουργίες Παύσης του Κύκλου Ποτίσματος 
 

Οι προγραμματιστές ProLine™ θα «παύσουν» τους κύκλους 
ποτίσματος λόγω συγκεκριμένων ενδείξεων του αισθητήρα ή 
ρυθμίσεων του προγράμματος στον προγραμματιστή. Οι παύσεις 
αποτελούν κανονική λειτουργία του προγραμματιστή. Σε όλους τους 
προγραμματιστές ProLine™ οι παύσεις ποτίσματος υποδεικνύονται με 
το ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ φωτάκι, όπως φαίνεται στον πίνακα, και 
την εμφάνιση της αιτίας της παύσης.  

Χρώμα στο 
φωτάκι της 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

(LANGUAGE) 

Χρώμα στο 
φωτάκι του 
Αισθητήρα 
(SENSOR) 

Μήνυμα 

Οθόνης 
Αιτία 

Κόκκινο   Ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 
OFF 

Πράσινο Κόκκινο RAIN Οι δίσκοι του αισθητήρα βροχής 
είναι βρεγμένοι (στη σειρά SLW 
μόνο) 

Πράσινο Κόκκινο FREEZE Η θερμοκρασία βρίσκεται στους 
2.5ºC ή πιο χαμηλά (στη σειρά 
SLW μόνο) 

Πράσινο Κόκκινο SENS Ο αισθητήρας έχει ενεργοποιηθεί 
στους ακροδέκτες SEN  

Πράσινο Πορτοκαλί RAIN 
DLY 

Η άρδευση ακυρώθηκε για 
επιπλέον ώρες στη λειτουργία 
SLW DLY (στη σειρά SLW μόνο) 

Πορτοκαλί Πράσινο Omit- 
Time 

Ο κύκλος διακόπηκε λόγω 
ρυθμισμένων ωρών παράλειψης  

Πορτοκαλί Πράσινο SOAK Η ζώνη είναι σε αναμονή  
διακοπής για στράγγιση  

Πορτοκαλί Πράσινο ZONE 
DLY 

Αναμονή ανοίγματος της βαλβίδας 
της επόμενης ζώνης  

Πορτοκαλί Πράσινο PAUSE Αναμονή ενεργοποίησης ή 
απενεργοποίησης της κύριας 
βαλβίδας/αντλίας  
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7.3 Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων 
  

 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η οθόνη είναι σβηστή Ο προγραμματιστής δεν 

τροφοδοτείται με ρεύμα. 
 

Ελέγξτε την καλωδίωση παροχής ισχύος και τον διακόπτη και σιγουρευτείτε 

ότι ο πίνακας ελέγχου είναι καλά κλειστός.  

Ο μετασχηματιστής δεν τροφοδοτεί 

με ισχύ τάσης 24V. 
 

Καμένη ασφάλεια. 
 

Αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή. Πιθανόν υπάρχει βλάβη υπέρτασης. 
 

Αντικαταστήστε την ασφάλεια με αντικατάσταση εργοστασίου. ΜΗΝ 

χρησιμοποιείτε ασφάλεια μεγαλύτερης τάσης. 

Ένδειξη FAULT στην οθόνη. Μία ή περισσότερες ζώνες είναι 
βραχυκυκλωμένη ή ανοιχτή  

Ελέγξτε το σωληνοειδές πηνίο και την καλωδίωση (γυρίστε τον 
διακόπτη στη θέση Advanced Menu, για πληροφορίες 
σφάλματος βλ. ενότητα 6.1) 
 

Βραχυκυκλωμένη κύρια 
βαλβίδα/αντλία (MV/P) 

Ελέγξτε το σωληνοειδές πηνίο και την καλωδίωση 

Η οθόνη δείχνει ότι μια ζώνη 
εκτελείται αλλά οι  
ψεκαστήρες δεν λειτουργούν 

Η παροχή νερού στο σύστημα 
είναι απενεργοποιημένη. 

Ενεργοποιήστε την παροχή νερού στο σύστημα. 

Αποτυχία βαλβίδας Επαληθεύστε τη λειτουργία της βαλβίδας. 

Ανοιχτό ή αποσυνδεδεμένο καλώδιο 
Εκτελέστε τη χειροκίνητη δοκιμή (MANUAL TEST) όπως υποδεικνύεται. 
Επαληθεύστε ότι η ένδειξη FAULT εμφανίζεται στην οθόνη. Γυρίστε τον 
διακόπτη στη θέση Advanced Menu για να προσδιορίσετε τη θέση του 
σφάλματος. 

Ο προγραμματιστής 

επαναλαμβάνει συνεχώς 
έναν κύκλο ποτίσματος 

Πρόσθετοι χρόνοι έναρξης έχουν 

οριστεί στη θέση Program Start 
Times στον διακόπτη. 

Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση Program Start Times. Χρησιμοποιήστε το 

πλήκτρο NEXT για να δείτε όλους τους χρόνους έναρξης. Κρατήστε 
πατημένο ένα από τα δύο πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τους χρόνους 
έναρξης ή για να μεταβείτε στη θέση OFF. Όλα τα προγράμματα θα 
ξεκινήσουν και θα εκτελέσουν όλες τις ζώνες που έχουν οριστεί σε αυτά 
διαδοχικά. Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις απαιτείται μόνο ένας 
χρόνος έναρξης και οι υπόλοιποι θα ρυθμιστούν στη θέση OFF. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα «Χρόνοι Έναρξης 
Προγραμμάτων». 

Η οθόνη δείχνει την ένδειξη 

0 ZONES 

Ελαττωματική μονάδα Αντικαταστήστε την μονάδα στη θέση 1-4 της ζώνης 
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7.0 Επίλυση Προβλημάτων 

 

 

 

 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Ο προγραμματιστής 
ProLine™ δεν αλλάζει 
ζώνη όπως αναμένεται 

Ο βραχυκυκλωτήρας του αισθητήρα 

έχει αφαιρεθεί και κανένας 
αισθητήρας δεν είναι συνδεδεμένος 

(Το φωτάκι του αισθητήρα (Sensor) 
είναι κόκκινο) 

 

Εγκαταστήστε βραχυκυκλωτήρα μεταξύ των ακροδεκτών του αισθητήρα (SEN) 
Επιλέξτε, αν θέλετε, τη λειτουργία BYPASS  
 
 

Τα καλώδια του αισθητήρα έχουν 
κοπεί (Το φωτάκι του αισθητήρα 

(Sensor) είναι κόκκινο) 
 

Επισκευάστε τα καλώδια 

Ζώνη ενεργοποιείται σε απρόσμενο 

χρόνο.  

Οι καθημερινοί χρόνοι έναρξης του προγράμματος δεν έχουν ρυθμιστεί 
σωστά ή έχουν ρυθμιστεί πολλοί χρόνοι έναρξης. Ελέγξτε τους Χρόνους 
Έναρξης Προγραμμάτων. 
 

Πρόγραμμα που βρίσκεται σε ουρά 
έχει αρχίσει κανονική λειτουργία. 

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις (όπως τους χρόνους έναρξης προγραμμάτων, 
χρόνους εκτέλεσης ζωνών) για να αποφύγετε την συμφόρηση, αν δεν το 
επιθυμείτε. 
 

Η ώρα ή η ημερομηνία δεν έχει 

ρυθμιστεί σωστά. 

Ελέγξτε/ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία 

Οι ημέρες ποτίσματος ή η παράλειψη 
ημερών/ημερομηνιών δεν έχει 

ρυθμιστεί σωστά. 

 

Ελέγξτε/ρυθμίστε τις ημέρες ποτίσματος ή τη ρύθμιση της παράλειψης 
ημερών/ημερομηνιών 

Η λειτουργία Εκτέλεσης/Στράγγισης 
(Run/Soak) έχει επεκτείνει το 

παράθυρο ποτίσματος 
 

Κανονική λειτουργία που θα επιτρέψει τη διήθηση του νερού και θα αποτρέψει 
την απορροή.  

Ο προγραμματιστής δεν λειτουργεί 

στη ζώνη για τον αναμενόμενο 
χρόνο εκτέλεσης. 

Διακόψτε τη λειτουργία Εκτέλεσης/Στράγγισης (Run/Soak) που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποτελεί συνήθη λειτουργία που επιτρέπει τη 
διήθηση του νερού και αποτρέπει την απορροή. 
 

 Δεν εγκαταστάθηκε μονάδα. Εγκαταστήστε μονάδα. 

Δεν υπάρχει αρχική ενεργοποίηση 

εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) του 
προγραμματιστή. 

Συνδέστε το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και κλείστε τον πίνακα ελέγχου.   
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Επίλυση Προβλημάτων 7.0 

 

 

 
 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Ο προγραμματιστής 

ProLine™ δεν αλλάζει ζώνη 
όπως αναμένεται 

 

Η ζώνη έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF 

 

Ρυθμίστε τον χρόνο εκτέλεσης της ζώνης 

 

Ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί στη θέση 

SYSTEM OFF 

Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση RUN  

Δεν έχει ρυθμιστεί χρόνος εκτέλεσης 
ζώνης. Δεν έχει ρυθμιστεί 
καθημερινός χρόνος έναρξης. 

 

Προγραμματίστε τον χρόνο εκτέλεσης ζώνης και τον καθημερινό χρόνο 
έναρξης.  

Έχουν ενεργοποιηθεί ώρες/ημέρες 

παράλειψης.  

Επαληθεύστε τις ώρες/ημέρες παράλειψης. 

Ο αισθητήρας Βροχής ή Παγετού 

έχει σταματήσει το πότισμα (Το 

φωτάκι του αισθητήρα (Sensor) είναι 

κόκκινο) 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα αν είναι ελλαττωματικός. 
Επιλέξτε, αν θέλετε, τη λειτουργία BYPASS. 

Ρυθμίστε εκ νέου τον χρόνο έναρξης αργότερα μέσα στην ημέρα για 
να αποφύγετε τις ψυχρές πολύ πρωινές θερμοκρασίες.   

http://support.weathermatic.com/


 

 

 

 

Ημέρες Εβδομάδας 

 

Μονές Ζυγές 

 

 

 

 

Ημέρες Εβδομάδας 
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Ημέρες: 

Ώρες: Από > Ως< 

Ημερομηνίες 



 

 

Εποχιακή % Προσαρμογή 

 

Βασικό Χρονοδιάγραμμα Ποτίσματος 
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