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Συγχαρητήρια! Ο Προγραμματιστής άρδευσης SmartLine είναι σχεδιασμένος να εξασφαλίζει 
την υγεία και την άριστη εμφάνιση του κήπου σας και  ταυτόχρονα  να εξοικονομεί νερό και να 
μειώνει το κόστος συντήρησής του.  Ο Προγραμματιστής άρδευσης SmartLine μπορεί να 
εκτελέσει συγκεκριμένα προγράμματα άρδευσης ή με τη βοήθεια της προαιρετικής συσκευής 
On-Site μετεωρολογικού σταθμού SLW10/15, η λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής / 
ρύθμισης (Smart)  μπορεί να αναλύει τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα και αυτόματα να 
ρυθμίζει τη βέλτιστη διάρκεια άρδευσης για κάθε στάση ποτίσματος, χάρις στην κατοχυρωμένη 
μεθοδολογία της Weathermatic. Με την Αυτόματη Προσαρμογή μπορεί επίσης να 
εξοικονομηθεί νερό με τον αυτόματο προγραμματισμό των κύκλων λειτουργίας/διαβροχής 
(Run/Soak) ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα υπερβολικής διαβροχής και επιφανειακής 
απορροής. 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ 
ΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ! 
 
 
Ο Προγραμματιστής αυτός δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα 
μικρά παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή 
αυτή δε θα χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι. 
 
Αν το καλώδιο του ρεύματος έχει φθαρεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
από τον αντιπρόσωπο συντήρησης κι επισκευής του κατασκευαστή ή από κάποιο άλλο 
εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κάθε κινδύνου. 
 
U.S. Patent No. 6,314,340  
 
TRADEMARKS:   
 
Weathermatic ® 
SmartLine ® 
Smart Solutions For The Professionals ® 
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Build Your SmartLink Network 
 
Τώρα μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημα Smartline για να μεγιστοποιήσετε την εξοικονόμηση 
νερού, να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα και να αποκτήσετε ομορφότερο 
κήπο.Αφού διασφαλίσετε ότι έχετε τις κατάλληλες επεκτάσεις για να καλύψετε όλες τις ζώνες 
του κήπου σας, προσθέστε έναν επιτόπιο μετεωρολογικό σταθμό ο οποίος λαμβάνει υπόψη 
του τη βροχόπτωση και τον παγετό, αλλά ο οποίος καταγράφει επίσης τις υπάρχουσες 
καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να υπολογίσει ένα διαφορετικό αρδευτικό πρόγραμμα κάθε ημέρα 
έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα φυτά θα λάβουν το νερό που χρειάζονται. Εξάλλου 
προσθέτοντας της κάρτα SmartLink aircard μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε 
τον προγραμματιστή σας από οπουδήποτε βρίσκεστε με τη βοήθεια του υπολογιστή, του tablet 
ή του smartphone σας. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει επίσης reporting για τη χρήση του 
νερού σε πραγματικό χρόνο έτι ώστε να λαμβάνετε alerts σε περιπτώσεις διαρροών ή βλαβών.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέξτε μεταξύ του Proline και Επιλέξτε την πλακέτα επέκτασης 
του SmartLine σύμφωνα με τις              για να αυξήσετε τον αριθμό των ζωνών 
ανάγκες σας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέξτε τον κατάλληλο αισθητήρα βροχής Συνδέστε την κάρτα Smartlink στον 
ή μετεωρολογικό σταθμό             προγραμματιστή σας για να αποκτήσετε 
                απομακρυσμένο έλεγχο. 
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1.0 Αξεσουάρ 
 

 
SLM2: Επέκταση SLM4: Επέκταση SLM12: Επέκταση 12   SLM48DM: Αποκωδικοποιητής 

2 στάσεων για τον 4 στάσεων για τον  στάσεων για τον SL4800 SmartWire (Σύστημα Δίκλωνου  
SL800   SL1600       Καλωδίου) για τον SL1600 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SLHUB: Ασύρματο  SLW1/15: Σειρά Επιτόπιων Μετεωρολογικών    Αισθητήρας Βροχής 420GLS 
και ενσύρματα μοντέλα  Σταθμών SLW. Περιλαμβάνουν Αισθητήρες       Για χρήση όταν δεν είναι   
κόμβων επικοινωνίας  παγετού και βροχής.         εγκατεστημένος ο SLW 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

SLRC: Ασύρματο  SL-Aircard, SL-Aircard Flow: Απομακρυσμένος 

Τηλεχειριστήριο   έλεγχος web-based με τη χρήση PC, smartphone, tablet. 
    Επιλογή για μέτρηση παροχής. 
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2.0 Εγκατάσταση 
 

2.1 Εσωτερική διάταξη του προγραμματιστή SL1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ασφάλεια για προστασία σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. 

 
 
 
 

 

Προαιρετικός  SLW15 
Δέκτης 

Τοποθετημένες SLM4     
Μονάδες επέκτασης 

Μετασχηματιστής 

Κάλυμμα των καλωδίων 
ηλεκτροδότησης 

Κοιλότητα καλωδίων 
χωρίς το κάλυμμα 
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2.2 Τοποθέτηση του προγραμματιστή SL1600 
 

 
Όλα τα καλύμματα του SL1600 έχουν εγκρίσεις U.L./CSA/CE  για εγκατάσταση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.  
Ο SL1600 μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο όπως μέσα στο γκαράζ ή σε κάποιον 
εξωτερικό τοίχο.  Προτείνεται να επιλέξετε ένα σημείο όπου ο προγραμματιστής δε θα διαβρέχεται από το 
αρδευτικό σύστημα στην περίπτωση που το κάλυμμα του μείνει ανοικτό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα του προγραμματιστή και στη συνέχεια ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.    
 

2. Απομακρύνατε τον πίνακα ελέγχου πιέζοντας προς τα πάνω και προς τα έξω και στη συνέχεια 
τοποθετήστε τον σε ασφαλές σημείο.    

 
3. Τοποθετείστε τον προγραμματιστή SL1600 με ή χωρίς τη χρήση του εξαρτήματος στήριξης ‘Quick Mount 

Bracket’.   
 

 
Τοποθέτηση με το εξάρτημα στήριξης ‘Quick Mount Bracket’ (προτεινόμενο) 
 

 Καθορίστε το ύψος τοποθέτησης ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα τη συσκευή και 
βεβαιωθείτε ότι θα τη τοποθετήσετε έτσι ώστε να φθάνουν όλα τα καλώδια στα τερματικά του 
προγραμματιστή σας.   

 Βάλτε το εξάρτημα στήριξης στον τοίχο ώστε η λέξη “FRONT” να είναι ορατή και τα ανοικτά άκρα 
των μέσων συγκράτησής του να δείχνουν προς τα πάνω. 

 Χρησιμοποιώντας μία βίδα τοποθέτησης (ή ένα μολύβι) σημειώστε τη θέση της τρύπας που 
βρίσκεται στο μέσον της επάνω πλευράς πάνω στον τοίχο (δείτε στην επόμενη φωτογραφία).  

 

 

 

 

 

 

 Τοποθετείστε ένα στήριγμα τοίχου στο σημειωμένο σημείο, μετά τοποθετείστε το εξάρτημα 
στήριξης πάνω στο στήριγμα χρησιμοποιώντας μία από τις βίδες τοποθέτησης που 
συμπεριλαμβάνονται (μη σφίξετε εντελώς ακόμη).  Η κεντρική βίδα αυτομάτως θα καθορίσει το 
ύψος του   εξαρτήματος στήριξης στον τοίχο. Αφού ρυθμίσετε το ύψος, σημειώστε τις άλλες οπές 
στήριξης και εγκαταστήστε τα υπόλοιπα στηρίγματα τοίχου.   

 Τοποθετήστε τις άλλες βίδες στα στηρίγματα (εκτός από την κάτω κεντρική βίδα) και σφίξτε όλες 
τις βίδες.  
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 Τοποθετείστε τη συσκευή του προγραμματιστή με τη βοήθεια των τριών σημείων στήριξης που 
φέρει.  

 Για πρόσθετη ασφάλεια, χρησιμοποιείστε  μια βίδα τοποθέτησης στο κέντρο, στο κάτω μέρος της 
συσκευής του προγραμματιστή σας. Περάστε τη βίδα μέσα από την εγκοπή που βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από τις θέσεις των μονάδων επέκτασης στάσεων ώστε να ασφαλίσει ο 
προγραμματιστής πάνω στο εξάρτημα στήριξης.       

 

  

 
 

 
 
 
Εγκατάσταση χωρίς το εξάρτημα στήριξης (Quick Mount Bracket) 

 Καθορίστε το ύψος τοποθέτησης ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα τη συσκευή και 
βεβαιωθείτε ότι θα το τοποθετήσετε έτσι ώστε να φθάνουν όλα τα καλώδια στα τερματικά του 
προγραμματιστή σας.   

 Τοποθετήστε ένα στήριγμα τοίχου στη θέση που επιθυμείτε. Εκεί θα αντιστοιχεί η πάνω, κεντρική 
οπή ανάρτησης του προγραμματιστή.  

 Τοποθετήστε μία από τις βίδες τοποθέτησης που συμπεριλαμβάνονται, στο στήριγμα τοίχου. 

 Κρεμάστε τον προγραμματιστή, ελέγξτε ότι η τοποθέτηση του προγραμματιστή γίνεται σωστά και 
στη συνέχεια, περάστε μια 2η βίδα στην εγκοπή στην κάτω, κεντρική θέση.    

 
 
 
 

 
 
 

2.3 Τοποθέτηση της μονάδας 4 στάσεων SLM4 
 

 

 Ο προγραμματιστής σας είναι εφοδιασμένος εργοστασιακά με μία μονάδα  τεσσάρων  στάσεων. 
Μπορείτε να προσθέσετε τρεις επιπλέον μονάδες SLM4 ώστε να έχετε συνολικά 16 στάσεις.  

 Ο προγραμματιστής σας θα αναγνωρίσει αυτόματα τις επιπλέον στάσεις αμέσως μετά την εγκατάστασή 
τους. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προγραμματισμός για να ενεργοποιήσετε τις μονάδες  SLM4.  

 Μπορείτε να εισάγετε ή να απομακρύνετε μία μονάδα ενώ ο προγραμματιστής σας είναι σε λειτουργία.  

 Για να τοποθετήσετε μία μονάδα, σπρώξτε τη μονάδα μέσα στη θέση υποδοχής.  Για να απομακρύνετε 
μία μονάδα, πιέστε ΚΑΤΩ στο κέντρο και απελευθερώστε την τραβώντας προς τα πίσω χρησιμοποιώντας 
την προεξοχή που φέρει.  

 
Σημείωση:  Οι μονάδες SLM4 πρέπει να εισάγονται στη σειρά των αριθμημένων στάσεων. Μην αφήνετε 
κανένα κενό μεταξύ των μονάδων.  
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2.4 Καλωδίωση για εναλλασσόμενο ρεύμα 
 

 Βάλτε το καλώδιο μήκους δύο μέτρων που συμπεριλαμβάνεται, σε πρίζα 120VAC. Οι προγραμματιστές 
SL1600 για διεθνή χρήση είναι κατασκευασμένοι για 230VAC.  

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διακόπτη τοίχου για να ενεργοποιήσετε έναν προγραμματιστή άρδευσης.    

 
Εναλλακτική καλωδίωση 
 
Αν τοποθετείτε τη συσκευή SL1600 σε εξωτερικό χώρο ή οι τοπικοί κανονισμοί ηλεκτροδότησης απαιτούν 
σκληρά καλώδια, προχωρήστε ως εξής: Η χρήση και τοποθέτηση σκληρών καλωδίων θα πρέπει πάντοτε 
να γίνεται από ηλεκτρολόγο με άδεια.     

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γραμμής δεν είναι 
τοποθετημένο στην πρίζα και κλείστε τον διακόπτη για το κύκλωμα που θα χρησιμοποιήσετε. Το 
διαμέρισμα U.L/CSA περιέχει υψηλή τάση και ενέχεται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.   

 Αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει το Κάλυμμα  της Κοιλότητας Καλωδίων AC. Αυτό θα σας επιτρέψει την 
πρόσβαση στην καλωδίωση του μετασχηματιστή.  

 Για χρήση με αγωγό, απλώς αφαιρέστε τον αποκλειστή του καλωδίου. Για να το κάνετε αυτό, 
χρησιμοποιήστε ένα μικρό, επίπεδο κατσαβίδι, τοποθετήστε τη λεπίδα του στη σχισμή του αποκλειστή 
στην κάτω πλευρά του περιβλήματος του προγραμματιστή. Κτυπήστε ελαφρά τον αποκλειστή με ένα 
σφυρί. Εγκαταστήστε τον αγωγό και την καλωδίωση, απομακρύνατε τα περικόχλια που υπάρχουν στα 
καλώδια του μετασχηματιστή. Πετάξτε το καλώδιο.     

 Για  χρήση με ρεύμα 120VAC, κάνετε τις παρακάτω συνδέσεις καλωδίων χρησιμοποιώντας μονωτική 

ταινία:  
 
 
ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ AC                                         ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ΜΑΥΡΟ                        ΟΥΔΕΤΕΡΟ    
ΛΕΥΚΟ                                          120V AC ΕΝΕΡΓΟ   
ΚΟΚΚΙΝΟ                                      ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ- 220V AC     (Καλύψτε με περικόχλιο) 
ΠΡΑΣΙΝΟ                        ΓΕΙΩΣΗ                                           (συνήθως πράσινο καλώδιο) 

- 
 

 Για χρήση με ρεύμα 230V AC,  κάντε τις ακόλουθες συνδέσεις καλωδίων με χρήση περικοχλίων:  

 
 
ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ                      ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ AC   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΜΑΥΡΟ              ΟΥΔΕΤΕΡΟ   (συνήθως ΛΕΥΚΟ καλώδιο στις ΗΠΑ) 
ΛΕΥΚΟ              ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ -120V AC (καλύψτε με περικόχλιο)  
ΚΟΚΚΙΝΟ                220VAC ΕΝΕΡΓΟ  (συνήθως ΜΑΥΡΟ καλώδιο στις ΗΠΑ) 
ΠΡΑΣΙΝΟ             ΓΕΙΩΣΗ                (συνήθως πράσινο καλώδιο) 

 
 

 Τοποθετήστε ξανά το Κάλυμμα της  Κοιλότητας Καλωδίων AC και ασφαλίστε τον στη θέση του με τη βίδα. 
 

 Επιστρέψτε και ενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος. Ελέγξτε αν ο προγραμματιστής ηλεκτροδοτείται.    
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2.5 Καλωδίωση των ηλεκτροβανών 24VAC  
 

 
Προειδοποίηση:  Ποτέ μη συνδυάζετε 24VAC και καλωδίωση υψηλής τάσης στον ίδιο αγωγό.   

 
Σημείωση:  Ο προγραμματιστής σας χρησιμοποιεί τερματικά χωρίς τη χρήση βίδας για γρήγορη 
εγκατάσταση.   
 

 Για μονόκλωνα καλώδια, απλά σπρώξτε και εισάγετε το γυμνό άκρο του καλωδίου της ηλεκτροβάνας στο 
σημείο σύνδεσης της μονάδας επέκτασης. 

 

 Για πολύκλωνα καλώδια, χρησιμοποιείστε ένα μικρό κατσαβίδι για να σπρώξετε πίσω την πορτοκαλί 
προεξοχή και καθώς την κρατάτε προς τα πίσω, εισάγετε το πολύκλωνο καλώδιο. Όταν ελευθερώσετε την 
πορτοκαλί προεξοχή, το καλώδιο θα ’κλειδώσει’ στη θέση του.  
 
Σημείωση:  Για να απομακρύνετε τα καλώδια, πιέστε προς τα πίσω την πορτοκαλί προεξοχή  
χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι και στη συνέχεια τραβήξτε το καλώδιο.    
 

 Σημεία εισόδου καλωδίων:  Ο προγραμματιστής SL1600 παρέχει πολλά σημεία εισόδου καλωδίων  για 

να επιλέξετε την πιο βολική διαδρομή των καλωδιώσεων των ηλεκτροβανών και των εξαρτημάτων.  Το 
άνοιγμα των σημείων αυτών γίνεται με τη βοήθεια ενός σφυριού και ενός κατσαβιδιού χτυπώντας 
κατευθείαν προς το εσωτερικό του προγραμματιστή. 

 

 COM (Κοινό):  Συνδέστε το κοινό καλώδιο όλων των ηλεκτροβανών στο τερματικό COM. 

 P/MV (Ρελέ εκκίνησης αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβάνας): Συνδέστε το ένα καλώδιο στο σημείο COM 
και το δεύτερο καλώδιο στο σημείο P/MV.  Η πολικότητα δεν έχει σημασία. Σημειώστε ότι το συνολικό 

ρεύμα του ενεργοποιημένου ρελέ εκκίνησης της αντλίας ΚΑΙ των ηλεκτροβανών δεν μπορεί να ξεπερνά 
το μέγιστο όριο των 2.0Α.   

 SEN (Αισθητήρας βροχής / Παγετού / Ανέμου):  Εάν χρησιμοποιείτε έναν προαιρετικό αισθητήρα 
βροχής, παγετού ή ανέμου, χρησιμοποιείστε τα τερματικά SEN γι΄ αυτές τις συσκευές.  Δεν απαιτείται 
πολικότητα γι΄ αυτά τα καλώδια. Μετακινήστε και πετάτε το εγκατεστημένο εργοστασιακά καλώδιο που 
συνδέει τα δύο τερματικά SEN.   

Σημείωση: Εάν δε χρησιμοποιείτε ένα προαιρετικό αισθητήρα βροχής ή παγετού, το καλώδιο που συνδέει 
τα τερματικά SEN  πρέπει να είναι στη θέση του για να ανοίξουν οι ηλεκτροβάνες σας. Το συγκεκριμένο 
καλώδιο πρέπει επίσης να είναι στη θέση του εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καιρού SLW10. Το SLW10 
δεν έρχεται σε επαφή με αυτά τα τερματικά.   

 Καλωδιώσεις των στάσεων:  Συνδέστε το καλώδιο της στάσης σε ένα τερματικό στη μονάδα επέκτασης 

SLM4. Ο προγραμματιστής σας μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα μέχρι τρεις ηλεκτροβάνες ή δύο 
ηλεκτροβάνες και την κεντρική ηλεκτροβάνα.  Για να εντοπίσετε μία στάση, ακουμπήστε το καλώδιο της 
στάσης στο σημείο TEST και καθορίστε πια ηλεκτροβάνα είναι ανοικτή.  Σημειώστε ότι το σημείο TEST 
είναι ενεργό ακόμη και όταν το ταμπλό προγραμματισμού δεν είναι στη θέση του.   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Τυπική καλωδίωση 

Σημείο TEST 
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2.6 Τοποθέτηση της μπαταρίας 9V  
 
 
Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του ταμπλό προγραμματισμού και συνδέστε την μπαταρία 
στα καλώδια. Σημειώνεται ότι η μπαταρία χρησιμοποιείται μόνο για να ρευματοδοτήσει την οθόνη του 
πίνακα ελέγχου σε περίπτωση που αφαιρέσουμε τον τελευταίο από τον προγραμματιστή (π.χ. εάν 
κάνουμε τον προγραμματισμό στο γραφείο και στη συνέχεια μεταβούμε στον κήπο και 
επανατοποθετήσουμε τον πίνακα ελέγχου στον προγραμματιστή). Ο SL1600 έχει μη πτητική μνήμη και 

μπορεί να διατηρεί μόνιμα όλα τα προγράμματα καθώς και την ώρα και ημερομηνία στην περίπτωση που πάψει 
να ρευματοδοτείται και δεν έχει υποστήριξη της μπαταρίας.  Όταν το ταμπλό προγραμματισμού είναι ανοικτό ή 
αποσπασμένο, λειτουργεί μόνο με την ενέργεια που παρέχεται από την μπαταρία.  

                                                                   
 
 
 
 
2.7 Τοποθέτηση της κλειδαριάς SLK (Προαιρετικό) 
 

 

 Απομακρύνετε την πόρτα του προγραμματιστή από το μεντεσέ ανοίγοντας την πόρτα έως τη μέση και 
αποσυνδέστε όπως στην εικόνα που ακολουθεί. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τοποθετείστε την αποσυνδεμένη πόρτα ανάποδα πάνω σε μία λεία επίπεδη επιφάνεια και 
χρησιμοποιείστε ένα ίσιο κατσαβίδι και ένα σφυρί για να χτυπήσετε ελαφρά και να απομακρύνετε την  
εγκοπή από τη ΜΕΣΑ πλευρά της πόρτας. Σημείωση:  Όλες οι εγκοπές  στη συσκευή σας έχουν ένα 
‘ενδεικτικό σημείο’ για να ακουμπήσετε την άκρη του κατσαβιδιού σας 

 
 
 
 
 
 

 Τοποθετείστε το έκκεντρο της κλειδαριάς (δόντι) έτσι ώστε ένα ταιριάξει μέσα στη τρύπα της κλειδαριάς 
και εισάγετε τον κύλινδρο της κλειδαριάς από την έξω πλευρά της πόρτας. Στρίψτε το δόντι της 
κλειδαριάς όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες και τοποθετείστε το παξιμάδι συγκράτησης, στη 
συνέχεια σφίξτε με τανάλια.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    

Η πίσω πλευρά του 
ταμπλό 

προγραμματισμού 

Διαμέρισμα της 

μπαταρίας 9V 

Τοποθέτηση της 
μπαταρίας 9V 

Επανατοποθέτηση του 
καλύμματος 
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 Επανατοποθετείστε την πόρτα εισάγοντας  τα στηρίγματα της στον μεντεσέ από κάτω προς τα επάνω 
και τραβήξτε  προς τα επάνω όπως στην εικόνα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.8 Εγκατάσταση του SLW10/15 (Προαιρετικό) 
 
 

 Επιλέξτε ένα καλό σημείο στήριξης του SLW10/15.  Το σημείο στήριξης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 
μην επηρεάζεται από πηγές θερμότητας όπως ένα air-condition,  καυτή σκεπή, καυτή άσφαλτος κλπ.  
Επιπροσθέτως, το σημείο θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στη βροχή (δεν πρέπει να καλύπτεται 
από οποιοδήποτε εμπόδιο όπως δέντρα, στέγες κλπ).  Τέλος, ο SLW10/15 πρέπει να τοποθετηθεί 
κατακόρυφα με την κεφαλή προς τα επάνω. Ο SLW10 παρέχεται μαζί με καλώδιο επικοινωνίας 30 
μέτρων.  Επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας,  μέχρι 570 μέτρα, μπορεί να προστεθεί χωρίς να επηρεαστεί η 
καλή λειτουργία της επικοινωνίας. Ο SLW15 επικοινωνεί ασύρματα με τον προγραμματιστή σε 
συχνότητα 2,4 GHz και δεν απαιτεί καλώδιο επικοινωνίας. Απλά τοποθετήστε τον δέκτη SLHUB 
που παρέχεται μαζί με τη συσκευή SLW15 στον προγραμματιστή SL1600 και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο κεφάλαιο 5 για την αυτόματη προσαρμογή 
της άρδευσης ‘Smart’. 

 

 Τοποθετείστε το στήριγμα του SLW10 χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.  
 

 Κατευθύνετε το καλώδιο επικοινωνίας στον  προγραμματιστή SL1600.  
   
 

 Τοποθετείστε το δέκτη εντός του προγραμματιστή SL1600 και ασφαλίστε  με την παρεχόμενη βίδα.  
      Προσέξτε να μη λυγίστε τις ακίδες σύνδεσης.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 Κόψτε το καλώδιο επικοινωνίας κατά μήκος (στο άκρο του προγραμματιστή) και απογυμνώσατε το 
μονωτικό υλικό από τα τρία καλώδια ώστε να εμφανιστούν το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο καθώς και 
το καλώδιο προστασίας.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εγκατεστημένος και 

συνδεμένος δέκτης 
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 Περάστε το καλώδιο επικοινωνίας μέσα από τη μικρή τρύπα  στη βάση του προγραμματιστή κατά μήκος 
της δεξιάς πλευράς (χρησιμοποιείστε τους οδηγούς), όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες μέχρι το 
δέκτη και συνδέστε τα καλώδια στα τερματικά του δέκτη.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
Συνδέστε το SLW10 καλώδιο επικοινωνίας στη μονάδα του δέκτη όπως ακολούθως (η πολικότητα είναι 
σημαντική): 

 
 
ΚΟΚΚΙΝΟ καλώδιο στο αριστερό τερματικό 
ΜΑΥΡΟ καλώδιο στο κεντρικό τερματικό   
Το καλώδιο ασφαλείας στο δεξιό τερματικό    

 
 

Σημείωση: Θα χρειαστεί να επιστρέψετε στο SLW10/15 κατά τη διάρκεια της ρύθμισης για να ξεκινήσετε 
την επικοινωνία. Δείτε οδηγίες στο κεφάλαιο 5.0 για την αυτόματη προσαρμογή της άρδευσης ‘Smart’. 

 
 

 Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγραμματιστή και της συσκευής καιρού  SLW10, 
επανεισάγετε το ταμπλό προγραμματισμού στη συσκευή.  Για να το επιτύχετε αυτό, κρατείστε το 
ταμπλό προγραμματισμού με γωνία 90 μοιρών ως προς τη συσκευή  (δείτε την παρακάτω φωτογραφία) 
και τοποθετείστε το επάνω μέρος του ταμπλό ελαφρώς πάνω στη συσκευή και σπρώξτε  το επάνω 
μέρος στο επάνω στήριγμα και στη συνέχεια σπρώξτε το κάτω μέρος στο κατώτερο στήριγμα. Το 
ταμπλό τώρα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ελεύθερα.   

 

 

 

 

 
 
 

 

 Ο προγραμματιστής SL1600 θα αποκαταστήσει αυτόματα την παροχή της ενέργειας και την 
επικοινωνία στο ταμπλό προγραμματισμού μόλις το κλείσετε. Δεν απαιτείται οποιοδήποτε καλώδιο.  

 

 

 

 

,

 
Περάστε το SLW10 καλώδιο 
επικοινωνίας μέσα στον 
προγραμματιστή εδώ 

 

Περάστε το SLW10 
καλώδιο επικοινωνίας 
κατά μήκος της δεξιάς 
πλευράς του 
προγραμματιστή εδώ, 
χρησιμοποιώντας τους 
οδηγούς 
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 2.9 Εγκατάσταση προγραμματιστή SL800 

 
O SL800 είναι σχεδιασμένος για εσωτερική τοποθέτηση ΜΟΝΟ. Επιλέξτε ένα βολικό μέρος για την τοποθέτηση 
του ώστε να υπάρχει παροχή ρεύματος 230 Volt και να είναι άνετη η πρόσβασή του μόνο από ενήλικες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 Εγκατάσταση του προαιρετικού SLHUB 
 
(Εάν δε θέλετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή μετεωρολογικού σταθμού, προσπεράστε αυτό το βήμα) 
 
Εάν χρησιμοποιήσετε τη μετεωρολογική συσκευή με το SL800, το πρώτο βήμα είναι να ανοίξετε το πορτάκι του 
SLHUB στο πίσω μέρος του SL800 όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Εισάγετε και ενώστε το SLHUB με το τερματικό 
του πράσινου καλωδίου επικοινωνίας αριστερά χαμηλά, με τον υποδοχέα του σχήματος 2.Χρησιμοποιήστε την 
παρεχόμενη βίδα για να ασφαλίσετε το SLHUB στον SL800 προγραμματιστή. Συνδέστε το κόκκινο, το μαύρο και 
το ασημί καλώδιο στις αντίστοιχες θέσεις στο τερματικό του SLHUB. Ασφαλίστε το καλώδιο επικοινωνίας στην 
υποδοχή όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 
 

2.11 Στήριξη του προγραμματιστή SL800 στον τοίχο 
 
Διατίθενται βίδες και ούπες για την τοποθέτηση του SL800 στον τοίχο. Ο SL800 διαθέτει στο πίσω μέρος και ψηλά 
στο κέντρο ειδικό σημείο για να κρεμαστεί όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Επίσης διαθέτει στο σημείο του τερματικού 
της ζώνης 1 σημείο το οποίο ανοίγουμε και τοποθετούμε δεύτερη βίδα. Για επιπλέον στήριξη υπάρχουν αριστερά 
και δεξιά δύο ακόμη σημεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τοποθετήσουμε τρίτη και τέταρτη βίδα 
αντίστοιχα. 
 

2.12 Καλωδίωση των ηλεκτροβανών (Η/Β) 24 volt 
 
Συνδέστε (βιδώστε) το κοινό καλώδιο (common) στο τερματικό C. Συνδέστε την προαιρετική κεντρική Η/Β ή το την 
αντλία στο σημείο MV και στο C. Συνδέστε τα καλώδια των ζωνών 1 – 4 στις αντίστοιχες θέσεις. 
(Μπορείτε να εντοπίζεται τις ζώνες χρησιμοποιώντας το Test post τερματικό του σχήματος 1. Αυτό το τερματικό 
προστατεύεται από την ασφάλεια).  Εάν θέλετε συνεχώς μία παροχή 24 Volt για οποιαδήποτε συσκευή, 
χρησιμοποιείστε το βοηθητικό ζευγάρι τερματικών (24V Auxilliary Power Connections) που φαίνεται στο σχήμα 1. 
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2.13 Προσθέτοντας επιπλέον ζώνες  
 
Μπορείτε να προσθέσετε 2 έως 4 επιπλέον ζώνες ώστε ο SL800 προγραμματιστής σας να επεκταθεί στις 6 έως 8 
ζώνες. Ο προγραμματιστής σας θα αναγνωρίσει αμέσως τη μονάδα επέκτασης 2 ζωνών SLM2. Σπρώξτε τη 
μονάδα επέκτασης SLM2 στην αρσενική υποδοχή και χρησιμοποιείστε τις παρεχόμενες βίδες τερματικού για να 
την ασφαλίσετε. Να τοποθετείτε τις μονάδες επέκτασης με τη σειρά χωρίς να αφήνετε κενό τον αρσενικό 
υποδοχέα 5 και 6. Μπορείτε να βγάλετε μία μονάδα επέκτασης SLM2, ξεβιδώνοντας τις βίδες τερματικού και 
χρησιμοποιώντας τη βοήθεια ενός μικρού κατσαβιδιού. 
 

2.14 Σύνδεση αισθητήρα βροχής 
 
Χρησιμοποιείστε τα τερματικά SEN (Sensor Connections) σχήμα 1, για να συνδέσετε τον αισθητήρα βροχής ή τον 
αισθητήρα παγετού. Απομακρύνετε το υπάρχον καλωδιάκι που ενώνει τα δύο τερματικά και συνδέστε τον 
αισθητήρα. Είναι πολύ σημαντικό το καλωδιάκι να υπάρχει στη θέση του εάν δε χρησιμοποιείται κανένας 
αισθητήρας. Μη χρησιμοποιείτε τα τερματικά SEN για να συνδέσετε τη μετεωρολογική συσκευή SLW. Δείτε τις 
οδηγίες του SLHUB. 
 

2.15 Κάλυμμα καλωδίωσης 
 
Ολοκληρώστε την εγκατάσταση τοποθετώντας το κάλυμμα της καλωδίωσης. Χρησιμοποιείστε τις παρεχόμενες 
βίδες για να ασφαλίσετε το κάλυμμα. Εάν έχετε εγκαταστήσει τη μετεωρολογική συσκευή SLW οδηγήστε το 
καλώδιο επικοινωνίας διαμέσου οποιουδήποτε ανοίγματος που βρίσκονται στο κάλυμμα της καλωδίωσης. 
Κλείστε το πορτάκι των τερματικών. 
 

2.16 Ηλεκτρικά δεδομένα του προγραμματιστή SL800 
 
 Ο προγραμματιστής σας χρησιμοποιεί μετασχηματιστή 750 mA και μπορεί να ενεργοποιήσει 2 ηλεκτροβάνες 
μαζί με την κεντρική ηλεκτροβάνα ή το ρελέ της αντλίας. Προσέξτε κατά την τοποθέτηση ενός ρελέ αντλίας το 
ρεύμα εξόδου να μην ξεπερνά τα 720 mA. Ο προγραμματιστής σας SL800 δε χρησιμοποιεί μπαταρία. Όλες οι 
πληροφορίες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και της ημερομηνίας είναι αποθηκευμένα σε 
μη πτητική μνήμη. Η αντικατάσταση της ασφάλειας για το SL800 είναι 1.0 Α, 3AG σχήμα 1 
 



3.0 Εξοικείωση με τον προγραμματιστή σας                           ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

 
 

0 Εξοικείωση με τον προγραμματιστή σας SMARTLINE 
3.1 Εξοικείωση με το ταμπλό προγραμματισμού του SMARTLINE  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων ‘LCD’ του προγραμματιστή σας:  Παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες όταν ο 

προγραμματιστής σας είναι ρυθμισμένος στη θέση RUN, OFF, ή όταν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα 
άρδευσης [Λειτουργία ΝΕΚΡΟ(IDLE )]: 

 
 
 
 
 
 

 Ώρα της ημέρας 

 Ενέργεια μπαταρίας:  Οι προγραμματιστές SmartLine χρησιμοποιούν Ρολόι/Ημερολόγιο πραγματικού 

χρόνου αντί για την εφεδρική μπαταρία για τη διατήρηση της σωστής ώρας σε περιπτώσεις διακοπής 
ρεύματος. Η οθόνη θα εμφανίσει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας μέχρι να τοποθετηθεί στο πίνακα 
ελέγχου μια μπαταρία 9V. Σημειώνεται ότι η μπαταρία χρησιμοποιείται μόνο για να ρευματοδοτήσει την 
οθόνη του πίνακα ελέγχου σε περίπτωση που αφαιρέσουμε τον τελευταίο από τον προγραμματιστή (π.χ. 
εάν κάνουμε τον προγραμματισμό στο γραφείο και στη συνέχεια μεταβούμε στον κήπο και 

 

Πλήκτρο ‘Mode’  

Πλήκτρο 
αισθητήρα 
‘SENSOR’ 

Πλήκτρο επιλογής 
προγραμμάτων 

Οθόνη υγρών 
κρυστάλλων 
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επανατοποθετήσουμε τον πίνακα ελέγχου στον προγραμματιστή).   Εάν η εικόνα της μπαταρίας είναι 
εξολοκλήρου μαύρη, η μπαταρία είναι φορτισμένη.  Εάν η εικόνα είναι μόνο το περίγραμμα, θα πρέπει να 
αντικαταστήσετε την μπαταρία. Για να λειτουργήσουν οι ηλεκτροβάνες απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα  
AC και σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η μπαταρία 9V θα ρευματοδοτεί προσωρινά τον 
επεξεργαστή και την οθόνη.   

Σημείωση:  Εάν χρησιμοποιείτε την προαιρετική συσκευή SLW10/15, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
την ίδια εικόνα που φαίνεται στην οθόνη για να ελέγξετε την κατάσταση της αλκαλικής μπαταρίας 9V στη 
συσκευή SLW10/15.  Εάν στρέψετε το διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση των επιλογών  Smart τη στιγμή 
που υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους (εικονίδιο κεραίας με κύματα που αναβοσβήνουν), η εικόνα 
της μπαταρίας στην οθόνη θα δείξει την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής SLW10/15. Η επικοινωνία 
γίνεται αυτόματα κάθε βράδυ στις 12.00 αλλά μπορεί να γίνει και χειροκίνητα πιέζοντας τη θέση δοκιμής 
αισθητήρα βροχής για 5 δευτερόλεπτα. 

 Επικοινωνίες:  Εάν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό SLW10/15, η εικόνα της κεραίας στην οθόνη 

υποδεικνύει την καλή σύνδεση μεταξύ του SLW10/15 και του προγραμματιστή.  Εάν τα κύματα της 
κεραίας αναβοσβήνουν, αυτό υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία στα τελευταία πέντε 
λεπτά.  Εάν δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία για πέντε ημέρες, η εικόνα της κεραίας θα εξαφανιστεί και 
ο προγραμματιστής θα χρησιμοποιήσει τους χρόνους άρδευσης που έχουν προγραμματιστεί στη βασική 
ρύθμιση της άρδευσης.    

 Επόμενη ημέρα άρδευσης ή ημέρες:  Η οθόνη θα εμφανίσει την ημέρα ή ημέρες άρδευσης στην 

τρέχουσα εβδομάδα για το πρόγραμμα Α. Για να δείτε τις ημέρες άρδευσης για το πρόγραμμα Β, C ή D 
απλά πιέστε το πλήκτρο  PGM. 

 Ένδειξη σφάλματος:  Εμφανίζεται ΜΟΝΟ όταν ένα σφάλμα εντοπίζεται. Στρίψτε το διακόπτη στις 
προηγμένες λειτουργίες ‘Advanced Menu’ για να δείτε τα σφάλματα.  Μόλις στρέψετε το διακόπτη στο 
Advanced Menu, η ένδειξη σφαλμάτων θα σταματήσει να φωτίζει αλλά θα συνεχίζει να εμφανίζεται στην 
οθόνη  μέχρι το σφάλμα να επιδιορθωθεί ή ο χρήστης  να διαγράψει το σφάλμα στις  Advanced Menu.  
Εάν το σφάλμα διαγραφεί στις Advanced Menu, θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που το 
πρόγραμμα θα εκτελεστεί εάν το σφάλμα δεν έχει διορθωθεί. 

 No AC: Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει παροχή AC ρεύματος στον προγραμματιστή.  

 Πλήκτρο PGM: Ο προγραμματιστής SmartLine® έχει 4 διαφορετικά προγράμματα άρδευσης (A, B, C, και 

D). Έτσι είναι σαν να έχετε 4 προγραμματιστές σε ένα. Μπορείτε να ορίσετε όποιες ζώνες θέλετε σε όποιο 
πρόγραμμα επιθυμείτε ή και σε περισσότερα από ένα προγράμματα εκτός από τις ζώνες που ορίζονται 
στο πρόγραμμα D οι οποίες δεν μπορούν να οριστούν σε κανένα από τα προγράμματα A, B, ή C. Το 
πρόγραμμα D λειτουργεί παράλληλα με τα A, B, ή C. Στη οθόνη θα εμφανίζονται και τα δύο προγράμματα 
εναλλάξ όταν λειτουργούν ταυτόχρονα. Το πρόγραμμα D χρησιμοποιείται κυρίως για μικροάρδευση, 
χαμηλή παροχή και μεγάλους χρόνους λειτουργία (π.χ. σταλλακτηφόρος σωλήνας). Οι ζώνες με τους 
εκτοξευτές πρέπει να ορίζονται στα προγράμματα  A, B, ή C. Τα προγράμματα A, B, και C συσσωρεύουν 
τις λειτουργίες. Αυτό σημαίνει ότι εάν η διάρκεια άρδευσης του προγράμματος Α υπερκαλύπτει τα 
προγράμματα B ή C, τότε το πρόγραμμα B δεν θα ξεκινήσει μέχρι να ολοκληρωθεί το A κ.ο.κ. Εάν δε 
θέλετε να συμβεί κάτι τέτοιο, σιγουρευτείτε ότι η συνολική διάρκεια άρδευσης για κάθε πρόγραμμα είναι 
τέτοια που θα επιτρέπει στο πρόγραμμα να ολοκληρωθεί πριν την ώρα έναρξης ενός άλλου 
προγράμματος.  

Πλήκτρο “START MANUAL PROGRAM”:   
 

Πιέστε το συγκεκριμένο πλήκτρο για να ξεκινήσετε πότισμα όταν ο διακόπτης είναι 
ρυθμισμένος στη θέση RUN ή στη θέση OFF.  Ο SMARTLINE θα τρέξει το πρόγραμμα Α  
ή μπορείτε  να πατήσετε το πλήκτρο PGM προτού πατήσετε το πλήκτρο START 
MANUAL PROGRAM για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να τρέξει.  Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο NEXT για να προχωρήσετε σε άλλες στάσεις σε ένα 
πρόγραμμα που έχετε αρχίσει.   

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο START MANUAL PROGRAM για να 
ξεκινήσετε μία συνεχιζόμενη λειτουργία.  Εάν πατήσετε το πλήκτρο START MANUAL PROGRAM και το κρατήσετε 
πατημένο για 15 δευτερόλεπτα, το επιλεγμένο πρόγραμμα θα λειτουργεί σε μία κυκλική βάση.  Με άλλα λόγια, θα 
συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα μέχρι ο διακόπτης στραφεί στη θέση OFF.  Το χαρακτηριστικό αυτό υφίσταται 
μόνο στη βασική λειτουργία ‘Basic’.  
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Πλήκτρο παύσης:     
 

Το πλήκτρο με το κάτω βέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσετε ένα 
πρόγραμμα άρδευσης που είναι σε εξέλιξη.  Πιέστε μία φορά για παύση. Πιέστε μία φορά 
επιπλέον για να επαναφέρετε την άρδευση στο σημείο  που ξεκίνησε η παύση.  Η ένδειξη 
MODE θα εμφανίζεται πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της παύσης.  

 
 

 
Οθόνη με το πρόγραμμα που ‘τρέχει’:  όταν ένα πρόγραμμα ‘τρέχει’, η οθόνη θα δείχνει:  το πρόγραμμα που 

λειτουργεί, τη στάση που αρδεύεται, τον υπολειπόμενο χρόνο άρδευσης.  Πορτοκαλί ένδειξη δηλώνει ότι το 
πρόγραμμα είναι σε παύση αναμένοντας για μία προγραμματισμένη καθυστέρηση να ολοκληρωθεί  (λειτουργία / 
διαβροχή ‘run/soak’, καθυστέρηση της κεντρικής ηλεκτροβάνας ‘master valve delay’, καθυστέρηση μεταξύ των 
στάσεων ‘valve to valve delay’, παράλειψη χρόνου ‘omit time’).  Η οθόνη θα εμφανίζει μήνυμα με το λόγο της 
παύσης.  
 
 
Οθόνη με το δείκτη στη θέση “OFF”:  Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση OFF, ο επεξεργαστής και το ρολόι 

συνεχίζουν να λειτουργούν και όλα τα προγράμματα διατηρούνται στη μη πτητική μνήμη. Στη θέση OFF, οι 
ηλεκτροβάνες δε λειτουργούν και δε γίνεται κανένα αυτόματο πότισμα .  Εάν ο δείκτης είναι στη θέση OFF στις 12 
τα μεσάνυχτα όλα τα ελλείμματα που υπολογίστηκαν από τη λειτουργία SMART θα σβηστούν και δεν 
συσσωρεύονται νέα ελλείμματα. Ωστόσο, το πλήκτρο START MANUAL PROGRAM μπορεί ακόμη να 
χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Η ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη θα εμφανιστεί όταν ο προγραμματιστής 
είναι στη θέση OFF. 
 
Εάν μετακινήσετε το διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση εκτός από τις θέσεις RUN ή OFF, και δεν υπάρχει καμία 
δραστηριότητα στο ταμπλό προγραμματισμού για 30 λεπτά, ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στη λειτουργία 
RUN, και η οθόνη θα είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης (idle) ή θα επιστρέψει στο πρόγραμμα που ήταν σε 
εξέλιξη και διακόπηκε.  
 

 

 

 
 
 
Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε την αυτόματη προσαρμογή άρδευσης ‘Smart’ ή τη βασική άρδευση ‘Basic’.  Κατά 
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας η ένδειξη WATERING MODE θα εμφανίζεται ΠΡΑΣΙΝΗ.  Θα αλλάξει σε 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κατά τη διάρκεια μίας παύσης της λειτουργίας και θα εμφανιστεί ΚΟΚΚΙΝΗ όταν ο διακόπτης του 
προγραμματιστή γυρίσει στο OFF.    

 
Σημείωση:  Κανένα πότισμα δε θα γίνεται όταν η ένδειξη WATERING MODE είναι ΚΟΚΚΙΝΗ.  Ωστόσο, το 
SMARTLINE θα διατηρήσει τα προγράμματα και την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σημαίνει ότι 
η άρδευση είναι σταματημένη προσωρινά εξαιτίας των: λειτουργία / διαβροχής ‘run/soak’, καθυστέρησης 
ανοίγματος της κεντρικής ηλεκτροβάνας, καθυστέρησης μεταξύ των ενάρξεων δύο στάσεων ή παράλειψης 
κάποιων ωρών.  Ένα πρόγραμμα σε λειτουργία θα σταματήσει επίσης εάν στρέψετε το διακόπτη σε οποιαδήποτε 
θέση πλην των θέσεων  RUN ή OFF.  Το πρόγραμμα σε λειτουργία θα συνεχίσει εάν πρώτον, στρέψετε το 
διακόπτη στη θέση RUN ή δεύτερον, δεν υπάρχει δραστηριότητα προγραμματισμού για 30 λεπτά.  

 

              

 

 

Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ή για να παρακάμψει τους προαιρετικούς αισθητήρες βροχής, παγετού ή 
ανέμου.  Εάν αυτοί οι αισθητήρες είναι συνδεμένοι με τον προγραμματιστή σας, θα αγνοούν τις λειτουργίες 

Πλήκτρο αισθητήρα 

βροχής/παγετού 

Πλήκτρο ‘Watering Mode’: 
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άρδευσης εάν η ένδειξη ΟΝ έχει επιλεγεί.  Εάν ο / οι αισθητήρες σας έχουν πάψει τη λειτουργία του συστήματος, 
η ένδειξη ΟΝ θα είναι ΚΟΚΚΙΝΗ μέχρι ο / οι αισθητήρες επιτρέψουν το πότισμα να συνεχιστεί. Η ένδειξη του 
αισθητήρα θα εμφανιστεί ΠΡΑΣΙΝΗ ξανά όταν ο / οι αισθητήρες  σταματήσουν να προκαλούν παύση της 
λειτουργίας του συστήματος.  

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο RAIN/FREEZE SENSING για 
να ανάψει πράσινο η ένδειξη OFF. Παράδειγμα:  Επιθυμείτε να ποτίσετε μετά από λίπανση και ο αισθητήρας 
βροχής συνεχίζει να προκαλεί παύση στο πρόγραμμα ποτίσματος.  Όσο η ένδειξη OFF είναι αναμμένη, ο 
αισθητήρας δε θα σταματά τη λειτουργία του συστήματος.  

 
Σημείωση:  Το  πλήκτρο RAIN/FREEZE SENSING μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει τους αισθητήρες 
βροχής και παγετού ανεξαρτήτως εάν ο προγραμματιστής σας είναι στην ένδειξη  Basic ή  Smart.  Το 
χαρακτηριστικό της παράκαμψης δεν εμποδίζει τη δυνατότητα του SLW10/15 να συνεχίζει να παρέχει δεδομένα 
στον προγραμματιστή σας για την  Smart λειτουργία.  Μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει τις 
λειτουργίες παύσης λόγω βροχής και παγετού. 

   

3.2 Προγραμματισμός 
 
 
Ο προγραμματιστής σας SMARTLINE, έχει δύο τρόπους λειτουργίας: Τον BASIC τρόπο ή τον κατοχυρωμένο 
από τη Weathermatic τρόπο Smart.  Ο Basic τρόπος χρησιμοποιεί χρόνους άρδευσης καθορισμένους από το 

χρήστη.  Ο Smart τρόπος αγνοεί τους καθορισμένους από το χρήστη χρόνους άρδευσης και υπολογίζει χρόνους 
άρδευσης βασισμένους στη γεωγραφική θέση της τοποθεσίας άρδευσης, στα δεδομένα ανά στάση, και στις 
ενδείξεις συσκευής καιρού SLW10/15.   Σημείωση:  Ο Smart τρόπος λειτουργίας απαιτεί την ύπαρξη της 
προαιρετικής συσκευής καιρού SLW10/15. 
 
O Smart τρόπος λειτουργίας υπολογίζει την ημερήσια εξατμισοδιαπνοή, την ημερήσια απώλεια νερού των φυτών 
μας δηλαδή και υπολογίζει σε ημερήσια βάση διαφορετικά αρδευτικά προγράμματα προκειμένου να καλύψουν το 
χαμένο νερό από τα φυτά.   
 
Και οι δύο τρόποι λειτουργίας Basic και Smart χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχει εισάγει ο χρήστης σχετικά με 
τους χρόνους καθυστέρησης των ενάρξεων άρδευσης, τις ημέρες άρδευσης, τις ώρες και τις ημέρες που έχουν 
αποκλειστεί από το πρόγραμμα άρδευσης και διάφορες προηγμένες λειτουργίες (καθυστέρηση άρδευσης ‘rain 
delay’, καθυστέρηση έναρξης μεταξύ δύο στάσεων ‘zone to zone delay’ και ρυθμίσεις της κεντρικής 
ηλεκτροβάνας). 
 
Σημαντική Σημείωση:  Για να αναγνωρίζει ο προγραμματιστής την κάθε στάση πρέπει να καθοριστούν 
χρόνοι άρδευσης για τη κάθε στάση είτε στον τρόπο  Basic είτε στον τρόπο Smart. 
 

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του προγραμματισμού  
 

 Μια ένδειξη που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι οι επιλογές του χρήστη είναι διαθέσιμες. Τα πλήκτρα που 

αντιστοιχούν στο πάνω και στο κάτω βέλος χρησιμοποιούνται για την επιλογή αριθμητικών τιμών ή για να 
επιλέξουμε μία από τις επιλογές του μενού.  

 Πλήκτρα NEXT και BACK:  όταν προγραμματίζονται οι στάσεις άρδευσης, η αριστερή πλευρά της 

ένδειξης θα υποδεικνύει τον αριθμό της στάσης.  Τα πλήκτρα NEXT και BACK χρησιμοποιούνται για να 
επιλέξουμε τη στάση.  Εάν η ένδειξη που αναβοσβήνει υποδεικνύει μία επιλογή του μενού παρά μία 
αριθμητική τιμή, το πλήκτρο NEXT θα ανοίξει το μενού για περαιτέρω προγραμματισμό. Το πλήκτρο 
BACK σας βγάζει από το μενού και η επιλεγμένη τιμή σώζεται στη μνήμη.  

 ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ:  Καθώς προγραμματίζετε, εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ‘πάνω’ ή 'κάτω’ 
βέλος, η τιμή που αναβοσβήνει θα αλλάζει γρήγορα. Η γρήγορη προώθηση μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί με τα πλήκτρα NEXT και BACK για να προωθηθούμε γρήγορα στις στάσεις. 

 ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΝΟΥ:  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν μενού μέσα σε μενού, με κάθε πάτημα 

του κουμπιού BACK  θα επιστρέφετε στο επόμενο ανώτερο μενού. 

 Μία διαφορετική τιμή  θα εισάγεται στη μνήμη κάθε φορά που 1) μετακινείστε σε διαφορετικό μενού ή 2) 
μετακινείτε το διακόπτη προγραμματισμού σε διαφορετική θέση.    



4.0  Βασικός Προγραμματισμός Άρδευσης (Basic)              ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

 
 

 

4.0 Βασικός Προγραμματισμός Άρδευσης (Basic) 
 
 
 
 
 
 
 
 Βασικός Προγραμματισμός 
  Άρδευσης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του SL1600 βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αφαιρέσει τη μπαταρία 9V και ότι έχετε κλείσει τον πίνακα ελέγχου έτσι ώστε να ο 
προγραμματιστής να ρευματοδοτείται από το δίκτυο με ρεύμα 220 V AC και ΟΧΙ από την 
μπαταρία.  

Σε περίπτωση που θέλετε να προβείτε στον προγραμματισμό έχοντας αποσπάσει τον πίνακα ελέγχου 
(με τη χρήση της μπαταρίας δηλαδή) λάβετε υπόψη σας ότι οι μονάδες θα εμφανίζονται στο 
Αμερικάνικο και όχι στο διεθνές σύστημα. Έτσι η ημερομηνία αντί για τη μορφή Ημέρα/Μήνας/Έτος 
του διεθνούς συστήματος θα είναι εμφανίζεται σαν Μήνας/Ημέρα/Έτος. Η ώρα θα εμφανίζεται σαν 
π.χ. 1.00 pm αντί για 13.00, τα ελλείμματα θα εμφανίζονται σε ίντσες αντί για εκατοστά, οι 
θερμοκρασίες σε βαθμούς Fahrenheit αντί για Κελσίου κ.ά. Μετά το τέλος του προγραμματισμού και 
αφού τοποθετήσετε ξανά τον πίνακα ελέγχου στη θέση του, οι μονάδες θα επιστρέψουν αυτόματα στο 
διεθνές σύστημα.    

 
 
 
4.1 Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας (SET TIME / DATE) 
     
 

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να αλλάξετε την 
τιμή της ώρας που αναβοσβήνει. Η μετάβαση στο 12 θα αλλάξει τη 
ρύθμιση αυτόματα από πμ. σε μμ. (ΑΜ/ΡΜ).  Θυμηθείτε ότι κρατώντας 
πατημένο το πλήκτρο ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος, θα μετακινηθείτε γρήγορα 
στο μενού που αναβοσβήνει.  (Σημείωση:  Για διεθνείς χρήστες, εάν ο 
προγραμματιστής ηλεκτροδοτείται με ρεύμα 230VAC, 50 Hz AC, η ένδειξη  
θα δείξει διεθνείς ώρες παρά AM/PM π.χ. 14:00, 15:00 κλπ.)  

 
Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο NEXT για να αναβοσβήνουνε τα λεπτά.  Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και 
‘κάτω’ βέλος για να ρυθμίσετε την ώρα.  Πιέστε NEXT για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ημερολογίου.  
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα και το χρόνο.  
(Σημείωση:  Για τους διεθνείς χρήστες, η ένδειξη θα διαβάζει ημέρα / μήνα / χρόνο.) Ο προγραμματιστής σας έχει 
ημερολόγιο 100 χρόνων, έτσι εάν έχετε εισάγει τη σωστή ημερομηνία, ο προγραμματιστής αυτόματα θα δείχνει τη 
σωστή ημέρα της εβδομάδας. Ο SMARTLINE θα κάνει αυτόματα ρυθμίσεις στις περιπτώσεις δίσεκτων ετών.  
Χειροκίνητη ρύθμιση απαιτείται για μεταβολές της επίσημης ώρας, θερινή ώρα. 
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4.2 Ρύθμιση Χρόνων Εκκίνησης του κάθε Προγράμματος (PROGRAM START TIMES) 
        
 

Ρυθμίστε την ώρα εκκίνησης για καθένα από τα προγράμματα (A,B,C και 
D). Εάν απαιτούνται περισσότερα από 3 start times ανατρέξετε στο μενού 
NUM STRT στις προηγμένες ρυθμίσεις (Advanced Menu) Υπάρχουν 8 
διαθέσιμοι χρόνοι εκκίνησης σε κάθε πρόγραμμα. Το SMARTLINE 
διαθέτει 4 προγράμματα A, B, C, D. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ώρα 
που θα το προγραμματίσετε και θα ποτίσει όλες τις ζώνες οι οποίες του 
έχουν ανατεθεί με διαδοχική σειρά. Για παράδειγμα, αν στο πρόγραμμα Α 
έχουν ανατεθεί οι ζώνες 1,2,5,8,9 από 10 λεπτά η καθεμία και η ώρα 
εκκίνησης του προγράμματος είναι 7.00 τότε στις 7 ακριβώς θα ξεκινήσει 
η ζώνη 1 μετά από 10 λεπτά θα ξεκινήσει η ζώνη 2 στη συνέχεια η ζώνη 
5 κ.ο.κ.  

Για τα περισσότερα προγράμματα στη λειτουργία Smart, μία ώρα εκκίνησης είναι αρκετή καθώς η λειτουργία 

ρυθμίζει αυτόματα τις περιόδους λειτουργίας/διαβροχής για την αποφυγή της απορροής. Οι χρόνοι εκκίνησης που 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι στη θέση OFF.  
Για να θέσετε μια ώρα εκκίνησης στη θέση OFF, κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα επάνω/κάτω 
μέχρι να φτάσετε στη θέση OFF Ελέγξτε το εικονίδιο προγράμματος στην οθόνη για να δείτε αν λειτουργεί στο 
πρόγραμμα A, B, C ή D. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PGM για να μετακινηθείτε μεταξύ των προγραμμάτων. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε χρόνους εκκίνησης από το 1 έως το 8 για κάθε πρόγραμμα. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να ρυθμίσετε κάθε χρόνο εκκίνησης που επιθυμείτε. 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τον χρόνο AM/PM (π.μ). / μ.μ.) ανάλογα με αυτό που επιθυμείτε ρυθμίζοντας 
το χρόνο μετά από τις 12 ή ώρα.    

 
(Για τους χρήστες εκτός ΗΠΑ, η οθόνη θα δείχνει την ώρα με τα διεθνή σύμβολα (π.χ. 13:00 αντί για 1:00 ΡΜ). Οι 
χρόνοι εκκίνησης είναι δυνατό να επιλέγονται κατά διαστήματα 10 λεπτών.   

 
Σημαντικό: Χρειάζεται να γνωρίζετε το συνολικό χρόνο λειτουργίας που έχετε ρυθμίσει για κάθε πρόγραμμα έτσι 
ώστε να υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση κάθε κύκλου πριν από την εκκίνηση του επόμενου προγράμματος. 
Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης χρόνου λειτουργίας με τον χρόνο επόμενης εκκίνησης, ο προγραμματιστής θα 
συσσωρεύσει τους χρόνους εκκίνησης σε κάθε πρόγραμμα και μεταξύ προγραμμάτων, ξεκινώντας εκείνες τις 
λειτουργίες κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της προηγούμενης λειτουργίας, αρχίζοντας με τον χρόνο εκκίνησης 1 στο 
Πρόγραμμα Α. Σε περίπτωση που λειτουργεί παράλληλα το πρόγραμμα D στον ίδιο χρόνο με το πρόγραμμα Α, Β 
ή C, η οθόνη θα δείχνει εναλλάξ το εικονίδιο και για τα δύο προγράμματα.  
 

4.3 Ρύθμιση των χρόνων άρδευσης των στάσεων (ZONE RUN TIMES) 
   

 
Ο προγραμματιστής σας θα δείχνει τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που 
απομένουν όταν μία στάση αρδεύεται. Ωστόσο, στη θέση (SET ZONE RUN TIMES), 
καλείστε να ρυθμίσετε τα λεπτά (ή τις ώρες και τα λεπτά) για κάθε στάση άρδευσης. Τα 
δευτερόλεπτα δεν είναι επιλέξιμα.    

 
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να επιλέξετε στάση για ρύθμιση του χρόνου ποτίσματος. Για 
όλες τις στάσεις άρδευσης μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρόνο από 1 λεπτό έως 9 ώρες και 55 λεπτά.  Οι χρόνοι 
ποτίσματος από μηδέν έως 59 λεπτά επιλέγονται σε διαστήματα του ενός λεπτού. Οι χρόνοι ποτίσματος από μία 
ώρα έως 9 ώρες και 55 λεπτά επιλέγονται σε διαστήματα 5 λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και 
‘κάτω’ βέλος για να ρυθμίσετε τις ώρες για κάθε ζώνη. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μία 
ζώνη, ρυθμίστε την στην επιλογή OFF. Μια ζώνη για την οποία έχει τεθεί ρύθμιση / ένδειξη OFF θα διατηρήσει τη 
ρύθμιση OFF τόσο στη λειτουργία Basic όσο και στη λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart).    
 
Πατήστε το πλήκτρο PGM για να ορίσετε το χρόνο ζώνης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα. Σημείωση:  Το 
Πρόγραμμα D είναι για ταυτόχρονη λειτουργία για ζώνες μικροάρδευσης. Οι ζώνες που έχουν οριστεί για το 
Πρόγραμμα D δεν μπορούν να ρυθμιστούν για το Πρόγραμμα A, B ή C. Η οθόνη θα παρουσιάσει την ένδειξη 
USED (ΣΕ ΧΡΗΣΗ) εφόσον προσπαθήσετε να ρυθμίσετε την ώρα στο πρόγραμμα A, B ή C για μια ζώνη στην 
οποία έχει ήδη ρυθμιστεί χρόνος λειτουργίας στο πρόγραμμα D. 
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Προσοχή: Εάν σε μια ζώνη η οποία δεν χρησιμοποιείται δοθεί χρόνος λειτουργίας και ανοίξει ανοίγοντας μαζί και 
μια αντλία που μπορεί να είναι συνδεδεμένη στη θέση P/MV, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την 
υπερθέρμανση της αντλίας και την αστοχία του συστήματος σωληνώσεων. Για να αποφύγετε επομένως τη 
λειτουργία της αντλίας χωρίς να υπάρχει ροή, όλες οι ζώνες που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι στη θέση 
OFF.  
 

Εάν δείτε την ένδειξη “0 ZONES” αυτό υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ή δεν υπήρξε ποτέ εγκατεστημένη 
επέκταση SLM4, ενώ ο προγραμματιστής τροφοδοτούνταν με ρεύμα AC 220 V και το πάνελ ήταν 
κλειστό. 

 
Σε όλες τις ζώνες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχει ρυθμιστεί χρόνος λειτουργίας, είτε 
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία βασικού προγραμματισμού ‘Basic’ είτε τη λειτουργία αυτόματης 
προσαρμογής ‘Smart’. Ο προγραμματιστής σας θα χρησιμοποιεί τους χρόνους άρδευσης των στάσεων 
‘ZONE RUN TIMES’ ως πρόγραμμα back-up για τη λειτουργία αυτόματης προσαρμογής (Smart). Οι 

χρόνοι χρησιμοποιούνται επίσης και για το RUN MANUAL PROGRAM.    

 

4.4 Ρύθμιση Ημερών Ποτίσματος (DAYS TO WATER) 
 
 

Σε αυτή τη θέση του διακόπτη, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά 
ΗΜΕΡΕΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ή ΜΟΝΩΝ/ΖΥΓΩΝ ημερών (DAYS, INTERVAL Ή ODD/EVEN). 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε τον τύπο 
χρονοδιαγράμματος που επιθυμείτε στον SMARTLINE. Θυμηθείτε να ελέγξετε την 
επιλογή προγράμματος (PGM) που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε, αν θέλετε, να 
επιλέξετε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ποτίσματος για κάθε πρόγραμμα.  

 
Αν επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα ΗΜΕΡΕΣ (DAYS), χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να περάσετε από κάθε 
ημέρα της εβδομάδας και τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε την κατάσταση ON ή OFF για κάθε 
ημέρα. Οι μέρες που έχετε επιλέξει για πότισμα θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης.    
 
Αν επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (INTERVAL), πατήστε το πλήκτρο NEXT. Ο αριθμός που 
αναβοσβήνει δείχνει το διάστημα ημερών για το πότισμα. O SMARTLINE σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το πότισμα 
από διάστημα 1 ημέρας (καθημερινά) έως 30 ημέρες (πότισμα μία φορά στις 30 μέρες). Αφού έχετε επιλέξει το 
διάστημα που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο NEXT για να ορίσετε την ημέρα εκκίνησης του 
χρονοδιαγράμματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να φωτίσετε την ημέρα εκκίνησης 
στο πάνω μέρος της οθόνης.  
 
Αν επιλέξετε το πρόγραμμα ΜΟΝΩΝ/ΖΥΓΩΝ ημερών (ODD/EVEN), πατήστε το πλήκτρο NEXT και στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε το πότισμα κατά τις ΜΟΝΕΣ (ODD) ή 
ΖΥΓΕΣ (EVEN) ημέρες. Αν στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη ODD (ΜΟΝΕΣ ημέρες), τότε έχετε επιλέξει τις 
ΜΟΝΕΣ ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύθμιση EVEN (ΖΥΓΕΣ ημέρες). Όταν επαναφέρετε το διακόπτη στη 
θέση RUN, μπορείτε να δείτε την επόμενη ημέρα κατά την οποία θα λειτουργήσει το πρόγραμμά σας. Η συσκευή 
SMARTLINE θα θέσει σε λειτουργία το πρόγραμμα ΜΟΝΩΝ ή ΖΥΓΩΝ ημερών κατά τον επόμενο διαθέσιμο 
χρόνο εκκίνησης, ακόμη κι αν αυτός είναι την ίδια ημέρα που ρυθμίσατε το πρόγραμμα. Αν χρησιμοποιείτε ένα 
πρόγραμμα ΜΟΝΩΝ ημερών (ODD), η συσκευή SMARTLINE δεν θα ποτίσει την 31η ημέρα ενός μήνα με 31 
ημέρες καθώς και την 29η Φεβρουαρίου ενός δίσεκτου έτους ώστε να αποφευχθεί το πότισμα δύο συνεχόμενων 
ημερών (31η και 1η, 29η και 1η ).     

 
4.5 Ρύθμιση Παράλειψης Χρόνων / Ημερών / Ημερομηνιών (SET OMIT TIMES / DAYS / 
DATES) (Προαιρετική λειτουργία) 
 

Η ρύθμιση παράλειψης χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας περιόδου όπου δεν θα γίνεται πότισμα. Για 
παράδειγμα, αν ζείτε σε έναν δήμο που απαγορεύει το πότισμα από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ., μπορείτε να 
παραλείψετε αυτήν την χρονική περίοδο. Σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα ποτίσματος εν λειτουργία 
σταματήσει για μια περίοδο παύσης, η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη θα εμφανίζεται κατά το διάστημα παύσης. Ο 
κύκλος ποτίσματος θα ξαναρχίσει αυτόματα κατά το τέλος της περιόδου παύσης.  
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Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε τη λειτουργία ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: ΧΡΟΝΟΥ, 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: ΗΜΕΡΩΝ και ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ (OMIT:TIME, OMIT:DAYS και OMIT:DATES). 
Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις ρυθμίσεις παράλειψης. Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε την ίδια 
περίοδο παύσης ποτίσματος κάθε ημέρα, επιλέξτε το ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: ΧΡΟΝΟΥ (OMIT:TIME). Στη συνέχεια 
πατήστε το NEXT. Ένα βελάκι δείχνει το χρόνο έναρξης της περιόδου παύσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να ορίσετε το χρόνο έναρξης. Στη συνέχεια πατήστε το NEXT. Ένα αντίστροφο βελάκι 
δείχνει το χρόνο λήξης της περιόδου παύσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να ορίσετε 
το χρόνο λήξης. Η λειτουργία ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: ΧΡΟΝΟΥ (OMIT:TIME) θα παύσει οποιοδήποτε εν λειτουργία 
πρόγραμμα ποτίσματος μέχρι τη λήξη της περιόδου παύσης. Η εναλλαγή του χρόνου έναρξης (με το βελάκι που 
δείχνει προς τα εμπρός) μεταξύ της ρύθμισης 12:00 am (π.μ.) και 11:50 pm (μ.μ.) θα διαγράψει τους χρόνους 
παράλειψης και θα εμφανίσει τη φωτεινή ένδειξη NONE SET (ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ). 

Αν θέλετε να παραλείψετε μια συγκεκριμένη ημέρα ή ημέρες κάθε εβδομάδα από τα χρονοδιαγράμματα 
ποτίσματος, επιλέξτε την εντολή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: ΗΜΕΡΕΣ (OMIT:DAYS) με τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος. 
Στη συνέχεια πατήστε το NEXT. Η οθόνη θα παρουσιάσει μια ημέρα της εβδομάδας με τη φωτεινή ένδειξη 
Παράλειψη (Omit) ή Επιτρέπεται (Allow) να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος 
για να επιλέξετε την εντολή Παράλειψη (Omit) ή Επιτρέπεται (Allow). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT ή BACK 
για να περάσετε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι ημέρες που έχουν παραλειφθεί θα εμφανίζονται στο πάνω 
μέρος της οθόνης. Ο προγραμματιστής SMARTLINE θα ολοκληρώσει οποιοδήποτε πρόγραμμα ποτίσματος ήταν 
σε λειτουργία πριν από το χρόνο κατά τον οποίο ξεκίνησε η ημέρα παράλειψης. Τα προγράμματα που έχουν 
ρυθμιστεί να ξεκινήσουν κατά τη  διάρκεια της ημέρας παράλειψης θα αναβληθούν.  

Αν θέλετε να παραλείψετε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του έτους, επιλέξτε τη λειτουργία 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ:ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ (OMIT:DATES). Στη συνέχεια πατήστε το NEXT. Εισάγατε το μήνα και την ημέρα. 
Πατήστε το NEXT για να εισαγάγετε μέχρι και 7 ημερομηνίες. Το πέρασμα του αριθμού του μήνα από 12 στο 1 
σβήνει την ημερομηνία παράλειψης και εμφανίζει στην οθόνη την ένδειξη mm/dd (μήνας / ημέρα). 

 
4.6 Εποχιακή Ποσοστιαία Προσαρμογή (Seasonal % Adjust) (Προαιρετικό) 
 

Το χαρακτηριστικό της Εποχιακής Ποσοστιαίας Προσαρμογής (Seasonal % 

Adjust) επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιεί τους χρόνους λειτουργίας των 
στάσεων σε εκατοστιαία κλίμακα (%) ώστε να ρυθμίζεται εύκολα το 
πότισμα σε σχέση με τις αλλαγές κλίματος λόγω εποχής. Ο χρόνος που 
έχει προγραμματιστεί για κάθε ζώνη στη Ρύθμιση Χρόνων Λειτουργίας 
Ζώνης (Set Zone Run Times) είναι πάντοτε για ρύθμιση 100% στην 
Εποχιακή Ποσοστιαία Προσαρμογή (Seasonal % Adjust). Όταν 
χρησιμοποιείτε την Εποχιακή Ποσοστιαία Προσαρμογή (Seasonal % 
Adjust), αυξάνετε ή μειώνετε την ποσοστιαία τιμή χρόνου (100%).  

Οι ποσοστιαίες ρυθμίσεις (%) κυμαίνονται από 0% έως 300%. Σημείωση: Αν χρησιμοποιείται η ρύθμιση 0%, οι 
στάσεις σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσουν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να 
επιλέξετε το ποσοστό που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο  PGM για να επιλέξετε πρόγραμμα..  

Η εποχιακή ποσοστιαία Προσαρμογή δεν θα λειτουργεί όταν ο προγραμματιστής βρίσκεται στην λειτουργία 
SMART.  

 
 
Σημείωση: Ο πίνακας έλεγχου του προγραμματιστή άρδευσης SmartLine έχει μια χρωματική διαβάθμιση. ¨Έτσι η σιέλ περιοχή 
περιέχει ρυθμίσεις (SET TIME/DATE, PROGRAM START TIMES, ZONE RUN TIMES, DAYS To WATER) οι οποίες είναι 
αρκετές για τη ρύθμιση ενός βασικού προγράμματος άρδευσης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον λειτουργίες 
μετακινηθείτε στην περιοχή με το μπλε χρώμα όπου βρίσκετε τις λειτουργίες OMIT TIME/DAY/DATE και SEASONAL 

ADJUST.ΑΥΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ‘BASIC’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ RUN. 
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5.0 Προγραμματισμός Αυτόματης Προσαρμογής 

Η Αυτόματη Προσαρμογή (Smart) που είναι κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία της Weathermatic παρακάμπτει τους 
χρόνους λειτουργίας των στάσεων  ‘Zone Run Times’ που έχει ορίσει ο χρήστης και υπολογίζει το χρόνο 

λειτουργίας της στάσης  με βάση την τοποθεσία, τις πληροφορίες ανά ζώνη και τις ενδείξεις για τον καιρό από τη 
συσκευή καιρού SLW10/15. Το Smart έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να προστατεύετε τον κήπο σας, να 
μειώνετε τη σπατάλη νερού και να ελαχιστοποιείτε το κόστος για το νερό.  

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις Smart. 

 

 

 

Ρυθμίσεις Smart 

 

 

 

 
 Οι θέσεις Smart στον διακόπτη μπορούν να επιλεγούν μόνον όταν είναι εγκατεστημένη η 

συσκευή μετεωρολογικού σταθμού SLW10/15 που είναι προαιρετική. Επιπρόσθετα πρέπει 
να γίνει κανονικά ο Βασικός προγραμματισμός (ΚΕΦ 4.) πριν προχωρήσετε στις ρυθμίσεις 
Αυτόματης Προσαρμογής (Smart).  

Η λειτουργία Smart αντικαθιστά τους χρόνους άρδευσης με χρόνους που υπολογίζει με τη χρήση των 
ρυθμίσεων Smart. 

 
5.1  Ορισμός του Ταχυδρομικού Κώδικα ή του Γεωγραφικού Πλάτους (ZIP 
CODE/LATITUDE)   

 
Η λειτουργία του Smart απαιτεί η συσκευή SMARTLINE να «γνωρίζει» που 
ακριβώς  βρίσκεται στον κόσμο. Οι χρήστες στις ΗΠΑ μπορούν να ορίσουν τη 
θέση τους με βάση τον ταχυδρομικό τους κώδικα. Οι χρήστες σε άλλες χώρες 
μπορούν να ορίσουν τη θέση τους με βάση το γεωγραφικό πλάτος. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε 
Ταχυδρομικό Κώδικα (ZIP για τις ΗΠΑ) ή Γεωγραφικό Πλάτος (LATITUDE). 

 
Αν είστε εκτός ΗΠΑ, θα εισάγετε το ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (LATITUDE). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε οποιοδήποτε πλάτος μεταξύ 60 μοίρες βόρεια και 60 μοίρες 
νότια. Η ρύθμιση για 0 μοίρες σημειώνεται ως ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (EQUATOR). Σημ.: Το γεωγραφικό πλάτος της 
Ελλάδας είναι 38-39 μοίρες ΒΟΡΕΙΑ.  
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5.2  Τύπος Εκτοξευτήρα (SPRINKLER TYPE) 
 

Προκειμένου να υπολογιστεί ο χρόνος λειτουργίας, ο προγραμματιστής 
SMARTLINE πρέπει να γνωρίζει το ποσοστό διαβροχής (precipitation 
rate) για κάθε ζώνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΝΕΧΤ και BACK για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των ζωνών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και 
‘κάτω’ βέλος για να ρυθμίσετε τη ζώνη στο OFF ή για να ορίσετε την τιμή 
της διαβροχής σε cm/h.Το ποσοστό διαβροχής μπορεί να εισαχθεί με δύο 
τρόπους: ανάλογα με τον τύπο του εκτοξευτήρα ή με συγκεκριμένη τιμή 
διαβροχής.  
 

Αν δε γνωρίζετε το ποσοστό διαβροχής για τη ζώνη, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του εκτοξευτήρα, ή τον 
εξοπλισμό ποτίσματος που χρησιμοποιείται σε αυτή τη ζώνη: στατικός (spray), γραναζωτός (rotor), στάγδην (drip) 
ή φυσαλίδα (bubbler). O προγραμματιστής SMARTLINE θα εφαρμόσει μία προρυθμισμένη τιμή διαβροχής 
ανάλογα με τον τύπο του εκτοξευτήρα που έχει επιλεγεί. Αν γνωρίζετε την ακριβή διαβροχή για τη ζώνη, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να περάσετε από τους τύπους των εκτοξευτήρων και 
να επιλέξετε τον αριθμό αυτό. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά διαβροχής για κάθε εκτοξευτήρα φαίνονται στον 
πίνακα λειτουργίας του. Για τους χρήστες στις ΗΠΑ, θα εμφανίζονται οι τιμές σε ίντσες ανά ώρα. Για χρήστες 
εκτός ΗΠΑ, ο προγραμματιστής SMARTLINE θα εμφανίζει τις τιμές σε εκατοστά ανά ώρα. Ως γενικός κανόνας, 
στη λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart), όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό διαβροχής που έχει οριστεί, 
τόσο μεγαλύτερο θα είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των 
φυτών. 

 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ 

Προρυθμισμένη τιμή 
διαβροχής 

Στατικός 38 mm ανά ώρα (3,8 cm/h) 

Γραναζωτός 13 mm ανά ώρα (1,3 cm/h) 

Στάγδην 28 mm ανά ώρα (2,8 cm/h) 

bubbler  58,4 mm  ανά ώρα (5,8 cm/h) 

 

Για μέγιστη εξοικονόμηση νερού, συνιστάται να έχετε το αρδευτικό σας σύστημα χωρισμένο σε ζώνες ανάλογα με 
το φυτικό σας υλικό. Αν έχετε ανάμεικτους τύπους φυτών σε μια ζώνη, θα πρέπει να επιλέξετε για ποιόν τύπο 
φυτού θα ορίσετε και τις απαιτήσεις σε νερό.  

5.3 Τύπος Φυτού (PLANT TYPE) 
  

 Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του τύπου φυτού που θα 
ποτίζεται από κάθε ζώνη ως σημαντικό στοιχείο καθορισμού των 
αναγκών ποτίσματος σε κάθε ζώνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ 
και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε τον τύπο του φυτού ή το ποσοστό για 
κάθε ζώνη. Πατήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK ώστε να έχετε 
πρόσβαση σε κάθε ζώνη. Οι επιλογές τύπου φυτών που διατίθενται είναι 
οι εξής:   
 

C Turf ψυχρόφιλος χλοοτάπητας όπως το Festuca Arundinacea, Festuca Rubra, Festuca ovina, Poa Pratensis, 
Lolium Parenne, Dichondra repens κ.α. , W Turf θερμόφιλος χλοοτάπητας όπως το St. Augustine, 
Bermudagrass, Paspalum κ.α., Shrubs Θάμνοι, Annuals μονοετή (παρτέρια με λουλούδια), Trees δένδρα και 
Natives αυτοφυή. Ο μαθηματικός τύπος του προγραμματιστή SMARTLINE χρησιμοποιεί τον ψυχρόφιλο 

χλοοτάπητα ύψους 10 – 15 εκατοστών ως σημείο αναφοράς  για το πότισμα (100%). Το προρυθμισμένο 
ποσοστό για τον ψυχρόφιλο χλοοτάπητα ύψους 5 - 7,5 εκ. είναι 80% σαν αποτέλεσμα της μικρότερης διαπνοής 
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και συνεπώς της μικρότερης ανάγκης σε νερό. Αν προτιμάτε τον καθορισμό πιο συγκεκριμένων δεδομένων, 
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τύπων φυτών και να χρησιμοποιήσετε ορισμούς ποσοστών % από 10% έως 
300%. Κατά κανόνα, στη λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart), όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό του 
τύπου φυτού, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες των φυτών. 
 
Για μέγιστη εξοικονόμηση νερού, συνιστάται να έχετε το αρδευτικό σας σύστημα χωρισμένο σε ζώνες ανάλογα με 
το φυτικό σας υλικό. Αν έχετε ανάμεικτους τύπους φυτών σε μια ζώνη, θα πρέπει να επιλέξετε για ποιόν τύπο 
φυτού θα ορίσετε για τις απαιτήσεις σε νερό. 
 

ΤΥΠΟΣ ΦΥΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ % 

CTURF (ψυχρόφιλος χλοοτάπητας) 80% 

WTURF (θερμόφιλος χλοοτάπητας) 60% 

SHRUBS  (θάμνοι) 60% 

ANNUALS (μονοετή) 100% 

TREES (δέντρα) 80% 

NATIVES (αυτοφυή) 25% 

 
 

5.4 Τύπος Εδάφους (SOIL TYPE)  
 

Οι ρυθμίσεις εδάφους για τον τύπο εδάφους και τις μοίρες κλίσης 
χρησιμοποιούνται ώστε να υπολογίζει ο προγραμματιστής σας 
SMARTLINE αυτόματα τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ζώνης πριν να 
σταματά το πότισμα για μια υπολογισμένη περίοδο ώστε να επιτρέπει το 
νερό να απορροφηθεί από το έδαφος. Αυτές οι περίοδοι (Run/Soak) (που 
ονομάζονται επίσης περίοδοι Κύκλου / Διαβροχής) μειώνουν τη σπατάλη 
νερού που χάνεται και που προκαλείται όταν η ποσότητα του νερού είναι 
μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να απορροφήσει το έδαφος και 
έχουμε το φαινόμενο της απορροής.  

Το χαρακτηριστικό (Run/Soak) που περιλαμβάνεται στις Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu) μπορεί να 
ρυθμιστεί με το χέρι ώστε να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία Basic. Εντούτοις, στη λειτουργία Αυτόματης 
Προσαρμογής (Smart), ο προγραμματιστής SMARTLINE θα υπολογίσει αυτόματα τους χρόνους (Run/Soak)  με 
τα δεδομένα εδάφους που έχουν οριστεί από τη θέση τύπου εδάφους (SOIL TYPE) στο διακόπτη. Οι ρυθμίσεις 
(Run/Soak) που έχουν γίνει μέσω των Προηγμένων Λειτουργιών (Advanced Menu) δεν είναι ενεργές όταν ο 
προγραμματιστής είναι στην λειτουργία Αυτόματης προσαρμογής (Smart). 
 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε Αργιλώδες έδαφος (Clay) όταν το έδαφος 
είναι βαρύ, Πηλός (Loam) για μέσης σύστασης εδάφη ή Αμμώδες έδαφος (Sandy) για ελαφριά εδάφη. Αφού 

επιλέξετε έναν Τύπο Εδάφους για μια ζώνη, πατήστε το NEXT. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα 
‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε τις μοίρες κλίσης (αλλαγή υψομέτρου) για κάθε ζώνη. Ρυθμίστε κάθε 
ζώνη από 0 έως 25 μοίρες κλίσης με βάση το κατωτέρω διάγραμμα. Πατήστε το NEXT και πάλι μετά τη ρύθμιση 
της κλίσης ώστε να προχωρήσετε στην επόμενη ζώνη. 
 
Σημείωση: Η Λειτουργία Run/Soak μπορεί να μειώσει την ανάγκη ρύθμισης πολλαπλών χρόνων έναρξης ενός 
προγράμματος για την αποφυγή της απορροής.  
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Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών. 
 

 
ΚΛΙΣΗ/ ΒΑΘΜΟΣ 

 

 
ΜΟΙΡΕΣ ΚΛΙΣΗΣ 

 

ΕΛΑΦΡΑ 1 - 5 

ΗΠΙΑ 6 - 10 

ΜΕΤΡΙΑ 11 - 15 

ΑΠΟΤΟΜΗ 16 - 20 

ΑΚΡΑΙΑ 21 - 25  

 

5.5 Περισσότερο / Λιγότερο (More/Less) 
 

Όταν ο προγραμματιστής σας SMARTLINE έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία 
Αυτόματης Προσαρμογής (Smart), η Εποχιακή Ποσοστιαία Προσαρμογή 
(Seasonal % Adjust) στη λειτουργία Basic είναι απενεργοποιημένη 
δεδομένου ότι οι αυτόματες προσαρμογές γίνονται καθημερινά και όχι 
εποχιακά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  τη ρύθμιση Περισσότερο / 
Λιγότερο (More/Less) ώστε να κάνετε λεπτές ρυθμίσεις στον υπολογισμό 
χρόνου λειτουργίας ανά ζώνη στον προγραμματιστή SMARTLINE από –
50% έως +25%.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για 
να επιλέξετε ποσοστό προσαρμογής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT 
και BACK για να μετακινηθείτε μεταξύ των ζωνών. 

 
Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να μειώσετε τις προσαρμογές χρόνου λειτουργίας για σκιερές 
και μερικώς σκιερές ζώνες. Ο πίνακας που ακολουθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενική κατευθυντήρια γραμμή 
για τα επίπεδα σκίασης. 
 
 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΚΙΑΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ / ΛΙΓΟΤΕΡΟ (More/Less) % 

ΟΛΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ -50% 

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΚΙΑΣΗ -20% 

ΠΡΩΙΝΗ ΣΚΙΑΣΗ -10% 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΚΙΑΣΗ -30% 

  
Ενδέχεται και άλλοι παράγοντες να οδηγήσουν στην ανάγκη χρήσης της ρύθμισης Περισσότερο / Λιγότερο 
(More/Less) για λεπτομερέστερες προσαρμογές όπως είναι η αποδοτικότητα των εκτοξευτήρων, η αποδοτικότητα 
ζώνης και ο άνεμος. Η αποδοτικότητα των εκτοξευτήρων ποικίλει ανάλογα με τον τύπο των εκτοξευτήρων και το 
σχέδιο του κατασκευαστή. Η αποδοτικότητα ζώνης ποικίλει ανάλογα με το σχέδιο τοποθέτησης των εκτοξευτήρων 
σε μία ζώνη, καθώς ορισμένες φορές αλληλεπικαλύπτονται και άλλες όχι. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να 
προκαλέσουν ξήρανση του φυτού και του εδάφους κι έτσι να αυξήσουν την ανάγκη για πότισμα. Για βέλτιστα 
αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές μοναδικές μεταβλητές σε κάθε ζώνη, οι χρήστες θα πρέπει να 
παρακολουθούν τακτικά την υγεία των φυτών και τη χρήση νερού, ιδίως έπειτα από την αρχική ρύθμιση του 
προγραμματιστή, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές. 
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5.6 Ενεργοποίηση του Μετεωρολογικού Σταθμού SLW10/15 

 Στη συσκευή SLW10/15, πιέστε και κρατήστε πατημένη τη θέση δοκιμής Αισθητήρα Βροχής στο κέντρο 
του αισθητήρα για 15 δευτερόλεπτα.    

  

 

 

 Στη συσκευή SMARTLINE, βεβαιωθείτε ότι το                εικονίδιο «κεραία» εμφανίζεται στην κάτω σειρά 
της οθόνης LED. Η κεραία δείχνει ότι έχει επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών.  

 
Η συσκευή SLW10/15 παρέχει λειτουργίες παύσης κατά τη διάρκεια βροχής και παγετού ώστε να αποτρέπεται το 
πότισμα κατά τις περιόδους βροχής ή παγετού. Η παράκαμψη λόγω βροχής θα παύσει το πότισμα μετά τη λήψη 
σήματος ότι οι βροχοπτώσεις είναι τουλάχιστον 1/8 της ίντσας (3mm) (Η εργοστασιακή ρύθμιση 1/8 (3 mm) της 
ίντσας μπορεί να αλλάξει μέχρι τη ρύθμιση 1 ίντσας (25mm) μετακινώντας τον αισθητήρα βροχής στην επιθυμητή 
θέση). Η συσκευή SLW10/15 θα παύσει επίσης το πότισμα όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους 1.5 
βαθμούς Κελσίου. Η φωτεινή οθόνη LED του Αισθητήρα θα δείξει ΚΟΚΚΙΝΟ κατά τη διάρκεια αυτών των 
περιόδων βροχής ή ψύχους. Η σύνδεση με ρεύμα 24VAC στις ηλεκτροβάνες επανέρχεται όταν στεγνώσουν οι 
υδροσκοπικοί δίσκοι ή/και όταν η θερμοκρασία ανέβει και πάλι πάνω από τους 1.5 βαθμούς Κελσίου). Παρόλα 
αυτά ο προγραμματιστής SmartLine δεν θα ποτίσει αμέσως μετά το στέγνωμα των υγροσκοπικών 
δίσκων, αλλά θα συνεχίζει την παύση για ένα διάστημα το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε μέσω του 
μενού SLW DLY που βρίσκεται στη θέση ADVANCED MENU (προρύθμιση 48 ώρες) για την αποφυγή της 
άρδευσης ενώ το έδαφος είναι ακόμη βρεγμένο. 
 
Εναλλακτικός τρόπος ενεργοποίησης του Μετεωρολογικού Σταθμού SLW10/15: 
 

Στο κάτω μέρος της συσκευής SLW10/15, ανοίξτε την υποδοχή της μπαταρίας. Πιέστε το μαύρο κουμπί και 
σιγουρευτείτε ότι το πράσινο LED που βρίσκεται δίπλα του θα αναβοσβήσει 4 φορές. Εάν την τέταρτη φορά το 
LED γίνει κόκκινο ελέγξτε την καλωδίωση. Εάν την τρίτη φορά γίνει κόκκινο το LED αντικαταστήστε την μπαταρία 
του μετεωρολογικού σταθμού. Εάν το LED γίνει κόκκινο την πρώτη ή τη δεύτερη φορά, πρόκειται για αστοχία 
υλικού. Αντικαταστήστε το μετεωρολογικό σταθμό.    
 

5.7  Πλήκτρο MODE    

Πιέστε το πλήκτρο MODE στον πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε τον προγραμματιστή SMARTLINE στη 
λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart). Ένα πράσινο φως στη θέση Smart θα επιβεβαιώσει ότι έχετε 
επικοινωνία με τη συσκευή SLW10/15.  Αν η συσκευή SLW10/15 δεν είναι εγκατεστημένη, όταν πιέσετε το 
πλήκτρο MODE θα ανάψει κόκκινο φωτάκι στην φωτεινή ένδειξη Smart και μετά θα επανέλθετε στη λειτουργία 
Basic. Επίσης, εάν πιέσετε το πλήκτρο MODE χωρίς προηγουμένως να έχετε εισάγει τα δεδομένα Smart 
(Γεωγραφικό Πλάτος, Τύπος Εκτοξευτήρα, Τύπος Φυτού, Τύπος Εδάφους) δεν είναι δυνατή η  μετάβαση στη 
λειτουργία Smart. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE για να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα 
λάθους (π.χ.  I NEED LATITUDE εάν δεν έχετε εισάγει γεωγραφικό πλάτος). 
 
 
 
ΑΥΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (SMART).  ΕΠΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (RUN). 

 
 

 Θέση Δοκιμής 

Αισθητήρα Βροχής  
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6.0 Λειτουργίες Χειροκίνητης Εκκίνησης 
 
Ο προγραμματιστής SMARTLINE έχει δύο θέσεις διακόπτη για τις χειροκίνητες εκκινήσεις του συστήματος:  
  
Χειροκίνητη Ζώνη (MANUAL ZONE) 

 
Η Χειροκίνητη Ζώνη (MANUAL ZONE), επιτρέπει στο χρήστη να ποτίζει μια 
συγκεκριμένη ζώνη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα NEXT και BACK για να επιλέξετε ζώνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
‘πάνω’ και ‘κάτω’ βέλος για να επιλέξετε χρόνο λειτουργίας για τη ζώνη. Μια 
ζώνη μπορεί να ενεργοποιείται με τη λειτουργία Χειροκίνητης Ζώνης ανεξάρτητα 
από το αν έχει οριστεί γι’ αυτήν χρόνος λειτουργίας.  Πρέπει να επαναφέρετε 
το διακόπτη στη θέση RUN ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της 
Χειροκίνητης Ζώνης. 

 
ΤΕΣΤ Χειροκίνητης Λειτουργίας (MANUAL TEST) 
 

Το Τεστ Χειροκίνητης Λειτουργίας (MANUAL TEST), μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να γίνει έλεγχος χρόνου λειτουργίας για όλες τις ζώνες για τις οποίες έχει 
ορισθεί χρόνος λειτουργίας ζώνης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Οι ζώνες για τις 
οποίες δεν έχει οριστεί χρόνος λειτουργίας ζώνης ΔΕΝ θα λειτουργήσουν στη 
Δοκιμή Χειροκίνητης Λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ 
βέλος για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας του Τεστ Χειροκίνητης Λειτουργίας 
(Manual Test). Η Δοκιμή Χειροκίνητης Λειτουργίας (Manual Test) μπορεί να 
οριστεί κατ’ ελάχιστον για 10 δευτερόλεπτα και κατά το μέγιστο για 10 λεπτά.  

Πρέπει να επαναφέρετε το διακόπτη στη θέση RUN ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της Δοκιμής 
Χειροκίνητης Λειτουργίας (Manual Test). 

Το Τεστ Χειροκίνητης Λειτουργίας (Manual Test) θα ανιχνεύσει επίσης τα ανοικτά κυκλώματα (λιγότερο από 30 
mA) σε οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενη ζώνη ή οποιοδήποτε έλλειμμα σε οποιαδήποτε έξοδο (κεντρική 
ηλεκτροβάνα ή ηλεκτροβάνα στάσης). Αν η οθόνη εμφανίζει τη λέξη FAULT όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 
Τεστ Χειροκίνητης Λειτουργίας (Manual Test), ανατρέξτε στις διαδικασίες Προηγμένων Λειτουργιών (Advanced 
Menu) για να αναγνωρίσετε το σφάλμα.   
 
Εκτός από τη χειροκίνητη λειτουργία με χρήση της Χειροκίνητης Ζώνης και του Τεστ Χειροκίνητης Λειτουργίας 
(Manual Zone και Manual Test), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ένα πρόγραμμα πιέζοντας και κρατώντας 
πατημένο το πλήκτρο με το βέλος πάνω, το οποίο επίσης φέρει την εντολή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (RUN MANUAL PROGRAM). Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο PGM για να 
επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία χειροκίνητα. Το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (RUN MANUAL PROGRAM) μπορεί να διακοπεί αφού πιέσετε το πλήκτρο 
με το βέλος πάνω ή μετακινώντας τον διακόπτη από τη θέση RUN. Αν πιέσετε το πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (RUN MANUAL PROGRAM) και το κρατήσετε πατημένο για 10 
δευτερόλεπτα, το επιλεγμένο πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε έναν συνεχή κύκλο. Με άλλα λόγια, θα εξακολουθεί 
να λειτουργεί το πρόγραμμα συνεχώς μέχρι να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση OFF.  Το χαρακτηριστικό αυτό 
είναι διαθέσιμο και δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο στη λειτουργία Basic. 
 
Σημείωση: Όλες οι χειροκίνητες εντολές ποτίσματος θα παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις ημέρας ποτίσματος 
και τις ρυθμίσεις παράλειψης ποτίσματος.   

 
 

 
 



7.0  Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu)                      ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

 
 

.0 Προηγμένες Λειτουργίες (ADVANCED MENU) 
Οι Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu) παρέχουν πληροφορίες και σας επιτρέπουν να εισαγάγετε 
περισσότερα τεχνικά δεδομένα που συνήθως χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες εγκαταστάτες. 
 
Οι Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu) περιέχουν μενού στα πλαίσια άλλων μενού. Κάθε πάτημα του 
πλήκτρου BACK θα σας επαναφέρει σε ένα υψηλότερο επίπεδο μέχρι να φτάσετε το κορυφαίο επίπεδο της θέσης 
του διακόπτη των Προηγμένων Λειτουργιών (Advanced Menu).    
 
Σε αυτή τη θέση του διακόπτη, στο προγραμματιστή  SMARTLINE, εμφανίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες 
κορυφαίου επιπέδου:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Σφάλμα (FAULT) 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται για την ανίχνευση προβλημάτων που ενδέχεται να χρήζουν προσοχής ή 
αποκατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία του συστήματος. Χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο NEXT για να δείτε τον τύπο του σφάλματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα 
σφάλματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλος για να αναζητήσετε τα επιπλέον 
σφάλματα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT άλλη μία φορά και θα αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη KEEP. Αν 
θέλετε να λύσετε το σφάλμα, πατήστε το πλήκτρο πάνω βέλος και θα εμφανιστεί η φωτεινή ένδειξη CLEAR. Αν 
γυρίσετε το διακόπτη και τον μετακινήσετε από τις θέσεις Προηγμένων Λειτουργιών (Advanced Menu), όσο 
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αναβοσβήνει η ένδειξη CLEAR, το εικονίδιο σφάλματος στην οθόνη θα εξαφανιστεί. Αν, όμως, το σφάλμα δεν 
διορθωθεί, ο προγραμματιστής θα συνεχίσει να μην ποτίζει μια ζώνη με σφάλμα και θα επανεμφανίζει το εικονίδιο 
σφάλματος FAULT που αναβοσβήνει στην οθόνη κάθε φορά που θα τίθεται σε λειτουργία η ζώνη αυτή. 
 
 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ZONE XX SHORT 
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ  

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ: Βραχυκύκλωμα σε οποιαδήποτε έξοδο θα 
οδηγήσει σε σφάλμα εντός 3 κύκλων εναλλασσόμενου ρεύματος, αφού 
ενεργοποιηθεί η έξοδος. Η έξοδος θα παρακάμπτεται μέχρι να επιχειρήσει 
το επόμενο πρόγραμμα ποτίσματος να την  χρησιμοποιήσει. Αν υπάρχει 
βραχυκύκλωμα στην έξοδο P/MV, όλες οι ζώνες που την χρησιμοποιούν 
θα παρακαμφθούν. Η ένδειξη σφάλματος μπορεί να διαγράφεται με το 
χέρι ή να διαγράφεται αυτομάτως αν εκλείψει το βραχυκύκλωμα και η 
έξοδος λειτουργήσει επιτυχώς.  

ZONE XX OPEN 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ:  Αν μια χρησιμοποιούμενη ζώνη 
παρουσιάζει φορτίο κατώτερου από 20 mA κατά τη διάρκεια δοκιμής 
ανίχνευσης, δηλώνεται σφάλμα αλλά η λειτουργία συνεχίζεται κανονικά. Η 
ένδειξη σφάλματος μπορεί να διαγράφεται με το χέρι ή να διαγράφεται 
αυτομάτως αν ένα φορτίο που υπερβαίνει τα 20 mA τοποθετηθεί στην 
έξοδο και η έξοδος λειτουργήσει επιτυχώς.  

NO RECENT CONTACT 
WITH Weatherstation 
(SLW10/15) 
(ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙΡΟΥ  SLW10/15) 

ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αν ο προγραμματιστής SMARTLINE είναι στη 
θέση λειτουργίας Αυτόματης Προσαρμογής (Smart) και η ημερήσια υψηλή 
/ χαμηλή θερμοκρασία δεν έχει ληφθεί μέχρι τα μεσάνυκτα, παρουσιάζεται 
το σφάλμα επικοινωνίας. Επίσης, αν παρέλθουν 5 ημέρες χωρίς 
επικοινωνία, πάλι εμφανίζεται το σφάλμα επικοινωνίας. Η ένδειξη 
σφάλματος μπορεί να διαγράφεται με το χέρι ή αυτομάτως μόλις 
αποκατασταθεί η επικοινωνία. 

ZONE XX 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ: Αν ο προγραμματιστής 
SMARTLINE είναι στη θέση λειτουργίας Αυτόματης Προσαρμογής 
(Smart) και το ημερήσιο έλλειμμα υπολογίζεται ότι οδηγεί σε έλλειμμα 
ποτίσματος ζώνης που υπερβαίνει το μέγιστο των 1.5” , το έλλειμμα 
καλύπτεται στο μέγιστο και εμφανίζεται το σφάλμα. Ο υπολογισμός 
μπορεί επίσης να γίνει ως μέρος της διαδικασίας ανάκτησης του 
ελλείμματος, που ακολουθείται όταν ο προγραμματιστής SMARTLINE 
παύσει να ηλεκτροδοτείται  για περισσότερο από μία ημέρα και μετά 
αποκαθίσταται. Το σφάλμα διαγράφεται με το χέρι. 

REMOTE BATTERY  
FAILURE 
(ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ)) 

Αν ο προγραμματιστής SMARTLINE δέχεται επικοινωνία από τον 
απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που δείχνει ότι η μπαταρία έχει 
«πέσει», εμφανίζεται το σφάλμα. Η ένδειξη σφάλματος μπορεί να 
διαγράφεται με το χέρι ή αυτόματα αν ο απομακρυσμένος αισθητήρας 
θερμοκρασίας στείλει ένα άλλο μήνυμα που να δείχνει ότι η μπαταρία 
είναι σε καλή κατάσταση. Το σφάλμα επίσης διαγράφεται αν δεν υπάρξει 
επικοινωνία για μια πλήρη ημέρα (π.χ. σφάλμα επικοινωνίας). 

ZONE XX 
INSUFFICIENT 
WATERING 
OPPORTUNITY 
 

Εάν ο προγραμματιστής  SmartLine® βρίσκεται στη λειτουργία SMART 
και υπολογιστεί ημερήσιο έλλειμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να 
ξεπεραστεί το μέγιστο έλλειμα 38 mm τότε το έλλειμα παρακάμπτεται και 
ρυθμίζεται στο μέγιστο και εμφανίζεται η ένδειξη fault. Η ένδειξη θα 
σβήσει εάν το έλλειμα πέσει κάτω από 38 mm ή εάν καθαριστεί 
χειροκίνητα. 
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7.2 Δοκιμές (TESTS) 
 
Ο προγραμματιστής σας SMARTLINE μπορεί να σας βοηθήσει με αρκετές διαγνωστικές λειτουργίες πιέζοντας το 
πλήκτρο NEXT όταν εμφανίζεται η ένδειξη TESTS (Δοκιμές). 

 
7.2.1 Έξοδοι (OUTPUTS) 

 
Χρησιμοποιήστε το βέλος «πάνω» για να επιλέξετε λειτουργία Εξόδου (Output). Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να περάσετε από την κεντρική ηλεκτροβάνα (MV) και τις 
ηλεκτροβάνες στάσης (Zone Valves) ώστε να δείτε τις ενδείξεις mA εναλλασσόμενου ρεύματος για κάθε 
ηλεκτροβάνα. Σημείωση: Αν έχετε περισσότερες από μία ηλεκτροβάνες σε μία στάση, ο προγραμματιστής 
SMARTLINE θα υπολογίσει τη συνολική τάση για όλες τις συνδυασμένες ηλεκτροβάνες. Περάστε στην 
οθόνη Εξόδων (Outputs) για να μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία διάγνωσης. Σε φυσιολογικές 
συνθήκες τα mA κυμαίνονται από 150 έως 300 ανά ηλεκτροβάνα με μια ηλεκτροβάνα συνδεδεμένη. 
Ηλεκτρικό ρεύμα που υπερβαίνει τα 300 mA ανά ηλεκτροβάνα ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη μερικού 
βραχυκυκλώματος. Οι ενδείξεις ηλεκτρικού ρεύματος που είναι χαμηλότερες από 50 mA δείχνουν ανοικτό 
κύκλωμα.  

 
7.2.2 Μπαταρία (BATTERY) (Μόνο στον SL1600) 

 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο-βέλος «πάνω» και θα αναβοσβήσει η ένδειξη Μπαταρία (Battery). 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT και θα δείτε την ένδειξη τάσης (V) για την εφεδρική μπαταρία στον 
προγραμματιστή SMARTLINE. Απαιτούνται τουλάχιστον 7.5 volts ώστε να έχει ενέργεια ο επεξεργαστής 
και η οθόνη. Αν η ένδειξη είναι μικρότερη από 7.5 volts, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία. Η 
λειτουργία αυτή δεν παρέχει ενδείξεις τάσης για την μπαταρία 9V στην προαιρετική συσκευή καιρού 
SLW10/15. Εντούτοις, αν στρέψετε το διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση προγραμματισμού Αυτόματης 
Προσαρμογής (Smart), η ένδειξη μπαταρίας με το εικονίδιο που θα δείτε στην οθόνη, θα αναφέρεται στη 
συσκευή καιρού SLW10/15.   

 

 
7.2.3 Τάση Εξόδου Μετασχηματιστή 24V (24VPWR)  

 
Η λειτουργία αυτή δείχνει την τάση εξόδου στο μετασχηματιστή. Η φυσιολογική ένδειξη είναι 24 ως 30 V. 

 
7.2.4  Εντοπιστής (LOCATOR) 

 
Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει τη δυνατότητα παραγωγής έντονου ήχου για μια επιλεγμένη ηλεκτροβάνα 
ως εύκολη μέθοδος εντοπισμού των ηλεκτροβανών που έχουν θαφτεί κάτω από το έδαφος. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να περάσετε στην ηλεκτροβάνα την οποία θέλετε να 
εντοπίσετε με τον ήχο. 

 
Προσοχή: Αν δε χρησιμοποιείτε κεντρική ηλεκτροβάνα, πρέπει να απενεργοποιήσετε 
την πίεση νερού του συστήματος στην χειροκίνητη βάνα ή στο μετρητή νερού ώστε να 
λειτουργήσει η μέθοδος εντοπισμού.  

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εντοπισμού δεν πρέπει να υπάρχει πίεση. Ο 
προγραμματιστής SMARTLINE θα απενεργοποιήσει αυτόματα την έξοδο της κεντρικής 
ηλεκτροβάνας (MV) όταν ξεκινήσει μια δοκιμή εντοπισμού ηλεκτροβάνας.   
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7.3 Ανασκόπηση (REVIEW) 
 

 
7.3.1 Επόμενη Λειτουργία (NEXT RUN) 

 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (NEXT RUN) είναι η ποσότητα χρόνου λειτουργίας που έχει υπολογίσει η 
λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart) για κάθε ζώνη για τον επόμενο κύκλο ποτίσματος, με βάση 
τους αριθμούς ελλείμματος και είναι διαθέσιμη για ανασκόπηση όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
Αυτόματης προσαρμογής (Smart). Οι χρόνοι της ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (NEXT RUN) 
εμφανίζονται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της 
άρδευσης και μηδενίζονται μετά από κάθε κύκλο ποτίσματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα NEXT και 
BACK για να δείτε τον χρόνο ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (NEXT RUN) για κάθε ζώνη.  
Εάν έχετε ρυθμίσει παραπάνω από μια ώρα εκκίνησης του προγράμματος (PROGRAM START TIMES) 
τότε η ένδειξη της επόμενης λειτουργίας αναφέρεται σε κάθε κύκλο ποτίσματος ξεχωριστά. Για 
παράδειγμα έστω ότι έχετε τρείς ώρες εκκίνησης (02.00 – 08.00 – 18.00) στο πρόγραμμα Α όπου έχετε 
αναθέσει τη ζώνη 1. Έστω ότι για τη ζώνη 1 η λειτουργία Smart έχει υπολογίσει σε μια τυχαία ημέρα ότι 
απαιτούνται 9 λεπτά άρδευσης. Τότε η ένδειξη του NEXT RUN θα είναι 9λεπτά/3 = 3λεπτά. Άρα μεταξύ 
12.00 τα μεσάνυχτα και 02.00 η ένδειξη του Next Run θα είναι 3 λεπτά, μεταξύ 02.00 και 08.00 3 λεπτά, 
μεταξύ 08.00 και 18.00 3 λεπτά και από τις 18.00 έως τα μεσάνυχτα η ένδειξη θα μηδενιστεί.   

 

7.3.2 Ανασκόπηση Λειτουργίας/Διαβροχής (RUN/SOAK) 
  

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να κάνει ανασκόπηση των υπολογισμένων χρόνων Λειτουργίας / 
Διαβροχής όταν ο Προγραμματιστής είναι ρυθμισμένος στη λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής. 
Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση ADVANCED MENU. Πιέστε το πλήκτρο UP για να μεταβείτε στο 
μενού REVIEW και πιέστε το πλήκτρο NEXT. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο UP για να προχωρήσετε στο 
μενού RUN/SOAK. Πιέστε NEXT και θα εμφανιστεί η ζώνη 01 στην οθόνη. Πιέστε NEXT άλλη μια φορά 
και η λέξη RUN μαζί με ένα χρόνο θα εμφανιστούν. Αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της ζώνης 
πριν σταματήσει για διαβροχή (SOAK). Πιέστε ξανά το NEXT και η λέξη SOAK μαζί με ένα χρόνο θα 
εμφανιστεί. Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να σταματήσει η άρδευση (SOAK) σε αυτή τη 
ζώνη ώστε το νερό να μπορέσει να απορροφηθεί από το έδαφος.     

 
7.3.3 Έλλειμμα (DEFICIT) 

 
Έλλειμμα είναι η ποσότητα νερού (σε εκατοστά) που χρειάζεται να αναπληρωθεί στα φυτά σας λόγω 
απωλειών νερού που οφείλονται στην Εξατμισοδιαπνοή – εξάτμιση από το έδαφος και διαπνοή από τα 
φυτά. Ο προγραμματιστής σας SMARTLINE θα υπολογίσει το έλλειμμα ύδατος καθημερινά τα μεσάνυκτα, 
με βάση τα δεδομένα που λαμβάνει από τη συσκευή καιρού SLW10/15 στις 11.50 μμ. της προηγούμενης 
ημέρας. Το έλλειμμα νερού θα συνεχίσει να συσσωρεύεται μέχρι τον επόμενο προγραμματισμένο κύκλο 
ποτίσματος και θα επανέλθει στο μηδέν όταν ολοκληρωθεί το πότισμα. Ο προγραμματιστής SMARTLINE 
χρησιμοποιεί έναν τροποποιημένο μαθηματικό τύπο Penman-Monteith που ονομάζεται μαθηματικός 
τύπος Hargreaves για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής.    

 
Όταν οι Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu) δείχνουν Έλλειμμα (Deficit), χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα NEXT και BACK για να δείτε το έλλειμμα για κάθε ζώνη. Τα πλήκτρα NEXT ή BACK θα σας 
επαναφέρουν επίσης στο επίπεδο του Ελλείμματος (Deficit). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο του 
Ελλείμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το πλήκτρο-βέλος "πάνω" για να περάσετε στις ενδείξεις της 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Next Run). 

 
Αν επιθυμείτε να μειώσετε το έλλειμμα χειροκίνητα για μια ζώνη, κρατήστε πατημένα είτε το πλήκτρο  
«πάνω» ή το πλήκτρο «κάτω» για 5 δευτερόλεπτα. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο  
«κάτω» για να αλλάξετε τους μειώσετε τον αριθμό του ελλείμματος σε μια κλίμακα έως και  0 εκατοστά για 
τη ζώνη. 
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Το έλλειμμα είναι διαθέσιμο για επισκόπηση μόνον όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης  
Προσαρμογής (Smart). 

 

7.3.4 Δεδομένα Θερμοκρασίας (TEMPDATA) 
 

Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (TEMPDATA) παρέχουν τις καθημερινές ενδείξεις χαμηλών/υψηλών 
θερμοκρασιών στην κλίμακα Κελσίου από τη συσκευή καιρού SLW10/15 για τις προηγούμενες 5 ημέρες. 
Πατήστε και πάλι το NEXT για να δείτε τις ενδείξεις  της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας της 
προηγούμενης ημέρας. Συνεχίστε να πιέζετε το NEXT για να δείτε το ιστορικό θερμοκρασιών μέχρι και για 
τις προηγούμενες 5 ημέρες. Σημείωση: Πολλαπλασιάστε τις ενδείξεις θερμοκρασίας στην Κλίμακα Κελσίου 
επί 1.8 και προσθέστε 32 ώστε να μετατρέψετε τη θερμοκρασία στην κλίμακα Fahrenheit.   

 
7.3.5 Συνολικός Χρόνος Λειτουργίας (TOTL RUN) 

 
Το TOTL RUN είναι ο συνολικός χρόνος λειτουργίας για κάθε ζώνη από την ημερομηνία που φαίνεται και 
εξής (η ημερομηνία πρότυπης ρύθμισης στον προγραμματιστή SMARTLINE είναι η 1η Ιανουαρίου 2000). 
Μπορείτε να δείτε το Συνολικό Χρόνο Λειτουργίας (TOTL RUN) είτε για τη λειτουργία Basic, είτε για τη 
λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart). Αφού επιλέξετε το TOTL RUN με το πλήκτρο-βέλος 
«πάνω», πατήστε το NEXT για να δείτε την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να υπολογίζεται ο 
Συνολικός Χρόνος Λειτουργίας (TOTL RUN). Χρησιμοποιήστε και πάλι το NEXT για να δείτε τους 
συνολικούς χρόνους λειτουργίας για κάθε ζώνη. 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα NEXT και BACK για να μετακινηθείτε στις ζώνες. Αφού 
περάσετε από όλες τις θέσεις ζωνών, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΝΕΧΤ άλλη μία φορά για να 
επανέλθετε στην οθόνη που εμφανίζει το Συνολικό Χρόνο Λειτουργίας (TOTL RUN).   
 

7.3.6 Διαγραφή Συνολικού Χρόνου Λειτουργίας (CLR TOTL) 
 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο-βέλος «πάνω» μία φορά για να δείτε το CLR TOTL. Πατήστε το 
πλήκτρο NEXT μία φορά. Θα αναβοσβήσει με την ένδειξη ΚΕΕΡ. Αν θέλετε να διατηρήσετε τους 
Συνολικούς Χρόνους Λειτουργίας (TOTL RUN), απλώς γυρίστε το διακόπτη σε θέση διαφορετική από τις 
Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu).  

 
Αν θέλετε να διαγράψετε τους χρόνους ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤOTL RUN) και να ρυθμίσετε εκ 
νέου την ημερομηνία έναρξης συσσώρευσης, πιέστε το πλήκτρο-βέλος «πάνω» μία φορά ενώ 
αναβοσβήνει η ένδειξη KEEP. Τώρα θα αναβοσβήνει η ένδειξη RESET. Αν θέλετε να ρυθμίσετε εκ νέου 
τη συσσώρευση του Συνολικού Χρόνου Λειτουργίας (TOTL RUN) στο μηδέν, απλώς γυρίστε το διακόπτη 
σε θέση διαφορετική από τις Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu) ενώ αναβοσβήνει το RESET. Ο 
Χρόνος Συνολικής Λειτουργίας (TOTL RUN) θα ρυθμιστεί πλέον στο μηδέν και θα εμφανιστεί νέα 
ημερομηνία έναρξης συσσώρευσης όταν επισκεφθείτε ξανά τη λειτουργία TOTL RUN. Το χαρακτηριστικό 
αυτό θα σταματά τη συσσώρευση σε μία ζώνη μετά από συσσωρευμένο χρόνο λειτουργίας ζώνης 255 
ωρών.     

 
7.3.7. Διαγραφή Ελλειμμάτων (CLR DEF) 
 
Για να διαγράψετε τα ελλείμματα πιέστε NEXT. Χρησιμοποιήστε τα ▲ και ▼ κουμπιά για να επιλέξετε 
KEEP ή CLEAR. Πιέστε NEXT ή πιέστε BACK για να βγείτε από το μενού CLEAR DEFICITS. 
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7.4 Καθυστέρηση Άρδευσης (RAIN DLY) 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει να αναστείλετε το πότισμα για έναν επιλεγμένο αριθμό ημερών για όλα τα 
προγράμματα, είτε στη λειτουργία ποτίσματος Basic είτε στη λειτουργία Αυτόματης Προσαρμογής (Smart).  
 Χρησιμοποιήστε τα βελάκια «πάνω» και «κάτω» για να επιλέξετε 1 έως 14 ημέρες για καθυστέρηση ποτίσματος. 
Αυτή η καθυστέρηση ποτίσματος θα διαγραφεί αυτόματα από τον προγραμματιστή SMARTLINE μετά την 
παρέλευση των ημερών που έχουν οριστεί και το πότισμα θα ξεκινήσει και πάλι κατά τον επόμενο διαθέσιμο 
χρόνο εκκίνησης. Στη λειτουργία Smart τα ελλείμματα μηδενίζονται δε θα συσσωρεύονται μέχρι την λήξη της 
καθυστέρησης.   
 

7.5 SLW 
 
Το SLW ενσωματώνει τρεις λειτουργίες: 
 

 Καθυστέρηση (Delay). Το χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγμένη 
καθυστέρηση άρδευσης των 48 ωρών που λαμβάνει χώρα μετά από μια βροχόπτωση εάν χρησιμοποιείτε 
μια συσκευή μετεωρολογικού σταθμού SLW 10/15. Για να καταργήσετε την καθυστέρηση ή ακόμη για να 
αυξήσετε ή να μειώσετε την εργοστασιακή ρύθμιση των 48 ωρών, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 
Advanced Menu και πιέστε το βέλος «επάνω» μέχρι να βρείτε το μενού SLW DLY. Πιέστε μια φορά το 
κουμπί NEXT και στη συνέχεια στην οθόνη θα εμφανιστή η ένδειξη 48 HOURS. Με τα βέλη «επάνω» και 
«κάτω» ρυθμίστε της καθυστέρηση από 0 έως και 99 ώρες.  

 Σημείωση: Η καθυστέρηση SLW DLY ξεκινάει από τη στιγμή που ο υγροσκοπικός δίσκος του 
μετεωρολογικού σταθμού έχει στεγνώσει και έχει δώσει εντολή στον προγραμματιστή να επανεκκινήσει 
την άρδευση. Η συσσώρευση νέων ελλειμμάτων δεν θα ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει η περίοδος της 
καθυστέρησης.Rain (Βροχή). Η επιλογή  Rain είναι μια ρύθμιση ON/OFF για την απενεργοποίηση του 
αισθητήρα βροχής του SLW για μια συγκεκριμένη ζώνη. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ON. 

 Παγετός (Freeze). Η επιλογή είναι μια ρύθμιση ON/OFF για την απενεργοποίηση του αισθητήρα παγετού 
του SLW για μια συγκεκριμένη ζώνη. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ON 

 
  

7.6 Λειτουργία/Διαβροχή (RUN/SOAK) 
 
Ο σκοπός της Λειτουργίας/Διαβροχής (Run/Soak) είναι να μοιράζει τους μεγάλους χρόνους λειτουργίας που 
συχνά οδηγούν σε απώλειες νερού. Η εντολή Λειτουργία/Διαβροχή (Run/Soak) μπορεί να προγραμματιστεί για 
κάθε πρόγραμμα αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ποτίσματος Basic. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης 
προσαρμογής (Smart), τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένου ότι η περίοδος Λειτουργίας/Διαβροχής 
(Run/Soak) υπολογίζεται αυτόματα.  
 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PGM για να επιλέξετε πρόγραμμα. Πατήστε το πλήκτρο NEXT για να 
προγραμματίσετε το μέγιστο χρόνο συνεχούς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (RUN) που επιτρέπεται πριν σταματήσει το πότισμα 
στη ζώνη ποτίσματος ώστε να παρέλθει και ο χρόνος διαβροχής που έχει οριστεί. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια 
«πάνω» και «κάτω» για να ρυθμίσετε το χρόνο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (RUN) από το OFF μέχρι 30 λεπτά (Η πρότυπη 
ρύθμιση για το SMARTLINE είναι OFF). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να προγραμματίσετε το χρόνο 
διαβροχής που απαιτείται έτσι ώστε το νερό να μπει στο έδαφος πριν συνεχιστεί το πότισμα της ζώνης. 
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια «πάνω» και «κάτω» για να ορίσετε το χρόνο διαβροχής από 1 λεπτό έως 2 ώρες, με 
διαστήματα ενός λεπτού.    

 
7.7 Καθυστέρηση Έναρξης Ζώνη από Ζώνη (ZN:ZN DLY) 
 
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να ορίζει χρόνους καθυστέρησης έναρξης ζώνης από ζώνη σε 
συστήματα με ηλεκτροβάνες οι οποίες κλείνουν αργά, η σε συστήματα με αντλίες οι οποίες δεν προλαβαίνουν να 
γεμίσουν μια δεξαμενή αρκετά γρήγορα (οι δεξαμενές αδειάζουν πιο γρήγορα από ότι γεμίζουν).. Χρησιμοποιήστε 
τα βελάκια «πάνω» και «κάτω» για να αλλάξετε τιμές. Είναι δυνατή η ρύθμιση με διαστήματα ενός λεπτού από το 
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0 (πρότυπη ρύθμιση για το SMARTLINE) έως 30 λεπτά, ενώ από τα 30 λεπτά έως τις 3 ώρες, η ρύθμιση γίνεται 
με διαστήματα 10 λεπτών.    

 
7.8 Καθυστέρηση Έναρξης Ζώνης/ Κεντρικής Ηλεκτροβάνας (MV:ZN DLY) 
 
(Προκαταβολικό Άνοιγμα και Καθυστέρηση Κλεισίματος Κεντρικής Ηλεκτροβάνας) (Master Valve Advance Open 
and Delayed Close): Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει ένα χρόνο καθυστέρησης μεταξύ του 
ανοίγματος της κεντρικής ηλεκτροβάνας και του ανοίγματος της ηλεκτροβάνας ζώνης καθώς και καθυστέρηση 
μεταξύ του κλεισίματος της ηλεκτροβάνας ζώνης και του κλεισίματος της κεντρικής ηλεκτροβάνας. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα - βέλη «πάνω» και «κάτω» για να επιλέξετε Καθυστέρηση ΟΝ (ON Delay) ή 
Καθυστέρηση OFF (OFF Delay) για την κεντρική ηλεκτροβάνα.     
 

7.9 Κεντρική Ηλεκτροβάνα / Ζώνη (MV/ZONE) 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται για να δείχνει ποιες ζώνες θα χρησιμοποιήσουν την κεντρική 
ηλεκτροβάνα/αντλία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να ρυθμίσετε κάθε ζώνη στο ON ή OFF (η πρότυπη 
 ρύθμιση του SMARTLINE είναι να βρίσκεται η κεντρική ηλεκτροβάνα στη θέση ΟΝ για όλες τις ζώνες). 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με βέλη «πάνω» και «κάτω» για να επιλέξετε το ΟΝ ή το OFF. Χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε ζώνη.  
 
Προσοχή: Εάν μια ζώνη που δε χρησιμοποιείται ανοίξει και ενεργοποιήσει και το ρελέ μιας αντλίας, αυτό μπορεί 
να έχει σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της αντλίας και ακόμη και την αστοχία του συστήματος σωληνώσεων. 
Για να αποτρέψετε τέτοια φαινόμενα, σιγουρευτείτε ότι όλες οι μη χρησιμοποιούμενες ζώνες είναι ρυθμισμένες στο 
OFF.   
 

7.10 Διαγραφή Προγράμματος (CLR PGM) 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στο χρήστη να διαγράφει όλες τις προγραμματισμένες τιμές από ένα 
επιλεγμένο πρόγραμμα. Όλοι οι χρόνοι λειτουργίας και εκκίνησης θα ρυθμιστούν στο OFF, οι ημέρες ποτίσματος 
θα επανέλθουν στην πρότυπη ρύθμιση Ημέρες της Εβδομάδας (Days of the Week) (όλες θα είναι 
ενεργοποιημένες), το Εποχιακό Ποσοστό (Season %) θα είναι 100% και η λειτουργία Λειτουργία/Διαβροχή 
(Run/Soak) θα είναι απενεργοποιημένη (OFF). Οι ρυθμίσεις της παράλειψης χρόνου/ημέρας/ημερομηνίας (OMIT 
TIMES/DAYS) και οι ρυθμίσεις SMART δεν σβήνονται με τη διαγραφή του προγράμματος.  
 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PGM για να επιλέξετε το πρόγραμμα του οποίου οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν. 
Χρησιμοποιήστε τα βέλη «πάνω» και «κάτω» για να επιλέξετε το KEEP ή το CLEAR (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ). 
Αν στρέψετε το διακόπτη από τη θέση Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu) όσο αναβοσβήνει η ένδειξη 
CLEAR (ΔΙΑΓΡΑΦΗ), το πρόγραμμα θα διαγραφεί. Αν μετακινήσετε το διακόπτη όσο αναβοσβήνει η ένδειξη 
KEEP (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ), το πρόγραμμα θα διατηρηθεί. 

 
7.11 Διαγραφή Όλων (CLR ALL) 
 
(Μη διαθέσιμο στην έκδοση λογισμικού 1.10 ή νωρίτερα) 

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι παρόμοιο με το CLR PGM  με τη διαφορά ότι διαγράφει τις προγραμματισμένες 

τιμές και για τα τέσσερα προγράμματα. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση Advanced Menu και χρησιμοποιήστε τα 

βέλη «πάνω» και «κάτω» για να επιλέξετε το KEEP ή το CLEAR (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ). Όσο αναβοσβήνει 

η ένδειξη CLEAR πιέστε το NEXT για να διαγράψετε και τα τέσσερα προγράμματα. Η οθόνη θα εμφανίσει την 

ένδειξη CLEARING για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα προγράμματα διαγράφηκαν επιτυχώς. 

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι η ίδια με τη λειτουργία της Ολικής Επαναρρύθμισης (Reset) που 

περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 του εγχειριδίου. 



7.0  Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu)                      ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
 
 
 

 SmartLine            38         SL800/1600 
 

7.12 Ασύρματο (Wireless) 
 
Η λειτουργία Wireless χρησιμοποιείται για να ρυθμιστεί ο κωδικός του εγκαταστάτη ή για τη λειτουργία σύζευξης 

για το προαιρετικό SLRC Wireless Handheld Remote Control. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο με τα 

SLW15/SLHUB-RF. Δεν λειτουργία με τον SLW5.  

 
7.13 Έκδοση Λογισμικού (About) 
 
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λογισμικού του προγραμματιστή σας.  

 
7.14 Ελάχιστο έλλειμα (MIN DEF) 
 
Η επιλογή MIN DEF προστέθηκε στο μενού Advanced Menu. Το χαρακτηριστικό αυτό απαιτεί το έλλειμμα μιας 
ζώνης να είναι μεγαλύτερο από μια ελάχιστη ρύθμιση έτσι ώστε αυτή να λειτουργήσει. Η ρύθμιση είναι ενιαία για 
όλες τις ζώνες στη λειτουργία Smart. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0.05 έως 0.40 ίντσες.  Η εργοστασιακή 
ρύθμιση είναι 0.15 ίντσες.    
 

7.15 Αισθητήρας (SENSOR) 
 
Το Sensor είναι μια νέα λειτουργία στο μενού Advanced Menu.  Με το Sensor μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε ON/OFF τον αισθητήρα βροχής ή/και παγετού. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ON. 

 
7.16 Αποθήκευση/Ανάκτηση Προγράμματος (DEFAULT) 
 
H προαιρετική αυτή λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί στη 
συνέχεια να ανακτηθεί εάν για κάποιο λόγω σβηστεί ή αλλοιωθεί. Μόλις τελειώσετε τον προγραμματισμό, 
πηγαίνετε στη θέση Advanced Menu και χρησιμοποιήστε το βέλος «πάνω» για να μεταφερθείτε στο μενού 
DEFAULT. Πιέστε NEXT και στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη STORE. Πιέστε NEXT ακόμη μια φορά και περιμένετε 
λίγα δευτερόλεπτα. Στη οθόνη εμφανίζεται η λέξη COMPLETE για να επιβεβαιώσει την επιτυχή αποθήκευση του 
προγράμματος. Εάν θέλετε τώρα να επαναφέρετε ένα διαγραμμένο πρόγραμμα μεταφερθείτε στο μενού 
DEFAULT και πιέστε NEXT και το κουμπί «επάνω». Στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη RETRIEVE. Πιέστε NEXT και 
στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη COMPLETE για να επιβεβαιώσει ότι έγινε επιτυχώς η επαναφορά του 
προγράμματος.  
Σημείωση: Κατά τη λειτουργία επαναφοράς του προγράμματος RETRIEVE ο προγραμματιστής γυρίζει αυτόματα 
στο Αμερικάνικο Σύστημα Μονάδων. Για να επιστρέψετε στο διεθνές σύστημα, απλώς βγάλτε τον 
προγραμματιστή από το ρεύμα περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και ξαναβάλτε τον στο ρεύμα. 
 

7.17 DS Time (Θερινή Ώρα) 
 
Ο προγραμματιστής SmartLine® controller μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα τη θερινή ώρα (DST). Η εργοστασιακή 

ρύθμιση είναι OFF και έχει προρυθμιστεί για το πρόγραμμα των ΗΠΑ. Για να ενεργοποιήσετε την DST πατήστε το 

κουμπί NEXT στο μενού DS TIME και το κουμπί NEXT στο ON/OFF και επιλέξτε ON. 

 

7.18 NUM start (Αριθμός Εκκινήσεων) 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε των αριθμό των εκκινήσεων που επιθυμείτε να εμφανίζονατι 
στο μενού Program Start Times. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 3.Για να επιλέξετε από 4 έως 8 εκκινήσεις 
πηγαίνετε στο μενού NUM STRT. Πιέστε NEXT για να δείτε τον προκαθορισμένο αριθμό των 3 εκκινήσεων. Με τα 
κουμπιά UP/DOWN επιλέξτε από 4 έως 8 εκκινήσεις. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση  Run. 
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7.19 GROW-IN 
 
Το Grow-In μια νέα λειτουργία στο μενού  Advanced Menu. Η λειτουργία Grow-In επιτρέπει στον εγκαταστάτη ή 
τον χρήστη να ρυθμίσει ένα πρόγραμμα άρδευσης για ένα χλοοτάπητα που εγκαθίσταται για πρώτη φορά και 
απαιτεί περισσότερο νερό και επιπλέον ένα πρόγραμμα αυτόματης άρδευσης το οποίο μπορεί να 
προγραμματιστεί για αυτόματη ανάκτηση επιλέγοντας από 0 έως 99 ημέρες για την Basic περίοδο. Ο αριθμός των 
ημερών που απομένων στην περίοδο Grow In μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή μέσω της λειτουργίας Grow-In 
στο μενού Advanced Menu. Η εργοστασιακή ρύθμιση για το Grow-In είναι 0 Ημέρες. 
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8.1 Αντικατάσταση της Μπαταρίας του μετεωρολογικού σταθμού SLW 10/15 
 
 

 Απομακρύνετε τις δύο βίδες Phillips που συγκρατούν τον πίνακα πρόσβασης της συσκευής καιρού 
SLW10/15 στη θέση του (προσέχοντας ώστε να μην τις χάσετε) και αφαιρέστε τον πίνακα πρόσβασης.  

 

 

 

 

 

 Αντικαταστήστε την υπάρχουσα μπαταρία με μια νέα αλκαλική μπαταρία 9V.   

 

 

 

 

 

 Θα πρέπει τώρα να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή καιρού SLW10/15. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο 
στον πίνακα της συσκευής καιρού SLW10/15 και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να δείτε μια 
σειρά 4 ΠΡΑΣΙΝΩΝ αναλαμπών από τη φωτεινή ένδειξη εφόσον αποκατασταθεί επικοινωνία με τον 
προγραμματιστή SMARTLINE.   

 

 

 

 

 

 

 Επιστρέψτε στον προγραμματιστή SMARTLINE και πατήστε το πλήκτρο MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να 
επαναφέρετε τον προγραμματιστή στην θέση Αυτόματης προσαρμογής (Smart). Αν η επικοινωνία με τη 
συσκευή SLW10/15 είναι επιτυχής, θα ανάψει η ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (LED) της Αυτόματης 
προσαρμογής (Smart) και θα εμφανιστεί το εικονίδιο κεραίας στην οθόνη.   

8.2 Διαδικασία Ολικής Επαναρρύθμισης (Reset) για τον Προγραμματιστή SMARTLINE 
 
Μια ολική επαναρρύθμιση (Reset) θα διαγράψει όλα τα δεδομένα προγραμματισμού στον προγραμματιστή, 
περιλαμβανομένης και της ρύθμισης ώρας/ημερομηνίας. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στην πρότυπη 
εργοστασιακή ρύθμιση.   
 
Για τον SL1600 
 

 Γυρίστε το διακόπτη στις Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu). 

 Ενώ κρατάτε πιεσμένο τo πλήκτρο - βέλος "πάνω” , χρησιμοποιήστε έναν ανοικτό συνδετήρα για να 
σπρώξετε προς τα μέσα το διακόπτη Επαναρρύθμισης (Reset) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πίνακα 
λειτουργίας.  

Πατήστε το 
αριστερό κουμπί 
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 Ελευθερώστε το κουμπί RESET ενώ συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο - βέλος "πάνω”   

 Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα CLEARING (ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ) στην εκκίνηση για να δείξει ότι θα γίνει 
ολική επαναρρύθμιση. Προγραμματίστε ξανά τον προγραμματιστή. 

 
Για τον SL800 
 

 Γυρίστε το διακόπτη στις Προηγμένες Λειτουργίες (Advanced Menu). 

 Ενώ κρατάτε πιεσμένο τo πλήκτρο - βέλος "πάνω” , βγάλτε το βύσμα του μετασχηματιστή από την 
υποδοχή του.(η οθόνη πρέπει να σβήσει) 

 Ξαναβάλτε το βύσμα του μετασχηματιστή ενώ συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο - βέλος "πάνω”   

 Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα CLEARING (ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ) στην εκκίνηση για να δείξει ότι θα γίνει 
ολική επαναρρύθμιση. Προγραμματίστε ξανά τον προγραμματιστή. 

 
Σημείωση: Αν θέλετε να διαγράψετε τις τιμές μόνο σε ένα πρόγραμμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
Διαγραφής Προγραμμάτων (CLR PGM) που βρίσκεται στον Προηγμένο προγραμματισμό (Advanced Menu). 

 
8.3 Λειτουργίες Παύσης Άρδευσης 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4Πίνακας για Επίλυση Προβλημάτων 
 
 

                   Σύμπτωμα       Πιθανό Αίτιο                     Διόρθωση 

Ο προγραμματιστής δεν 
επιτρέπει την είσοδο στη 
λειτουργία Αυτόματης 
Προσαρμογής (Smart) ή/και 
το εικονίδιο κεραίας δεν 
εμφανίζεται στην οθόνη 

 Το σύστημα απαιτεί την 
εγκατάσταση του εξαρτήματος 
SLW10/15 

 Εγκαταστήστε την προαιρετική 
συσκευή καιρού SLW10/15 

 Η συσκευή καιρού SLW10/15 
δεν έχει ενεργοποιηθεί με τον 
προγραμματιστή 

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
SLW10/15 σύμφωνα με τις οδηγίες 
στην ενότητα Αυτόματης 
Προσαρμογής (Smart)  

 Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες 
ρυθμίσεις Αυτόματης 
Προσαρμογής (Smart) 

 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE) για 
να εμφανιστεί ένα κυλιόμενο μήνυμα 

MODE                         SENSOR  

Χρώμα LED Χρώμα LED  Μήνυμα Οθόνης Αιτία 
Πράσινο Κόκκινο Rain Οι δίσκοι του αισθητήρα βροχής είναι 

υγροί. Ακύρωση της άρδευσης 

Κόκκινο   Ο περιστροφικός διακόπτης είναι στη 
θέση OFF. 

Πράσινο Κόκκινο Freeze Η θερμοκρασία είναι 1,5 βαθμοί 
Κελσίου ή μικρότερη 

Πράσινο Πορτοκαλί RAIN DLY Η άρδευση ακυρώθηκε για επιπλέον 
ώρες μέσω του SLW DLY 

Πράσινο Πορτοκαλί SENS O αισθητήρας είναι βραχυκυκλωμένος 

Πορτοκαλί Πράσινο OmitTime Παύση λόγω παράλειψης ωρών 

Πορτοκαλί Πράσινο SOAK Παύση λόγω Λειτουργίας διαβροχής  

Πορτοκαλί Πράσινο ZONE DLY Αναμονή για το άνοιγμα της επόμενης 
ζώνης 

Πορτοκαλί Πράσινο PAUSE Αναμονή για την MVP να ανοίξει ή να 
κλείσει 
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που αναφέρει τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Εισάγατε τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για την 
ώρα, την ημερομηνία, τον 
Ταχυδρομικό Κώδικα ή το 
Γεωγραφικό Πλάτος 

 Η μπαταρία 9V στη συσκευή 
SLW10/15 έχει εξαντληθεί 

 Αντικαταστήστε την μπαταρία 

 Πρόβλημα με το καλώδιο 
επικοινωνίας 

 Ελέγξτε το καλώδιο και τις συνδέσεις 
στον προγραμματιστή 

 Ελαττωματική συσκευή 
SLW10/15 

 Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη. 
Αν ο προγραμματιστής SMARTLINE 
δεν έχει επικοινωνία για 5 ημέρες, θα 
επανέλθει στις ρυθμίσεις του 
προγράμματος Basic 

 Ελαττωματικός δέκτης βάσης  Αντικαταστήστε το δέκτη βάσης 
 

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αυτοδιάγνωσης του SLW για να ανιχνεύσετε το 
πρόβλημα. Ανοίξτε το καπάκι στη βάση του SLW. Πιέστε μια φορά το μαύρο κουμπί και παρατηρήστε το 
LED που αναβοσβήνει. 
 
Την πρώτη φορά το λαμπάκι είναι κόκκινο: Αντικαταστήστε την μπαταρία 9V του SLW. Την δεύτερη ή 
Τρίτη φορά το λαμπάκι είναι κόκκινο: Ο SLW είναι ελαττωματικός και πρέπει να αντικατασταθεί. Την 
τέταρτη φορά το λαμπάκι είναι κόκκινο: Πρόβλημα καλωδίωσης ή του SLHUB. 
 
Αν όλες τις φορές το λαμπάκι γίνει πράσινο, τότε τόσο το υλικό όσο και οι επικοινωνίες λειτουργούν 
σωστά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Smart.   

Δεν εμφανίζεται τίποτε στην 
οθόνη  

 Δεν ηλεκτροδοτείται ο 
προγραμματιστής 

 Ελέγξτε τα καλώδια ρεύματος, το 
διακόπτη και την μπαταρία 9V  

 Δεν υπάρχει ενέργεια 24V από 
το μετασχηματιστή  

 Αντικαταστήστε το μετασχηματιστή. 
Ενδεχόμενη βλάβη λόγω 
αυξομείωσης τάσης 

Εικονίδιο ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
(FAULT) στην οθόνη (γυρίστε 
το διακόπτη στις Προηγμένες 
Λειτουργίες (Advanced Menu) 
για να πάρετε πληροφορίες 
για το σφάλμα στην ενότητα 
7.1) 

 Βραχυκύκλωμα ή ανοικτό 
κύκλωμα σε μία ή περισσότερες 
ζώνες 

 Ελέγξτε την ηλεκτροβάνα και την 
καλωδίωση 

 Βραχυκύκλωμα στην κεντρική 
ηλεκτροβάνα/αντλία (MV/P) 

 Ελέγξτε την ηλεκτροβάνα και την 
καλωδίωση 

 Ανεπαρκής χρόνος ποτίσματος  Ελέγξτε τον προγραμματισμό των 
ημερών ποτίσματος, επαληθεύστε 
ότι οι ρυθμίσεις παράλειψης δεν είναι 
υπερβολικές και ελέγξτε την ακρίβεια 
των ρυθμίσεων Αυτόματης 
προσαρμογής (Smart) για τον 
εκτοξευτή και τον τύπο του φυτού 

 Δεν υπάρχει πρόσφατη 
επικοινωνία 

 Επαληθεύστε ότι η εγκατάσταση της 
συσκευής SLW10/15 έχει γίνει 
σύμφωνα με τις οδηγίες στην 
Αυτόματη Προσαρμογή (Smart) 

Η οθόνη δείχνει ότι η ζώνη 
λειτουργεί αλλά δεν 
λειτουργούν οι εκτοξευτές 

 Η παροχή νερού είναι κλειστή 
από τη χειροκίνητη βάνα 

 Αστοχία ηλεκτροβάνας 
 

 Ανοίξτε τη χειροκίνητη βάνα 
 
 Ελέγξτε η λειτουργία της Η/Β 
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  Δεν ανοίγει το εξάρτημα 
αποτροπής επιστροφής νερού 

 Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη 
σας 

  Ανοικτό ή αποσυνδεδεμένο 
καλώδιο 

 Ελέγξτε αν το εικονίδιο 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (FAULT) 
εμφανίζεται στην οθόνη. Γυρίστε 
τον διακόπτη στις Προηγμένες 
Λειτουργίες (Advanced Menu) 
ώστε να καθορίσετε που βρίσκεται 
το σφάλμα 

Η ζώνη δεν ενεργοποιείται  Η ζώνη έχει ρυθμιστεί στη 
θέση OFF 

 Ορίστε το χρόνο λειτουργίας 
ζώνης 

 Δεν έχει οριστεί χρόνος 
λειτουργίας, δεν έχει οριστεί 
χρόνος εκκίνησης 

 Προγραμματίστε την ώρα 
εκκίνησης ή την ώρα λειτουργίας 

 Η Ποσοστιαία Εποχιακή 
Προσαρμογή (% Seasonal 
Adjust) έχει ρυθμιστεί στο 0 

 Ρυθμίστε εκ νέου την Ποσοστιαία 
Εποχιακή προσαρμογή (Season 
%) 

 Παύση για τη λειτουργία 
Run/Soak κατά τη διάρκεια 
που είναι ενεργοποιημένη 

 Το πότισμα θα ξεκινήσει εκ νέου 
μετά από το χρόνο 
Λειτουργίας/Διαβροχής 
(Run/Soak) 

 Ο αισθητήρας βροχής ή 
παγετού έχει σταματήσει το 
πότισμα 

 Επιλέξτε τη λειτουργία 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (BYPASS) 

 Το καλώδιο του αισθητήρα 
έχει απομακρυνθεί και δεν 
είναι συνδεδεμένος ο 
αισθητήρας 

 Εγκαταστήστε το καλώδιο του 
αισθητήρα μεταξύ των τερματικών 
SEN 

 Τα καλώδια του αισθητήρα 
έχουν κοπεί 

 Επισκευάστε τα καλώδια 

Η ζώνη ενεργοποιείται σε 
λάθος χρόνο 

 Έχουν ρυθμιστεί πολλαπλοί 
χρόνοι εκκίνησης στον 
προγραμματιστή 

 Ελέγξτε όλα τα Προγράμματα και 
τους Χρόνους Εκκίνησης 

Ο προγραμματιστής 
επαναλαμβάνει συνεχώς 
ένα κύκλο ποτίσματος 

 Έχουν ρυθμιστεί επιπλέον 
ώρες έναρξης στον 
προγραμματισμό άρδευσης. 

 Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 
PROGRAM START TIMES. Πιέστε 
το NEXT για να δείτε όλες τις ώρες 
έναρξης. Με το κουμπί ΝΕΧΤ 
θέστε μια ώρα έναρξης στην τιμή 
OFF ή αλλάξτε την. 

Η οθόνη δείχνει 0 Zones  Ελαττωματική επέκταση  Αλλάξτε την επέκταση στη θέση 1-
4 
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