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Εικόνα ςυςκευισ Digital (καντράν) 

Αφοφ ζχουμε ανοίξει τθν ςυςκευι και ζχουμε 

τοποκετιςει τισ 2τεμ. μπαταρίεσ διάςταςθσ D  

ςτισ ειδικζσ υποδοχζσ, βλζπουμε τθν κονςόλα 

που βρίςκετε ςε λειτουργία με τθν ζνδειξθ  

( 0:00) και τθν λζξθ  TIME  ------ ζνδειξθ ςτο 

καντράν 

 

Ζπειτα κάτω από το καντράν βλζπουμε  5 

πολφχρωμα κουμπιά . 

(SPRAY,MODE,WEEK HOUR,MIN) 

 

 

Βιμα 1: το καντράν τθσ ςυςκευισ βλζπουμε τθν λζξθ  TIME TIME      

Πατϊντασ το  (Κίτρινο Κουμπί) HOUR  ρυκμίηουμε τθν ϊρα που ζχουμε τϊρα & Πατϊντασ 

το  (Πορτοκαλί Κουμπί) MIN  ρυκμίηουμε τα λεπτά που ζχουμε τϊρα.   

 

Βιμα 2: Σϊρα πατϊντασ το MODE ( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο START   

Εκεί ρυκμίηουμε τθν ϊρα & λεπτά  (Κίτρινο ,Πορτοκαλί Κουμπί) ζναρξθσ ψεκαςμοφ. 

  

Βιμα 3: Πατϊντασ το MODE ( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο STOP   

Εκεί ρυκμίηουμε τθν ϊρα & λεπτά (Κίτρινο ,Πορτοκαλί Κουμπί) λιξθσ  ψεκαςμοφ. 

 

Βιμα 4: Πατϊντασ το MODE( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο START    

*(Θα μασ χρειαςτεί μόνο ςε περίπτωςθ που κα κζλαμε ςπαςτό ωράριο , είναι για δεφτερθ  

λειτουργία  προγραμματιςμοφ ζναρξθσ ψεκαςμοφ)   

(πχ απογευματινι ι βραδινι ρφκμιςθ) 

Βιμα 5: Πατϊντασ το MODE( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο STOP   

*(Θα μασ χρειαςτεί μόνο ςε περίπτωςθ που κα κζλαμε ςπαςτό ωράριο , είναι για δεφτερθ  

λειτουργία  προγραμματιςμοφ για λιξθ ψεκαςμοφ)   

(πχ απογευματινι ι βραδινι ρφκμιςθ) 

 

*ε περίπτωςθ που κζλετε  μια ενιαία ρφκμιςθ τα: Βιμα 4 & Βιμα 5 τα προςπερνάμε  με 

το MODE( Μπλε Κουμπί) χωρίσ να πειράξουμε τίποτα. 
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Βιμα 6 : Πετϊντασ το MODE( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο INTERVAL 

Εκεί ρυκμίηουμε ανά πόςα λεπτά κζλουμε να ψεκάηει θ ςυςκευι μασ με το 

 MIN (Πορτοκαλί Κουμπί)   

Βιμα 7 : Πατϊντασ το MODE( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο COUNTER 

Εκεί ενθμερωνόμαςτε πόςεσ φορζσ ζχει ψεκάςει θ ςυςκευι μασ. 

 

*Πολφ ςθμαντικό κάκε φορά που κα  γίνεται θ αλλαγι τθσ φιάλθσ  με το (κουμπί μπλε  

χρϊματοσ  MODE) να ανατρζχουμε ςτο COUNTER τθσ οκόνθσ ϊςτε να μθδενίηουμε το 

κοντζρ  πατϊντασ δυο φορζσ το ON/OFF  

Βιμα 8 : Πατϊντασ το MODE( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο WEEK 

Για απαιτθτικοφσ χριςτεσ που κζλουν να ρυκμίςουν ποιεσ μζρεσ κζλουν να λειτουργεί το 

μθχάνθμα μζςα ςτθν εβδομάδα.  ε περίπτωςθ που δεν το πειράξετε θ ςυςκευι κα 

λειτουργεί όλθ τθν εβδομάδα. Δευτζρα  ζωσ Κυριακι. Αφαιροφμε και προςκζτουμε μζρεσ 

με το ON/OFF 

 

Βιμα 9: Πατϊντασ το MODE( Μπλε Κουμπί) μεταφερόμαςτε ςτο TIME 

Ζχουμε ρυκμίςει τθ ςυςκευι μασ και τϊρα για να οριςτικοποιιςουμε  όλα τα δεδομζνα 

που ζχουμε δϊςει ςε κάκε βιμα  πατάμε το ON/OFF   

(Σο λαμπάκι τθσ ςυςκευισ μασ κα αναβοςβιςει (Πράςινο, Κόκκινο  δυο φορζσ) και ςτθν 

ςυνζχεια κα ψεκάςει .  

 

*Πολφ ςθμαντικό όταν δοφμε  ςτο καντράν τθν ζνδειξθ οκόνθσ END 

πρζπει να ακολουκιςουμε το Βιμα 7. 

 

Κλείνουμε και κλειδϊνουμε τθν ςυςκευι  και τθν τοποκετοφμε 2,20m με 2,50m  πάνω από 

το πάτωμα. 
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