ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN AMICO PRO (2 KAI 4 ΣΤΑΣΕΙΣ)
Τοποθέτηση μπαταριών
Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος του προγραμματιστή και τοποθετήστε 2 μπαταρίες ΑΑ 1,5V.
Προσέξτε να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα, όπως φαίνεται στη θήκη. Κλείστε τη θήκη σωστά για ν’
αποφύγετε οξείδωση των μπαταριών.
Εγκατάσταση του προγραμματιστή
Συνδέστε τον προγραμματιστή με τις ηλεκτροβάννες χρησιμοποιώντας τους ταχυσύνδεσμους καλωδίου και
στη συνέχεια προγραμματίστε τον προγραμματιστή.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
•

Τρέχουσα ώρα

•

Ώρα έναρξης ποτίσματος

•

Διάρκεια ποτίσματος

•

Συχνότητα ποτίσματος

•

Επόμενο πότισμα

ΠΛΗΚΤΡΑ
•

ΟΚ για επιβεβαίωση μιας ρύθμισης

•

AUTO/OFF για αυτόματη λειτουργία ή παύση λειτουργίας

•

MANUAL για χειροκίνητο πότισμα

•

+ για αύξηση της τιμής κάποιας ρύθμισης

•

- για μείωση της τιμής κάποιας ρύθμισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ
•

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

•

Η ένδειξη της τρέχουσας ώρας αναβοσβήνει

•

Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε
τη ρύθμιση της ώρας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών.

•

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα λεπτά και πιέστε το ΟΚ για επιβεβαίωση και μετάβαση
στη ρύθμιση της ώρας έναρξης του ποτίσματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
•

Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την ώρα έναρξης και πιέστε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τη
ρύθμιση της ώρας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών

•

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα λεπτά και πιέστε το ΟΚ για επιβεβαίωση και μετάβαση
στη ρύθμιση της διάρκειας του ποτίσματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
•

Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος (από 1’’-240’’) και πιέστε το ΟΚ για
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της διάρκειας και να μεταβείτε στη ρύθμιση της διάρκειας του
ποτίσματος για την επόμενη ηλεκτροβάννα

•

Όταν ρυθμιστεί η διάρκεια ποτίσματος για όλες τις ηλεκτροβάννες πιέστε το ΟΚ για μετάβαση στη
ρύθμιση συχνότητας του ποτίσματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
•

Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την συχνότητα του ποτίσματος του προγράμματος Α
(ελάχιστη συχνότητα κάθε 6 ώρες, μέγιστη κάθε 15 ημέρες) και πιέστε το ΟΚ για επιβεβαίωση και
μετάβαση στο πρόγραμμα Β

•

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για το Πρόγραμμα Β και πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
•

Πιέστε το πλήκτρο MANUAL και χρησιμοποιώντας τα + ή – επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια
χειροκίνητου ποτίσματος (από1’’-240’’). Ακολούθως πιέστε το ΟΚ για επιβεβαίωση. Το χειροκίνητο
πότισμα δεν μεταβάλει το πρόγραμμα που έχετε δημιουργήσει

•

Για ακύρωση του χειροκίνητου ποτίσματος πιέστε το πλήκτρο OFF

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
•

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το OFF για 4 δευτερόλεπτα. Για επάνοδο στην αυτόματη λειτουργία
πιέστε το AUTO/OFF

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•

Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας (εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη). Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες όταν εμφανιστεί.

•

Μην αφήνετε τον προγραμματιστή σε συνθήκες παγετού

•

Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες όταν εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη

•

Διατηρήστε τη θήκη των μπαταριών καθαρή

•

Μην αποσυνδέσετε τον προγραμματιστή από την ηλεκτροβάννα κατά τη διάρκεια του ποτίσματος
γιατί η ηλεκτροβάννα θα μείνει ανοιχτή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

2 ώρες έναρξης

•

2 μπαταρίες 1,5V ΑΑ

•

Φωτιζόμενη οθόνη

•

Αποσπώμενος προγραμματιστής για ευκολία στον προγραμματισμό

•

Υλικό κατασκευής ΑBS

•

Κάλυμμα οθόνης για μεγαλύτερη προστασία

•

Διάρκεια ποτίσματος από 1’’-240’’

•

Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως κάθε 15 ημέρες

•

IP 68

