
  

Таймер за напояване   

Иновативен таймер за градинско напояване и капково  напоителни 

системи  

Захранва се от батерии и е лесен за програмиране и настройка.  

   
Основни характеристики  

 Свързване : ¾ цола, вътрешна ре   

 Вход 3/4" FHT (Вътрешна резна)    

 Изход 3/4" MHT (Мъжка резба)   

 Захранване : външна 2 9 V батерии  

 12 Настройки и комбинации на продължителност на цикъла на поливане    

 Възможност на ръчно настройване на циклите на поливане    

 Индикатор за батерия  

 Max. & Min. Работно налягане : 0-5,0 Bar   

 размери: 12x10x8 cm (В x Д x Ш)   

  

 УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА  

1. Сложете 9 V батерии и проверете дали правилно пасват в определеното 

място и затворете добре. Пазете батериите от намокряне     

2. Тествайте таймера след като сте инсталирали батерията . Просто 

позиционирайте показателя “DURATION” на позиция  “ON” и 

индикаторът ще светне жълто веднъж. Ако батерията е слаба ще свети 

продължително червено, докато се изхаби напълно.   

3. Препоръчително е да настоите програмите преди да свържете устройството 

към системата за напояване . вижте  раздел : „Как се програмира“  4. Като 

държите устройството стабилно, завъртете захранващия маркуч с 

подходящ адаптор ¾ цола с външна резба за входа на програматора   

   

Как се програмира   

След като се сложили батериите , изберете желаната продължителност и честота 

на поливане и позиционирайте показателите на съответната позиция.  

Как се задава честота на поливане   

Завъртете показателя на желаната честота. Ако задържите показателя повече от 

две секунди на тази позиция, старата стойност се загубва и се запаметява новата  

Честота по часове : 1,2,3,4,6,8,12,24,48,72   

Честота по седмици: седмица  (веднъж седмично)   

*Честотата трябва да е по-дълга от продължителността на поливане   

Настройка на продължителността на циклите за поливане   

  

Позиционирайте показателя на желаната продължителност. Водата ще се 

контролира от честотата и продължителността на цикъла и след края им ще 

спре автоматично. Възможни опции:   

За да поливате в 7  часа сутринта за 10  минути , всеки ден трябва в 7  сутринта 

да позиционирате таймера за време Run Time в позиция 10, а показателя за 

честота Frequency  в позиция 24.Ако това е първата настройка на програматора, 

той ще започне да полива на следващия ден в 7  часа за 10  мин. Ето защо ако 

искате по скоро да тествате работата на програматора, задайте най –малката 

честота за поливане 1 час и време за поливане 1  мин и един час след времето в 

което настройвате програматорът ще отвори системата за 10минута   

http://www.irrigationdirect.com/dd-ybv75


   

(1) OFF: Клапанът на програматора е винаги затворен .   

(2) ON: Клапанът на програматора е винаги затворен   

(3) Времена в минути(s): 1,3,10,15,20,30,45,60,90,120   

(4) Ръчно поливане: Сложете показателя на позиция  “ON”, и водата ще тече 

свободно докато не го преместите на позиция  “OFF” (винаги затворен ) или 

на друга желана позиция    

   

   

  

Често срещани проблеми  

1. Водата не потича  

 Проверете захранването на водата   

 Проверете дали показателя   “DURATION” не е в позиция  “OFF”   

 Проверете батерията   

2. Ме можете да стартирате ръчен режим на поливане   

 Проверете дали показателя  “DURATION” не е в позиция  “ON”   

 Проверете батерията   

3. Слаба батерия   

 Проверете батерията и рестартирайте програмата   

   

   

   


