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Edge 2 Plus 
Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Βρύσης 

 Οδηγίες χρήσης 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδανικός για: 

✓ Χλοοτάπητες 

✓ Κήπους 

✓ Θάμνους 

✓ Λαχανόκηπους 

✓ Αίθρια 

✓ Γλάστρες 

✓ Πότισμα στις διακοπές 

Σημείωση: Το πραγματικό χρώμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από αυτό της εικόνας 

Εξωτερική χρήση, μόνο με κρύο νερό. Απαγορεύεται η οριζόντια ή η ανάστροφη τοποθέτηση 

Σημείωση: Να μην εκτίθεται σε παγετό 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Ηλεκτρονικό Προγραμματιστή Βρύσης Edge 2 

Plus. Ο  Edge 2 Plus συνδυάζει την απλότητα των μηχανικών διακοπτών με την 

ακρίβεια των ψηφιακών ηλεκτρονικών για να προσφέρει ένα ευέλικτο και εύκολο 

στον προγραμματισμό προϊόν. Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει κατευθύνσεις και 

οδηγίες προφύλαξης κατά την χρήση του προϊόντος. Για την βέλτιστη λειτουργία 

και απόδοση του προϊόντος διαβάστε τις Οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση και 

διαφυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 

ενημέρωσης και τροποποίησης των χαρακτηριστικών και περιεχομένων των 

Οδηγιών χωρίς προειδοποίηση. 

 

Ελπίζουμε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι με τα προϊόντα μας. Παρόλα αυτά, αν 

έχετε απορίες, ενημέρωση ή προτάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 

στο ακόλουθο e-mail: info@appygarden.com  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Έχουμε συμπεριλάβει πολλά χρήσιμα και ωφέλιμα χαρακτηριστικά σε μια 
ελκυστική και εύκολη στον προγραμματισμό διάταξη LCD.  

• Δύο έξοδοι για περισσότερες επιλογές ποτίσματος 

• 2 ανεξάρτητα προγράμματα ανά έξοδο για μεγαλύτερη ευελιξία 

• Αποσπώμενη ηλεκτρονική πρόσοψη που επιτρέπει τον προγραμματισμό 
σε όποιο μέρος σας βολεύει 

• Γρήγορη τοποθέτηση με εργονομικό περικόχλιο που συνδέεται στη  βρύση 
(δεν απαιτείται η χρήση εργαλείων) 

• Ο προγραμματιστής έχει δυνατότητα καθυστέρησης ποτίσματος λόγω 
βροχής και χειροκίνητη λειτουργία για εξοικονόμηση νερού 

• Μεγάλη και εύκολη στην ανάγνωση ψηφιακή οθόνη 

• Πίεση λειτουργίας από 20-150 PSI 

• Διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό έως 360 λεπτά 

• Πρόγραμμα επαναλήψεων από 1 έως 24 ώρες, ή από 1 έως 15 ημέρες 

• Ο προγραμματιστής εμφανίζει τον χρόνο που απομένει στο εκτελούμενο 
πρόγραμμα και τον χρόνο έως την επόμενη ώρα έναρξης 

• Επιλογή καθυστέρησης λόγω βροχής 1 ή 2 ημέρες 
 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Η/βάννα διαφραγματικού τύπου για βελτιωμένη απόδοση και αντοχή στον 
χρόνο 

• Λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ 

• Ένδειξη χαμηλής στάθμης ενέργειας μπαταρίας 
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 Συστατικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση στη βρύση:  

Θηλυκό σπείρωμα ¾’’ με 

ενσωματωμένο μεταλλικό φίλτρο 

  

Οθόνη:  

Μεγάλη LCD οθόνη 

 

Πλήκτρα λειτουργίας: 

Διακόπτης επιλογών 

και πλήκτρα +/- 

 

Έξοδοι νερού:  

Αρσενικό σπείρωμα ¾’’ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

   

Συνδέστε το προϊόν στην 
βρύση χρησιμοποιώντας το 
περικόχλιο. 
 

Συνδέστε τον πρώτο σωλήνα 
στην αριστερή έξοδο (Στάση 1) 
χρησιμοποιώντας τα ανάλογα 
εξαρτήματα. 
 

Συνδέστε τον δεύτερο 
σωλήνα στην δεξιά έξοδο 
(Στάση 2) χρησιμοποιώντας 
τα ανάλογα εξαρτήματα. 
 

  
 

Βγάλτε την πρόσοψη, 
τραβώντας την από το 
προϊόν. Η θήκη των 
μπαταριών βρίσκεται στο 
πίσω μέρος. 
 

Ανοίξτε την θήκη των 
μπαταριών και τοποθετήστε 2 
αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ 1,5V 
με την σωστή πολικότητα. 
Κλείστε την θήκη, προσέχοντας 
τα βέλη να είναι 
ευθυγραμμισμένα. 
 
  

Τοποθετήστε την πρόσοψη, 
πιέζοντάς την, προσέχοντας 
οι ηλεκτρικές συνδέσεις να 
είναι ευθυγραμμισμένες. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σημείωση: Το σύμβολο  χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποια ένδειξη 

αναβοσβήνει. 

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας: 

Σημείωση: Η ώρα δεν αλλάζει αυτόματα από θερινή σε χειμερινή και χρειάζεται χειροκίνητη 

αλλαγή. 

   

Γυρίστε των περιστροφικό 
διακόπτη έως ότου η ώρα 
στο άνω αριστερό μέρος της 
οθόνης αναβοσβήνει. 
 

Πιέστε προς τα κάτω τον 
περιστροφικό διακόπτη. 
 

Όταν αναβοσβήνει η ώρα, 
γυρίστε τον διακόπτη ώσπου 
να εμφανιστεί η σωστή 
ένδειξη. 
 

   

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για να μεταβείτε στα 
λεπτά. 

Όταν αναβοσβήνουν τα 
λεπτά γυρίστε τον διακόπτη 
ώσπου να εμφανιστεί η 
σωστή ένδειξη. 
 

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για να επιστρέψετε στο 
κύριο μενού.  
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Προγραμματισμός Στάσεων 1 και 2: 

   

Γυρίστε τον διακόπτη μέχρι 
το πρόγραμμα και η στάση 
που θέλετε να 
αναβοσβήνουν. 
 

Πιέστε προς τα κάτω τον 
διακόπτη για έναρξη του 
προγραμματισμού. 
 

Γυρίστε τον διακόπτη για να 
επιλέξετε ΟΝ (για το 
επιθυμητό πρόγραμμα) ή 
OFF. 
 

   

Πιέστε τον διακόπτη προς 
τα κάτω για επιβεβαίωση 
και για να μεταβείτε στην 
επιθυμητή ώρα έναρξης 
(START TIME). 
 

Γυρίστε τον διακόπτη όταν 
αναβοσβήνει η ένδειξη της 
ώρας, μέχρι να εμφανιστή η 
επιθυμητή ώρα. 
 

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για επιβεβαίωση και 
μετάβαση στη ρύθμιση των 
λεπτών. 
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Όταν η ένδειξη των λεπτών 
αναβοσβήνει γυρίστε τον 
διακόπτη μέχρι να 
εμφανιστεί η επιθυμητή 
ένδειξη. 
 

Πιέστε προς τα κάτω τον 
διακόπτη για επιβεβαίωση 
και μετάβαση στην διάρκεια 
ποτίσματος (HOW LONG). 
 

Γυρίστε τον διακόπτη για 
επιλογή της διάρκειας (έως 6 
ώρες). 
 

   

Πιέστε τον διακόπτη προς 
τα κάτω για επιβεβαίωση 
και μετάβαση στην 
συχνότητα ποτίσματος 
(HOW OFTEN). 
 

Όταν η ένδειξη 
αναβοσβήνει, γυρίστε τον 
διακόπτη ώσπου να 
εμφανιστεί ο επιθυμητός 
χρόνος επαναλήψεων (έως 
15 ημέρες). 
 

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για επιβεβαίωση και 
μετάβαση στο κύριο μενού. 
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Χειροκίνητο κλείσιμο του προγραμματιστή κατά τη διάρκεια κύκλου ποτίσματος: 

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ποτίσματος στην οθόνη εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία 

η τρέχουσα ώρα και στην άνω δεξιά γωνία η στάση και το πρόγραμμα. Το σύμβολο μιας 

βρύσης εμφανίζεται κάτω από την στάση, δίπλα στο πρόγραμμα, το οποίο αναβοσβήνει. Ο 

χρόνος που απομένει επίσης αναβοσβήνει κάτω από την δεξιά γωνία. 

   

Πιέστε το πλήκτρο – και η 
ένδειξη ΟΝ αναβοσβήνει 
στην άνω δεξιά γωνία της 
οθόνης. Επίσης, το εικονίδιο 
ενός χεριού δίπλα στο 
σύμβολο της βρύσης 
αναβοσβήνει. Αυτό δείχνει 
ότι έχει αρχίσει η 
χειροκίνητη λειτουργία. 

Γυρίστε τον διακόπτη ώσπου 
η ένδειξη OFF να 
αναβοσβήνει. 

Πιέστε προς τα κάτω τον 
διακόπτη για επιβεβαίωση 
και κλείσιμο του 
ποτίσματος. 
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Χειροκίνητη λειτουργία 

Σημείωση: Η χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια 

ενός κύκλου ποτίσματος, ακολουθώντας τα ίδια βήματα. 

   

Για χειροκίνητη λειτουργία 
της Στάσης 1, όταν ο 
προγραμματιστής είναι στο 
κύριο μενού πιέστε το 
πλήκτρο -, οπότε η ένδειξη 
ΟΝ και το σύμβολο του 
χεριού αναβοσβήνουν. 

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για να μπορέσετε να 
τροποποιήσετε την διάρκεια. 

Αν επιθυμείτε ν’ αλλάξετε 
την διάρκεια, γυρίστε τον 
διακόπτη μέχρι να 
εμφανιστεί η διάρκεια που 
θέλετε και πιέστε τον 
διακόπτη για επιβεβαίωση 
και έναρξη της χειροκίνητης 
λειτουργίας. 

   

Για χειροκίνητη λειτουργία 
της Στάσης 2, όταν ο 
προγραμματιστής είναι στο 
κύριο μενού, πιέστε το 
πλήκτρο – οπότε οι ενδείξεις 
ΟΝ, STATION 1 και το 
σύμβολο του χεριού 
αναβοσβήνουν. 

Γυρίστε τον διακόπτη έως 
ότου οι ενδείξεις ON, 
STATION 2 και το σύμβολο 
του χεριού αναβοσβήνουν. 

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για να τροποποιήσετε 
την διάρκεια.. 
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Αν θέλετε ν’ αλλάξετε την 
διάρκεια, γυρίστε τον 
διακόπτη μέχρι να 
εμφανιστεί η επιθυμητή 
τιμή και πιέστε τον προς τα 
κάτω για επιβεβαίωση και 
έναρξη της χειροκίνητης 
λειτουργίας. 

Αν η χειροκίνητη λειτουργία 
είναι ενεργοποιημένη και για 
τις 2 στάσεις ταυτόχρονα, 
μπορείτε να βλέπετε το 
χρόνο που απομένει σε κάθε 
μία πιέζοντας τον διακόπτη 
προς τα κάτω, ώστε να 
εναλλάσσονται οι 
αντίστοιχες ενδείξεις στην 
οθόνη. 

Για διακοπή της χειροκίνητης 
λειτουργίας πιέστε το 
πλήκτρο – μέχρι η ένδειξη 
ΟΝ ν’ αναβοσβήνει, γυρίστε 
τον διακόπτη ώστε να 
εμφανιστεί ο αριθμός της 
στάσης και η ένδειξη OFF και 
πιέστε για επιβεβαίωση. 
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Λειτουργία καθυστέρησης ποτίσματος λόγω βροχής 

 

   

Όταν στην οθόνη 
εμφανίζεται το κύριο μενού, 
πιέστε το πλήκτρο +. 

Η ένδειξη ΟΝ αναβοσβήνει. 
Γυρίστε τον διακόπτη για να 
επιλέξετε τον χρόνο 
καθυστέρησης, 24 ώρες ή 2 
ημέρες. 

Πιέστε προς τα κάτω τον 
διακόπτη για επιβεβαίωση. 

   

Για να ακυρώσετε την 
λειτουργία, πιέστε το 
πλήκτρο +, οπότε η ένδειξη 
ΟΝ αναβοσβήνει. 

Γυρίστε τον διακόπτη μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη OFF. 

Πιέστε τον διακόπτη προς τα 
κάτω για επιβεβαίωση και 
μετάβαση στον κύριο μενού. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ 

1. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο, οριζόντια ή 
ανάστροφη τοποθέτηση απαγορεύεται. 

2. Μην αφήνετε το προϊόν να βρέχεται και να δέχεται μεγάλες ποσότητες σκόνης. 
3. Μην το αποθηκεύετε σε χώρο με μεγάλη συγκέντρωση αλατιού ή θείου στον αέρα. 
4. Το προϊόν πρέπει ν’ αφαιρείται από τη βρύση και ν’ αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο 

όταν αναμένεται παγετός. 
5. Το προϊόν από μόνο του δεν δημιουργεί πίεση στο νερό, αλλά χρησιμοποιεί την πίεση 

του νερού της βρύσης, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή. 
6. Το φίλτρο κατακρατά σωματίδια βρωμιάς, επιμηκύνοντας την ζωή του προϊόντος. 

Πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και ν’ αντικαθίσταται όταν φθαρεί. 
7. Όταν η φόρτιση των μπαταριών είναι χαμηλή πρέπει ν’ αντικαθίστανται για να μην 

διακοπεί η ομαλή λειτουργία του προϊόντος. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες 
βεβαιωθείτε ότι η θήκη τους είναι στεγνή. 

8. Τα παιδιά πρέπει να προειδοποιούνται ότι δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν όταν 
είναι σε λειτουργία. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Η  οθόνη LCD δεν έχει καθόλου ενδείξεις όταν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί. 

Ελέγξτε αν: 

• Οι μπαταρίες είναι αλκαλικές ΑΑ 1,5V. 

• Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα. 

Το πότισμα δεν εκτελείται την καθορισμένη ώρα 

Ελέγξτε αν: 

• Η τρέχουσα ώρα είναι σωστή. 

• Η ώρα έναρξης είναι σωστή. 

• Η καθυστέρηση λόγω βροχής είναι ενεργή. Ακυρώστε την αν χρειάζεται. 

• Οι μπαταρίες δεν έχουν αρκετή ισχύ. 

• Ο προγραμματιστής είναι στο OFF. 

• Η βρύση είναι κλειστή. 

Η σύνδεση στη βρύση ή στις εξόδους έχει διαρροή 

Ελέγξτε αν: 

• Ο δακτύλιος στεγανότητας είναι τοποθετημένος σωστά. 

• Οι συνδέσεις είναι σπασμένες 

• Το σπείρωμα της βρύσης ή των σωλήνων είναι διαφορετικό από αυτό του προϊόντος. 

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Αντικατάσταση και συντήρηση των μπαταριών: 

• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ένδειξη χαμηλής φόρτισης εμφανιστεί στην 

οθόνη. 

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για 

αποφυγή διαρροών που θα προκαλέσουν ζημιά. 

• Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κατά 

τόπους νόμους και κανονισμούς. 

Μην αποθηκεύετε το προϊόν στα ακόλουθα περιβάλλοντα: 

• Μέρη πλημμυρισμένα με νερό ή με πάρα πολλή σκόνη. 

• Μέρη με μεγάλη συγκέντρωση αλάτων ή θείου στον αέρα. 

• Μέρη με πολύ υψηλή θερμοκρασία και/ή υγρασία. 

Μην προσπαθήσετε ν’ αποσυναρμολογήσετε τον προϊόν ή ν’ αλλάξετε την εσωτερική δομή 

του. 

Αλκοόλ, διαλυτικά, κ.λ.π. προκαλούν διάβρωση του εξωτερικού περιβλήματος του προϊόντος, 

ειδικά στην οθόνη LCD. Προκειμένου να καθαρίσετε το προϊόν, σκουπίστε απαλά με κάποιο 

μαλακό και ελαφρά υγρό ύφασμα. 
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ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Στους αγοραστές παρέχεται αυτόματα 

εγγύηση καλής λειτουργίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς διανομείς ή 

εξειδικευμένα κέντρα επισκευής έχοντας το τιμολόγιο και την κάρτα εγγύησης αν η συσκευή 

εμφανίσει πρόβλημα λόγω προβλημάτων ποιότητας. 

Σημειώσεις για την εγγύηση: 

1. Εντός ενός έτους από την αγορά του προϊόντος από τον χρήστη, η εταιρεία θα παράσχει 

δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης και αντικατάστασης μερών, ανάλογα με την βλάβη, εφ’ 

όσον η βλάβη προκλήθηκε κατά την σωστή χρήση του προϊόντος. 

2. Η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, συνεπώς θα 

υπάρχουν χρεώσεις για τυχόν επισκευές: 

I. Ο χρόνος εγγύησης έχει λήξει. 

II. Η βλάβη προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση. 

III. Η βλάβη ή η ζημιά προκλήθηκε από αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή 

τροποποίηση του προϊόντος χωρίς την έγκριση της εταιρείας. 

IV. Μηχανική βλάβη ή ζημιά από χρήση υπερβολικής δύναμης. 

V. Αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία αγοράς: 
(ημέρα/μήνας/έτος) 

 

Πελάτης: Τηλ: Αριθμός προϊόντος: Έμπορος: 

    

Καταγραφή ή 
επισκευή: 

 

 


