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Introduction
Your electronic manual tap timer gives you all the convenience of set and forget garden watering.
Just select how long and how often you want to water your garden and the GH9135 will do the rest.

Key features
● Time delay feature
● Tamper and water resistant cover
● Low battery indicator
● Run on 2 × AAA alkaline batteries (not included)
● Includes tap adaptor, to fit 3/4” and 1” taps
● Can be set to run up to 24 times per day
● Can be set to run up to 2 hours at a time

Operating instructions
1. Install and only use 2 new AAA ALKALINE batteries in the battery compartment (Using old batteries will decrease the overall operational time 
of the timer).
To open the battery compartment, squeeze levers together.
2. Test to ensure the unit is operational. Simply turn the Run Time dial to the “ON” position. Within a few seconds you should hear the timer 
mechanism operate.
3. Program your timer prior to connecting to the tap.
4. Use the FREQUENCY dial to determine how often you want to water.
5. Use the RUN TIME dial to determine how long you want to water.
6. Ensure the cover is firmly screwed onto the timer.
7. Fit the 3/4” tap connector or the 1” adaptor to your garden tap. If using the 1” adaptor, attach it directly to the tap.
8. Loosen the collar until the fitted 3/4” tap connector Is loose. Then holding the timer steady with one hand. Fit to the tap.
9. Hand tighten the collar until secure. DO NOT OVERTIGHTEN.
10. The water can now be turned on.
Please note: Watering will commence when the first “frequency cycle” you have set has passed. For example if your Frequency Dial is set to 1 hour, 
the first watering cycle will commence one hour after you have set the program….and continue hourly thereafter.
Using “ON” will allow the water to flow from the tap.
Using “OFF” will prevent water flowing from the tap, even if the tap is on.
- Watering Frequency-Select every 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, or 72 hours, or every week.
- Watering Run Time-Select 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, or 120 minutes.
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Settings/Programs
Once attached to tap simply select your watering frequency and your run time.
The dials can be turned both clockwise and anti-clockwise without damaging the mechanism.
To set watering twice daily- Select 12.
To set watering daily- Select 24.
To set watering every second day- Select 48.
To set watering once a week- Select week.

Time Delay Feature
You can delay your watering start time using the Time Delay Feature. Use the point of a pen to depress the button for each hour you want to 
delay watering. You can delay watering in 1 hourly interval only, up to a maximum of 12 hours. So to delay watering for 3 hours, depress the Time 
Delay button 3 times.

Low Battery Indicator
The Low Battery Indicator light flashes continuously while the batteries still have sufficient power to operate the timer. When the battery power is 
low the Low Battery indicator will remain on, and the valve will be shut off.
The light will go out when the battery is completely flat.

Maintenance
Make sure you only use new Alkaline batteries.
Keep clear of dirt and debris. Ensure water is not accidentally sprayed into battery compartment.
Ensure cover remains screwed firmly onto timer.
Timer cannot be reassembled if taken apart.
Disassembling will void any warranties.

Performance Specifications / Technical data
Water pressure: Maximum up to 6bars (90psi), if operation in a higher water pressure area, use a pressure reducer.
Batteries: 2 × AAA Alkaline (not included)
WARNING: Use with cold water only.

Troubleshooting
● If batteries are running low the valve will close automatically. 
● Ensure that the Run Time dial is not set to “OFF”.
● Check that the Frequency selected is longer than the Run Time. E.g. do not set a 120 minute run time and a 2 hour frequency.
● Make sure the Tap is turned on.
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* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the 
pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department 
of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages 
resulting from the use of non-conforming equipment.

EC - DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that the product described under ‘’Technical Data” is In conformity with the following standards or standardized documents and in accordance with the regulations:
89/336/EEC, EN55014-1/A2:2002, EN55014-2/A1:2001, EN61000-6-3:2001
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Εισαγωγή 
Ο ηλεκτρονικός χειροκίνητος προγραμματιστής ποτίσματος σας δίνει την δυνατότητα γρήγορου και εύκολου προγραμματισμού χωρίς να 
απαιτείται περαιτέρω προσοχή όσον αφορά στο πότισμα του κήπου. 
Απλά επιλέξτε την επιθυμητή χρονική διάρκεια και συχνότητα ποτίσματος του κήπου σας και το GH9135 θα κάνει τα υπόλοιπα.

Βασικά χαρακτηριστικά
● Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης 
● Ανθεκτικό περίβλημα με στεγανοποίηση με υψηλή αντοχή στην επαφή με το νερό 
● Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης της μπαταρίας 
● Λειτουργεί με 2 × αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ (δεν περιλαμβάνονται) 
● Περιλαμβάνει αντάπτορα σύνδεσης με την βρύση για χρήση συμβατό με βρύσες 3/4’’ και 1’’ 
● Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί έως και 24 φορές την ημέρα 
● Μπορεί να ρυθμιστεί να λειτουργεί έως και 2 ώρες ανά προεπιλεγμένο πρόγραμμα συχνότητας ποτίσματος 

Οδηγίες λειτουργίας
1. Βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε μόνο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη μπαταριών (Η χρήση εξασθενημένων μπαταριών θα 
μειώσει το συνολικό χρόνο λειτουργίας του προγραμματιστή ποτίσματος). 
Για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών, πιέστε τις ασφάλειες μαζί. 
2. Κάντε δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι ο προγραμματιστής λειτουργεί σωστά. Απλά γυρίστε τον επιλογέα χρόνου λειτουργίας στη θέση “ON”. 
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα πρέπει να ακούσετε τον μηχανισμό του προγραμματιστεί να λειτουργεί. 
3. Οι ρυθμίσεις συχνότητας ποτίσματος και χρόνου λειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τη σύνδεση με τη βρύση. 
4. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα FREQUENCY για να καθορίσετε πόσο συχνά θέλετε να ποτίζετε (συχνότητα ποτίσματος). 
5. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα RUN TIME (χρόνος λειτουργίας) για να καθορίσετε την διάρκεια ποτίσματος. 
6. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι καλά βιδωμένο πάνω στον προγραμματιστή.  
7. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο βρύσης 3/4” ή τον αντάπτορα 1” στη βρύση κήπου σας. Εάν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα 1”, συνδέστε τον 
απευθείας στη βρύση. 
8. Ξεσφίξτε το κολάρο μέχρι να χαλαρώσει ο τοποθετημένος σύνδεσμος βρύσης 3/4”. Στη συνέχεια, κρατήστε τον προγραμματιστή σταθερά με 
το ένα χέρι και τοποθετήστε τον στη βρύση. 
9. Σφίξτε με το χέρι σας το κολάρο μέχρι να ασφαλίσει. ΜΗΝ ΤΟ ΣΥΣΦΙΞΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ. 
10. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να ανοίξετε την βρύση κήπου. 
Σημείωση: Το πότισμα θα ξεκινήσει όταν περάσει ο πρώτος “κύκλος συχνότητας” που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, εάν ο επιλογέας συχνότη-
τας έχει ρυθμιστεί σε 1 ώρα, ο πρώτος κύκλος ποτίσματος θα ξεκινήσει μία ώρα αφού ρυθμίσετε το πρόγραμμα και θα συνεχίσει λειτουργώ-
ντας ανά ώρα στη συνέχεια. 
Με τη χρήση του “ON” θα επιτραπεί η ροή του νερού από τη βρύση. 
Η χρήση της επιλογής “OFF” θα εμποδίσει τη ροή νερού από τη βρύση, ακόμη και αν η βρύση είναι ανοιχτή. 
- Συχνότητα ποτίσματος: Επιλέξτε κάθε 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48 ή 72 ώρες ή κάθε εβδομάδα. 
- Χρόνος λειτουργίας ποτίσματος-Επιλογή 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 ή 120 λεπτών.

Ρυθμίσεις/Προγράμματα
Αφού συνδέσετε τον προγραμματιστή στη βρύση μπορείτε πολύ απλά να επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα ποτίσματος και το χρόνο λειτουρ-
γίας ποτίσματος. 
Οι επιλογείς μπορούν να περιστραφούν τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα χωρίς να προκληθεί βλάβη στον μηχανισμό. 
Για να ρυθμίσετε το πότισμα σε δύο φορές την ημέρα - Επιλέξτε 12. 
Για να ρυθμίσετε το πότισμα καθημερινά - Επιλέξτε 24. 
Για να ρυθμίσετε το πότισμα σε κάθε δεύτερη ημέρα- Επιλέξτε 48. 
Για να ρυθμίσετε το πότισμα σε μία φορά την εβδομάδα- Επιλέξτε εβδομάδα (week) . 

Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης
Μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης του ποτίσματος μέσω της λειτουργίας χρονοκαθυστέρησης. Χρησιμοποιήστε τη μύτη ενός στυλό 
για να πατήσετε το κουμπί μια φορά για κάθε ώρα που θέλετε να καθυστερήσετε το πότισμα. Μπορείτε να καθυστερήσετε το πότισμα μόνο 
επιλέγοντας ωριαίο διάστημα (1 ώρα), με μέγιστο όριο τις 12 ώρες. Έτσι, για να καθυστερήσετε το πότισμα για 3 ώρες, πατήστε το κουμπί 
Time Delay (Χρονοκαθυστέρηση) 3 φορές.

Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης μπαταρίας
Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης της μπαταρίας αναβοσβήνει συνεχώς όσο οι μπαταρίες εξακολουθούν να διαθέτουν την απαιτούμενη 
ενέργεια για τη λειτουργία του προγραμματιστή. Όταν η ενέργεια των μπαταριών είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη 
και η βαλβίδα θα κλείσει. 
Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί εντελώς.

Συντήρηση
Διατηρήστε τον προγραμματιστή σε καθαρή κατάσταση απαλλαγμένο από υπολείμματα ρύπων και ξένα σώματα. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη 
μπαταριών δεν έχει έρθει σε επαφή με το νερό. 
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα παραμένει σταθερά βιδωμένο στον προγραμματιστή. 
Ο προγραμματιστής δεν μπορεί να επανασυναρμολογηθεί έπειτα από αποσυναρμολόγηση. 
Η αποσυναρμολόγηση θα ακυρώσει τυχόν εγγυήσεις.

Προδιαγραφές επιδόσεων / Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση νερού: Μέγιστη πίεση 6bar (90psi), εάν η λειτουργία γίνεται σε περιοχή με υψηλότερη πίεση νερού, χρησιμοποιήστε μειωτήρα πίεσης. 
Μπαταρίες: 2 × αλκαλικές AAA (δεν περιλαμβάνονται) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση μόνο με κρύο νερό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
● Σε περίπτωση εκφόρτισης των μπαταριών, η βαλβίδα θα κλείσει αυτόματα.  
● Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας Run Time (Χρόνος λειτουργίας) δεν είναι ρυθμισμένος στη θέση «OFF». 
● Ελέγξτε ότι η επιλεγμένη συχνότητα είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο λειτουργίας, π.χ. μην ρυθμίσετε χρόνο λειτουργίας 120 λεπτών και 
συχνότητα 2 ωρών. 
● Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοικτή.
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*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση 
και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή 
για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία 
ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο κεφάλαιο ‘’Τεχνικά Χαρακτηριστικά’’ είναι συμβατό με τις ακόλουθες διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα 
κανονιστικά πρότυπα:  89/336/EEC, EN55014-1/A2:2002, EN55014-2/A1:2001, EN61000-6-3:2001

Όνομα Προϊόντος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Μοντέλο: GH9135

Ημερομηνία Δήλωσης: 02/09/2021
Υπεύθυνος: D. Nikolaou S.A
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