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 عالهت اًتخاب بزًاهِ  -1

 شوارُ ایستگاُ -2

 ًشاى دٌّذُ  سهاى ّا ، هقادیز ٍ بزًاهِ ّای هختلف -3

 سال -4

 هاُ  -5

 رٍس -6

 عالهت اًجام عولیات آبیاری -7

 رٍسّای ّفتِ  -8

 فزد/ آبیاری سٍج  -9

  عالهت آبیاری با فاصلِ سهاًی -10

  عالهت بزًاهِ ریشی فصلی -11

 عالهت سهاى شزٍع -12

 

 بزوامٍ ریشی تاریخ ي سمان  

، +  ٍ استفادُ اس دکوِ ّای CURRENT DATE / TIME       با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

جا بِ جایی هیاى سال ، هاُ ، رٍس ٍ سهاى با استفادُ اس دکوِ . سهاى ٍ تاریخ تٌظین هی شَد - 

 . اهکاًپذیز است 

 

 بزوامٍ ریشی سمان شزيع  

 ٍ استفادُ اس دکوِ SET PROGRAM START TIMES      با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

 بزای تغییز بزًاهِ هی تَاى اس دکوِ . سهاى شزٍع دلخَاُ قابل تٌظین است - ، + ّای 

 اهکاى ٍارد کزدى سهاى شزٍع دٍم ، بزای یک بزًاهِ فزاّن هی با فشزدى دکوِ . استفادُ کزد 

 .شَد 

 

  حذف سمان شزيع   

 ٍ تٌظین سهاى SET PROGRAM START TIMES       با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

AM12 ِهیتَاى سهاى شزٍع هَرد ًظز را حذف ًوَد -   ٍ سپس فشزدى دکو. 

 

 بزوامٍ ریشی سمان کارکزد ایستگاٌ َا    

  ٍ استفادُ اس دکوِ ّای SET STATION RUN TIMES      با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

 ٍ تغییز ایستگاُ  بزای تغییز بزًاهِ اس دکوِ . سهاى کارکزد ّز ایستگاُ قابل تٌظین است - ،+ 

 .  استفادُ کٌیذ اس دکوِ 
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 تىظیم ريس َای آبیاری    

 ٍ اًتخاب ایستگاُ هَرد ًظز SET DAYS TO WATER           با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

بِ ٌّگام چشوک سدى ّز رٍس ّفتِ ، .  رٍسّای ّفتِ بز رٍی ًوایشگز ظاّز هی شًَذ با دکوِ 

 آى را بِ عٌَاى رٍس عذم آبیاری بِ کٌتزلز –آى رٍس را بِ عٌَاى رٍس آبیاری ٍ دکوِ + فشزدى دکوِ 

 .  هعزفی هیکٌذ 

 

  پس اس تٌظین ، ًشاًگز کٌتزلز را رٍیRUNقزار دّیذ تا عولیات آبیاری طبق بزًاهِ اًجام شَد . 

 

  فزد یا با فاصلٍ سماوی بزای آبیاری/  بزوامٍ ریشی حالت َای سيج 

یا   ٍ فشزدى دکوِ SET DAYS TO WATER          با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

یا با فاصلِ سهاًی   (Even)، رٍسّای سٍج  (Odd)هیتَاى حالت ّای آبیاری در رٍسّای فزد 

Interval ) ( بِ . با اًتخاب ّز حالت عالهت آى بز رٍی ًوایشگز ظاّز خَاّذ شذ .  را اًتخاب ًوَد

 هی تَاى تعذاد رٍسّای –ٍ + ٌّگام اًتخاب حالت آبیاری با فاصلِ سهاًی ، با استفادُ اس دکوِ ّای 

 .دلخَاُ را تٌظین ًوَد 

 

 خامًش کزدن کىتزلز     

 پس اس دٍ ثاًیِ کٌتزلز خاهَش هی شَد SYSTEM OFF          با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

  RUNبزای بزگشتي بِ ٍضعیت عادی قبل ًشاًگز را بز رٍی . ٍ عولیات آبیاری هتَقف خَاّذ شذ 

 . قزار دّیذ 

 

 

 

 

  ٌراٌ اوداسی دستی یک ایستگا  

 سهاى کارکزد ایستگاُ  MANUAL – SINGLE STATION       با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

 هی تَاى ایستگاُ را تغییز داد ٍ با استفادُ اس با فشزدى دکوِ . بز رٍی ًوایشگز ظاّز خَاّذ شذ 

 RUNبزای شزٍع عولیات آبیاری ًشاًگز را رٍی . سهاى کارکزد آى را تٌظین ًوَد - ، + دکوِ ّای 

پس اس اتوام آبیاری ایستگاُ هَرد ًظز ، کٌتزلز  طبق بزًاهِ قبل آبیاری را اًجام خَاّذ . قزار دّیذ 

 . داد 

 

 

  بزوامٍ ریشی فصلی  

- ، +  ٍ فشزدى دکوِ ّای SEASONAL ADJUSTMENT      با قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز بز رٍی 

پس اس اعوال تغییزات هی تَاى با قزار دادى .  اًتخاب ًوَد 300 تا 5هی تَاى درصذ آبیاری را اس 

 .   ، سهاى کارکزد ّای تٌظین شذُ را هشاّذُ ًوَد SET STATION RUN TIMESًشاًگز بز رٍی 

 

 

 

 تىظیم عملکزد پمپ   

هی تَاى -  ، +  ٍ فشزدى دکوِ ّای SET PUMP OPERATION       با قزار دادى ًشاًگز بز رٍی 

 تغییز ایستگاُ با دکوِ . قزار داد   (OFF )  ٍ یا خاهَش  ( ON  )پوپ را در ٍضعیت رٍشي 

 . اهکاًپذیز است 
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