
فروشگاه بروز تجهیزات آبیاری اتوماتیک اسمارت بین

:  وتایمر آبیاری آمیکمعرفی
یاز با این محصول می توانید به ن
د و آبیاری گیاهان را نظم ببخشی

مانند مسافرت رفتن، مواردیدر 
از فراموشی آبیاری و موارد مشابه
خشک شدن گیاهان جلوگیری 

.کنید
دررامحصولدقیقتوضیحات

.دبفرماییمطالعهبعدیصفحات
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برنامه ریزی راحت و 
ساعت 6متنوع از هر 

روز بر اساس 15الی 
نیاز گیاهان

----------------

تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
ساخت ایتالیا|محصولی از شرکت رِین

!با سه تا کلیک ساده از به قتل رساندن گل و گیاهان خود جلوگیری کنید

با دو دو سال کار 
باتری قلمی عدد 

آلکاالین(AAسایز )

----------------
¾ورودی استاندارد 

(نتفلبدون نیاز به نوار )

----------------

----------------

¾خروجی استاندارد 

¾: ورودی آب
¾تک خروجی : خروجی آب

:  تحمل فشار آب
بار0.5:کمترین

بار6:بیشترین

و برای تهیه این محصول
به یا سایر محصوالت مشا
ن به فروشگاه اسمارت بی

.مراجعه کنید

Shop.SmartBeen.com

:  ویژگی هاسایر 
فیلتر توری فلزی در ورودی آب•
نشانگر میزان باتری •
برنامه ریزی ساده ولی دقیق•
نهپس زمینمایشگر بزرگ همراه با نور •



تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
ساخت ایتالیا|محصولی از شرکت رِین

:مشخصات فنی
خروجیتک کانال•
شیر برقی پر قدرت•
¾ ورودی استاندارد •
¾خروجی استاندارد •
بار6تحمل فشار تا آستانه •
ضد حریقABSبدنه جنس •
لیتر در دقیقه5: کمترین فلو آب•
لیتر در دقیقه40: بیشترین فلو آب•
پیشنهادی  یک  بار: کمترین فشار آب•
(در زمان فصل سرما)بخش کنترلر قابل جدا شدن •
محافظ صفحه نمایش مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی•
با حروف درشت و نور پس ضمینهاینجی3صفحه نمایش •
(طول عمر باتری تا دو سال)ولت قلمی 1.5راه اندازی با دو عدد باتری •

!محیط برنامه ریزی آبیاری کاربر پسند و ساده
برنامه برای آبیاری1•
دستگاهساعت داخلی •
بعدینمایش ساعت آبیاری •
(در صورت نیاز به تعویض آن)نمایش میزان باتری •
آنفعال کردن آبیاری دستی و مشخص کردن مدت زمان •
گیاهروز بر اساس نیاز 15ساعت الی 6فاصله آبیاری از هر •
دقیقه بر اساس نیاز گیاه240الی 1میزان قابل تنظیم آبیاری از •
(count downبه صورت )در گیاهان  نمایش مدت زمان آبیاری •



فروشگاه بروز تجهیزات آبیاری اتوماتیک اسمارت بین
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وآموزش برنامه ریزی آمیک



تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
ساخت ایتالیا|محصولی از شرکت رِین

داخل برای راه اندازی تایمر مسلمًا مهم ترین کار گذاشتن باتری
.تایمر آبیاری آمیکو است

قدم اول

جعبهداخلازراتایمرکهآنازبعد
ازراتایمرباالشکلمانندکردید،خارج

کششیکبا.کنیدجدابرقیشیر
.می شودجدابرقیشیرازتایمرساده

قدم دوم

دربتایمر،قسمتپشتازسپس
ددعدووکنیدبازراباتریجاپوشش

تایمرداخل(AAسایز)قلمیباتری
.دهدقرارآبیاری

قدم سوم

ددادیقراردستگاهداخلدرراباتری ها
متصلبرقیشیربهراتایمرمجدد

یدسففلش هایکهکنیددقت)کنید
.دباشنگرفتهقرارهم دیگررویبهرو

قدم چهارم

وشنردستگاهباشندسالمباتری هااگر
راکافیقدرتباتری هااگر.شدخواهد
یکاتوماتآبیاریتایمرباشندنداشته
.دادخواهدآالرمشمابهآمیکو

مراجعه کنیدSmartBeen.comوبسایتجهت تهیه این محصول و سایر محصوالت مشابه به 



تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
ساخت ایتالیا|محصولی از شرکت رِین

از گل و بعد از قرار دادن باتری نوبت به برنامه ریزی تایمر، بر اساس نی
. گیاهان می رسد

آمیکوتایمراندازیراهآموزشیویدئومشاهدهجهت
QRمی توانید Codeبهویا.کنیداسکنرارامقابل
آمیکومحصولرویومراجعهبیناسمارتفروشگاه

مشاهدهرافارسیآموزشویدئوآنجاازوکنیدکلیک
.کنید

Autoدکمهداشتننگهبا offزنیاکهزمانیدرمی توانیدراتایمر
. هازمستاندرمثالعنوانبهکنید،خاموشنداریداستفادهبه

MANUAL:کهزمانی.می شودشروعاالنهمینآبیاری
ندمی کسوالشماازآمیکومی دهیدفشاررادکمهاینشما

-و+دکمه هایباکهبدهم،انجامآبیاریدقیقهچندکه
دنزباانتهادروکنیدزیادویاکمرازمانمدتمی توانید

.می شودشروعآبیاریOKدکمه

OK:ایدبشما.می شویدآمیکوتنظیماتوارددکمهاینبا
ازدهاستفاباکنید،تنظیمرادستگاهساعتاولقدمدر

OKدکمهکردنکلیکباوتنظیمراساعت–و+دکمه
تادهیدفشارراOKدکمهمجدد.کنیدتنظیمرادقیقه
ی،آبیار شروعساعتبعدوآبیاریشروعدقیقهوساعت
اربهربینزمانیفاصلهانتهادروآبیاریمقدارسپس
دهیدفشارراOKوکنیدمشخصراآبیاری

روزدوهرمثلً اینکهمورداولین!داریممهمپارامترتادوبدهیمآبگلدان هابهمی خواهیمکهزمانیما
آبرشیدقیقهچهارمثالعنوانبه.بدیمآبمقدارچهکهمورددومینوبدهیمانجامراآبیاریباریک

.برسدگیاه هاوگلهمهبهکافیآبتامی کنیمبازرو

HOW)آبیاریزمانفاصلهآمیکودنیاییدر OFTEN)می کندمشخصراآبیاریباریکروزدوهمان.

HOW LONGوندکبازراآبشیردقیقهچهارمثالعنوانبه.می کندتعیینراآبیاریزمانمدتنیز
می بنددآنازبعد

Startاماو Time:هرمی خواهیدشماکهزمانیمثالعنوانبه.می کنیدمشخصراآبیاریشروعزمان
نتیجهو.کنیدتنظیم7:00رویبرراقسمتاینبایدشودانجامآبیاریصبح7:00یکبارروزدو

نیازاساسبرراساعتاینشما.می شودانجامآبیاریصبحهفتساعتباریکروزدوهرمی شود
.کنیدتنظیمخودتانگیاهان

_________________________________________________

_________________________________________________

http://smartbeen.com/shop_products.php?pid=23


نکات ایمنی

آب فیلتر فلزی توری در ورودی شیر آب را هر یک سال یکبار تمیز کنید تا از رسوب بستن•
(دمتغیر باشمی توانداین اقدام بسته به رسوبات آب استفاده شده . )جلوگیری کنید

.آن را برداریدبه همراه شیر برقی کنترلر تایمر را در زمستان ها خاموش و •

.عدم جدا کردن تایمر زمانی که آبیاری فعال است•

.فعال شدLow Batteryزمانی که نمایشگر -تعویض باتری در اولین فرصت•

لب آمیکو باتری ق. )استفاده از باتری آلکاالین و عدم استفاده از باتری های ارزان قیمت و متفرقه•
.(به آن احترام بگذارید! است

.سدمی رگلدان هامیزان آبیاری را حتمًا سه بار چک کنید تا مطمئن شوید آب الزم به تمامی •

ز تماس با وجود  مقاومت کنترلر نسبت به آب و باران، بهتر است احتیاط الزم برای جلوگیری ا•
.مستقیم آب به آن را لحاظ کنید

بستن برای بستن بوشن و یا سایر تبدیل ها از آچار استفاده نکنید و همان فشار دست برای•
.پلستیکی ممکن است آسیب ببینندبخش هایکافی است، در غیر این صورت 

ی را از باز کردن و یا تعمیر توسط افراز غیر مجاز جدًا پرهیز شود، چرا که ممکن است ایراد جزئ•
.تبدیل به ایرادی اساسی و غیر قابل تعمیر کنند

و ناسب ترمآمیکو را حتمًا از مراکز مجاز و معتبر تهیه کنید چرا که اینگونه مراکز علوه بر قیمت •
.پشتیبانی بهتر، اصالت کاال را نیز در نظر دارند

.بعد از تعویض باتری بررسی کنید که آیا ساعت آمیکو درست است یا خیر•

.  از این  بابت که وقت می گذاردید و نکات ایمنی را مطالعه می کنید بی نهایت سپاسگزاریم


