AMICO Tap Timer
Instructiuni de folosire

Pozitie
AUTO

Functionare
Irigare la ora, durata, frecventa programata
Setarea la ora dorita

Setarea orei
Setarea timpului

Setarea timpului de incepere udarii
Setarea duratei udarii de la 1 pana la 240 minute

Durata
Setarea frecventei de udare
Cat de des
OFF

Inchiderea tuturor functiilor, statiilor

Instalarea bateriilor
• Scoateti capacul programatorului, la locul bateriilor
• Introduceti doa baterii AA (1.5V) alkaline si inchdeti capacul
• Schimbati bateriile cand apare afisul de baterie descarcata
Notati:
Bateriile descarcate trebuie scoase si schimbate corazpunzator. La sfarsitul sezonului de udare bateriile trebuie scoase din
programator si schimbate cu baterii noi la inceputul urmatorului sezon.
Instalarea
Conectati programatorul la un robinet din exterior si porniti dupa ce ati efectuat programarea.
Setarea orei
Apasati butonul [+] pentru a introduce ora dorita (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)
• Apasati butonul [-] pentru a reversa ora (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)
Setarea timpului
• Apasati butonul [+] pentru a introduce timpului dorit (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat
• Apasati butonul [-] pentru a reversa (pentru o avansare rapida tineti butonul apasat)
Durata
• Setati durata de la 1 la 240 de minute, apasand butoanele [+], [-]
Cat de des
• Setati frecventa udarii in asa fel ca udarea sa la fiecare 6 ore, 12 ore sau de la ziua 1 la ziua 7, folosind butoanele [+], [-].
Folositi 1 pentru fiecare zi, 2 este pentru din doua in doua zile etc, pana la 7 zile.
Auto
Programatorul iriga conform setarilor efectuate, la timpul, durata si frecventa stabilita.
Amanare cand ploaie
• In mod AUTO, apasati butonul [+] pentru 24 ore, 48 ore sau 72 ore
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•
•

Ecranul va lumina intermitent pana la ciclul programat initial
Pentru a elimina amanrea in timpul ploii inchideti programatorul apasind butonul OFF si reporniti in functia AUTO

Udare manuala
Pentru udare fara a intrerupe ciclul setat, apasati butonul [MANUAL] si folositi [+] si [-] pentru setarea de la 1 la 240 de
minute
• Pentru a opri functia [MANUAL] apasati butonul OFF
• Pentru repornirea ciclului programat porniti programatorul in functia AUTO
Rezolvarea problemelor
Apa nu porneste la timpul dorit. Verificati:
• ora este setata corect, inclusiv AM, PM
• timpul pornirii dorit este setat corect (AM, PM!)
• amanarea in timpul ploii este pornit
Programatorul nu porneste udarea. Verificati:
• programatorul este setat pe functia AUTO
• robinetul este pornit
• bateriile sa nu fie descarcate
• ora este setat corect, (AM, PM!)
• amanare a in timpul ploii este pornit
Udarea nu se opreste. Verificati:
• durata udarii este setat corect
Presiunea apei
Minimum: 1.8 bari (25 psi)
Maximum: 7 bari (100 psi)
Temperatura apei:
Maximum: 50˚C
Minimum: 0˚C
Avertizare
Pentru utilizarea in exterior folositi doar apa rece.
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