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دستورالعمل نصب و بهرهبرداری تایمر Amico pro

ایي تایور تِ راحتی زهیٌِ را ترای اجرا آتیاری تصَرت توام اتَهاتیکً ،یوِ اتَهاتیک ٍ دستی فراّن هیکٌذ.

نمایشگر:

لطفا قثل از ترًاهِریسی ٍ استفادُ از کٌترلر ،راٌّوای زیر را تذقت هطالؼِ فرهاییذ.

 :Aزهاى کًٌَی
 :Bزهاى شرٍع آتیاری

 -1نصب باطری :ترای ًصة تاطری ،اتتذا درب پشت تایور را تاز کٌیذ ٍ 2ػذد تاطری

 :Cهذت زهاى آتیاری

 1/5 Voltسایس  AAدر هحفظِ تاطری قرار دادُ ٍ پس ازاطویٌاى از صحت جْت

 :Dدٍر آتیاری

قطثْای آى درب هحفظِ تاطری را تثٌذیذ تا از اکسیذ شذى تاطریْا جلَگیری شَد.
 -2نصب تایمر :تایور را تِ شیر ترقی هتصل کٌیذ .تایور را تا تَجِ تِ دستَرالؼول ّای

 :Eآتیاری تؼذی

ّویي راٌّوا ،ترًاهِ ریسی کٌیذ..

دکمه ها:
 -1تأییذ تٌظیوات ٍ اًجام تٌظیوات جذیذ )(OK
 -2قطغ کردى ترًاهِ در حال اجرا )(AUTO OFF
 -3خارج کردى از حالت اتَهاتیک ٍ آتیاری دستی)(MANUAl
 -4کن کردى هقذار یا ػذد ()-
 -5زیاد کردى هقذار یا ػذد ()+

تنظیمات:
( :CURRENT TIMEزهاى کًٌَی) دکوِ  OKرا فشار دادُ تا ًوایشگر رٍشي شَد ٍ .گسیٌِ Current Time
چشوک هیزًذ ،ترای تغییر در زهاى دکوِ  +یا – را فشار دّیذ سپس دکوِ  OKرا توٌظَر تأییذ زهاى صحیح
فشار هیدّین.
 :START TIMEزهاى شرٍع چرخِ آتیاری را ًیس هاًٌذ گسیٌِ قثلی تٌظین هیکٌین.
 (: DURATIONهذت زهاى آتیاری) ترای تٌظین هذت زهاى آتیاری ٌّگام چشوک زدى آى هیتَاى تا دکوِ – ٍ +
زهاى آتیاری را کن ٍ زیاد کردُ کِ حذاقل زهاى آتیاری  1دقیقِ ٍ حذاکثر  240دقیقِ هیثاشذ.
 :FREQUENCYدٍر آتیاری (زهاى تیي یک آتیاری تا آتیاری تؼذی) را تا استفادُ از دکوِ  – ٍ +تٌظین هیکٌین.
حذاقل آى از  6ساػت ٍ حذاکثر آى تا  15رٍز قاتل تٌظین است.
 :NEXT IRRIGATIONزهاى تاقیواًذُ تا آتیاری تؼذی را تا تَجِ تِ تٌظیوات اًجام شذُ ًشاى هیذّذ.

تَجِ  :قثل از تٌظین تایور یکثار ترًاهِ آتیاری دستی را اًجام دّیذ.
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در تصَیر زیر ًحَُ اتصال سٌسَر تاراى ًوایش دادُ شذُ است

امکانات بیشتر:

Controller

آبیاری دستی :ایي تاتور اهکاى آتیاری دستی را تذٍى ایجاد خلل در ترًاهِ آتیاری از پیش تؼییي شذُ
هیدّذ.
ترای ایٌکار تا فشردى دکوِ ً ، Manualوایشگر تِ شکل هقاتل در هیآیذ ٍ تا  -/+هذت زهاى آتیاری
دلخَاُ خَد را از  1تا  240دقیقِ تؼییي کردُ ،سپس کلیذ  okرا فشار هیدّیذ .کِ تایور از ّواى
لحظِ تِ هذت زهاى دادُ شذُ شرٍع تِ آتیاری هیکٌذ ٍ پس از اتوام آتیاری طثق ترًاهِ تٌظین شذُ
قثلی اداهِ هیذّذ.

 :OFFترای تَقف آتیاری کلیذ  OFFرا تِ هذت  4ثاًیِ فشار دّیذ.
ترای ترگشت تِ حالت اتَهاتیک کلیذ  AUTO/OFFرا فشار دّیذ.
هشذارها:
مشخصات فنی:


دارای  2زهاى شرٍع



ػالهت تؼَیط تاطری :ظاّر شذى ایي ػالهت ًشاى دٌّذُ فرارسیذى زهاى تؼَیط
تاطری است.



تاطریْا 2*1.5 Volt :سایس AA



قثل از تٌظین تایور یکثار ترًاهِ آتیاری دستی را اًجام دّیذ.



اهکاى هشاّذُ ًوایشگر در شة



تایور را در هؼرض سرها قرار ًذّیذ.



قسوت الکتریکی جذاشًَذُ



در طَل فصل زهستاى شیر ٍ تایور را ترداریذ.



اهکاى اتصال سٌسَر تاراى



در حیي آتیاری تایور را از شیر جذا ًکٌیذ در غیر ایي صَرت شیر ترقی تستِ ًخَاّذ



جٌس تذًِ ABS



دارای پَشش هحافظ

شذ.
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ترای اجرای آتیاری تایور تایذ تِ شیر ترقی هتصل تاشذ.
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