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Αγαπητέ πελάτη,
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις 
οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε 

τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον 
επόµενο κάτοχο της συσκευής.

– Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που 
συνεπάγεται µία ενδεχόµενη επαγγελµατική της χρήση.

– Η παρούσα συσκευή προορίζεται για σύνδεση στα αυτόµατα 
συστήµατα άρδευσης WU 90/72 και WU 60/49 της Kδrcher. 
∆ιακόπτει την αυτόµατη εξέλιξη των προγραµµάτων σε 
περίπτωση βροχής και επανεκκινεί την άρδευση όταν τα επίπεδα 
υγρασίας είναι χαµηλά.

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιµα. Μην πετάτε τη 
συσκευασία στα οικιακά απορρίµµατα, αλλά παραδώστε την 
προς ανακύκλωση.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιµα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιµοποίηση. Για το 
λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές µε κατάλληλες 

διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την 
αρµόδια αντιπροσωπεία µας. Αναλαµβάνουµε τη δωρεάν 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον 
οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσµίας 

Αρµόζουσα χρήση

Προστασία περιβάλλοντος

Εγγύηση
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που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να κάνετε 
χρήση της εγγύησης, παρακαλούµε απευθυνθείτε µε την απόδειξη 
αγοράς στο κατάστηµα από το οποίο προµηθευτήκατε τη συσκευή ή 
στην πλησιέστερη εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών µας.

Κατά την αποσυσκευασία ελέγξτε το περιεχόµενο της συσκευασίας 
για ελλείψεις και βλάβες. Σε περίπτωση παραπόνων ενηµερώστε το 
κατάστηµα. 
Εικόνες, βλ. αναδιπλούµενη σελίδα!

1 Αισθητήρας βροχής
2 Στήριγµα τοίχου
3 Στήριγµα δαπέδου
4 Κάλυµµα
5 Καλώδιο σύνδεσης
6 Γέφυρα καλωδιώσεων (περιλαµβάνεται στη συσκευασία του 

αυτόµατου συστήµατος άρδευσης)

Τοποθετήστε τον αισθητήρα βροχής στον τοίχο ή στο έδαφος, 
έτσι ώστε να µην τεντώνεται το καλώδιο σύνδεσης µεταξύ του 
αυτόµατου συστήµατος άρδευσης και του αισθητήρα βροχής. 
Επιλέξτε το σηµείο τοποθέτησης, ώστε η βροχή να 

Χειρισµός

Περιγραφή της συσκευής

Πριν τη θέση σε λειτουργία
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συλλαµβάνεται ανεµπόδιστα. (Για παράδειγµα, τα πρόστεγα 
ενδέχεται να εµποδίζουν τη λειτουργία)
Σηµείωση: Εάν είναι αναγκαίο, καλύψτε ή σηµάνετε το καλώδιο 
σύνδεσης, ώστε να αποφύγετε πτώσεις ή βλάβες στον 
αισθητήρα βροχής και στο αυτόµατο σύστηµα άρδευσης.

Εικόνες βλέπε σελίδα 4
Ανοίξτε το κάλυµµα της σύνδεσης του αισθητήρα βροχής στο 
αυτόµατο σύστηµα άρδευσης µε ένα κέρµα.
Αφαιρέστε τη γέφυρα καλωδιώσεων και στερεώστε την στο 
περίβληµα ανάλογα µε την έκδοση του αυτόµατου συστήµατος 
άρδευσης.
Σηµείωση: Εάν το αυτόµατο σύστηµα άρδευσης λειτουργεί 
χωρίς αισθητήρα βροχής, η γέφυρα καλωδιώσεων πρέπει να 
τοποθετηθεί στη θέση της, διαφορετικά το αυτόµατο σύστηµα 
άρδευσης δεν θα λειτουργεί!

WU 60/49
Περάστε το καλώδιο του αισθητήρα βροχής µέσα από το 
κάλυµµα του αυτόµατου συστήµατος άρδευσης.
Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα βροχής και ασφαλίστε το 
βύσµα στα ειδικά για το σκοπό αυτό δόντια ασφάλισης.
Κλείστε το κάλυµµα.

WU 90/72
Περάστε το καλώδιο του αισθητήρα βροχής µέσα από το 
κάλυµµα του αυτόµατου συστήµατος άρδευσης.
Σπάστε προσεκτικά τη διάτρητη διέλευση καλωδίων στο 
κάλυµµα.
Κλείστε το κάλυµµα.

Ενεργοποίηση
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Ο αισθητήρας βροχής διακόπτει την εξέλιξη των προγραµµάτων του 
συνδεδεµένου αυτόµατου συστήµατος άρδευσης αναλόγως της 
ποσότητας βροχόπτωσης. Το νερό που συλλέγεται εξατµίζεται και 
προσοµοιώνει έτσι την απορρόφηση νερού από το έδαφος. Εάν η 
στάθµη υγρού πέσει κάτω από το σηµείο ενεργοποίησης, δίνεται 
εντολή για συνέχιση του προγράµµατος. 

Αποσυνδέστε τον αισθητήρα βροχής από το αυτόµατο σύστηµα 
άρδευσης. 
Εισάγετε ξανά τη γέφυρα καλωδιώσεων στο αυτόµατο σύστηµα 
άρδευσης, για να εξασφαλίσετε την περαιτέρω λειτουργία χωρίς 
αισθητήρα βροχής.

Το µηχάνηµα δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αδειάστε εντελώς το νερό από τον αισθητήρα βροχής.
Φυλάξτε τον αισθητήρα βροχής σε ξηρό χώρο που 
προστατεύεται από τον παγετό.

Λειτουργία

Τερµατισµός λειτουργίας

Φροντίδα και συντήρηση

Συντήρηση

Αποθήκευση
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Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών µπορείτε να απευθύνεστε στο 
πλησιέστερο υποκατάστηµα του Οίκου Kδrcher, το οποίο θα σας 
βοηθήσει ευχαρίστως. Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα.

Αντιµετώπιση βλαβών

Βλάβη Αιτία Αντιµετώπιση

Ο αισθητήρας 
βροχής δεν 
διακόπτει τη 
λειτουργία του 
προγράµµατος στο 
αυτόµατο σύστηµα 
άρδευσης.

Εµπλοκή στον 
πλωτήρα του 
αισθητήρα βροχής 
λόγω ρύπων (για 
παράδειγµα άνθη, 
έντοµα).

Αφαιρέστε το 
κάλυµµα του 
αισθητήρα 
βροχής και 
ξεπλύνετε τον 
αισθητήρα 
βροχής µε 
καθαρό, 
τρεχούµενο νερό.

Αυτόµατο σύστηµα 
άρδευσης χωρίς 
λειτουργία.

Αποσυνδεδεµένο 
καλώδιο σύνδεσης.

Ελέγξτε τη 
σύνδεση του 
βύσµατος.
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