
www.chegalabarman.com

Tap tim
ers

:مقدمه

 Rain كمپاني توسط تايمر اين .zero آبياري تايمر انتخاب بابت شما از تشكر با
 ،حياط سبز فضاي كه دهدمي را امكان اين شما به و شده توليد و طراحي ايتاليا
  .كنيد آبياري اتوماتيك بصورت را خود ويالهاي و گاردن روف تراس،

  تقاضا كنندگانمصرف از آن، بهتر عملكرد و تايمر از صحيح برداري بهره منظور به
.نمايند مطالعه خوبي به را دستورالعمل اين اندازي راه و نصب از قبل شودمي

 ما با در مشكل هرگونه مشاهده صورت در محصول اين بندي بسته شدن باز محض به
 ميان رد ما با را خود نظرات نقطه شركت آنالين فروش سايت در يا و  .بگيريد تماس

)www.surico.ir( :بگذاريد
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:نصب باتري
 طتوس دستگاه اين نياز مورد انرژي

  AAA سايز ولت1/5 باتري عدد دو
 قرار دستگاه جلوي قسمت  در كه
 جهت .شود مي تأمين گيرد،مي

  تكافيس قسمت اين به دسترسي
 را اهدستگ روي بر شده تعبيه دريچه

 ي محفظه در  هاباتري و برداشته
.دهيد قرار مربوطه

 كنيد متصل آب شير به را برقي شير
 دستورالعمل به توجه با را تايمر و

  .كنيد ريزي برنامه راهنما اين هاي

 تبصور دستگاه نصب است هترب
 به نيازي و پذيرد صورت دستي

.باشدنمي آچار از استفاده

:نصب تايمر

¾ inch
 ميليمتر 19

20 27

¾ inch
 ميليمتر 19

20 27

 دوربازه تنظيم 1.
:آبياري

1 ساعت
2 ساعت
3 ساعت
4 ساعت
5 ساعت
6 ساعت
7 ساعت
8 ساعت
12 ساعت
24 ساعت
48 ساعت
72 ساعت 
1 هفته )week(

مدت   تنظيم 2.
:آبياريزمان 

1 دقيقه
3 دقيقه
5 دقيقه
10 دقيقه
15 دقيقه
20 دقيقه
30 دقيقه
60 دقيقه
90 دقيقه
120 دقيقه

1 2

3

  زمان در تاخير3.
:آبياري شروع

1 فشردن بار يك( ساعت(
2 فشردن بار دو( ساعت(

:دكمه ها
4

 هشدار ي دكمه4.
باتري

  چراغ شدن قرمز صورت در
 اقدام آن تعويض به باتري
نماييد
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:تنظيمات
 دو بين فواصل براي نظر مورد زمان روي را )Frequency(1 شماره دكمه1.

 .دهيد قرار )هفته 1 تا ساعت يك از ( آبياري

Run( 2 شماره دكمه2. time( آبياري هر براي نظر مورد زمان مدت روي بر را  
.دهيد قرار )دقيقه 120 تا دقيقه 1(

:ميزان تاخير در شروع آبياري
 )Delay( 3 شماره دكمه فشردن بار يك با

 تايمر برنامه تنظيم از بعد ساعت يك از آبياري
 دو از آبياري دكمه اين فشردن بار دو با و

 دقص كه صورتي در .گردد مي آغاز بعد ساعت
 دن زا نداريد را آبياري شروع انداختن تاخير به

  .كنيد اجتناب دكمه اين

 انجام آبياري شما دلخواه ميزان به و برنامه از خارج خواهيد مي كه صورتي در
Run( دو شماره دكمه شود، Time( روشن حالت روي را )On( پس و داده قرار 

.شود متوقف آبياري تا دهيد تغيير )Off( خاموش حالت به آبياري اتمام از

 .دارد تشوشس قابليت كه شده تعبيه كوچكي فيلتر دستگاه ورودي قسمت در
.نماييد جايگذاري مجدداً شو، و شست از پس كرده، خارج آنرا

:نحوه شستشو

:آبياري دستي

:مثال

 استفاده Delay ي دكمه از و بگيريد نظر در ساعت 4 را آبياري دو بين فاصل اگر
.ميگردد آغاز ساعت 4 از پس آبياري نكنيد

 بار دو راDelay دكمه و بگيريد نظر در ساعت 4 را ابياري فواصل كه صورتي در
.شد خواهد آغاز )ساعت 6( ساعت 4 + 2 از پس آبياري بفشاريد،
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:مشخصات فني
تك خروجي•

  AAAسايز  ولت1/5دو عدد باتري : باتري ها•

دقيقهليتر در  30: ميزان آبدهيبيشترين •

بار 8: فشار كاريبيشترين •

درجه سانتي گراد 60تا : تحمل درجه حرارت•

:هشدارها
نشان دهنده فرا رسيدن ) Batt(ظاهر شدن عالمت تعويض باتري •

.زمان تعويض باتري مي باشد

.در طول فصل زمستان و بارندگي تايمر را برداريد•

.تايمر را در معرض سرما قرار ندهيد•

.جهت باز و بسته كردن تايمر از آچار استفاده نكنيد•


