معرفی تایمر آبیاری آمیکو:
با این محصول میتوانید به نیاز
آبیاری گیاهان را نظم ببخشید و
در مواردی مانند مسافرت رفتن،
فراموشی آبیاری و موارد مشابه از
خشک شدن گیاهان جلوگیری
کنید.
توضیحات دقیق محصول را در
صفحات بعدی مطالعه بفرمایید.

فروشگاه بروز تجهیزات آبیاری اتوماتیک اسمارت بین

www.SmartBeen.com | info@SmartBeen.com

تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
محصولی از شرکت رِین | ساخت ایتالیا
ورودی آب¾ :
خروجی آب :تک خروجی ¾
تحمل فشار آب:
کمترین 0.5 :بار
بیشترین 6 :بار

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

برای تهیه این محصول و
یا سایر محصوالت مشابه
به فروشگاه اسمارت بین
مراجعه کنید.
Shop.SmartBeen.com

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

---------------دو سال کار با دو
عدد باتری قلمی
(سایز  )AAآلکاالین

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

برنامه ریزی راحت و
متنوع از هر  6ساعت
الی  15روز بر اساس
نیاز گیاهان

ورودی استاندارد ¾

(بدون نیاز به نوار تفلن)

سایر ویژگیها:

•
•
•
•

فیلتر توری فلزی در ورودی آب
نشانگر میزان باتری
برنامه ریزی ساده ولی دقیق
نمایشگر بزرگ همراه با نور پسزمینه

---------------خروجی استاندارد ¾

تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
محصولی از شرکت رِین | ساخت ایتالیا
مشخصات فنی:
تک کانال خروجی
•
شیر برقی پر قدرت
•
ورودی استاندارد ¾
•
خروجی استاندارد ¾
•
آستانه تحمل فشار تا  6بار
•
جنس بدنه  ABSضد حریق
•
کمترین فلو آب 5 :لیتر در دقیقه
•
بیشترین فلو آب 40 :لیتر در دقیقه
•
کمترین فشار آب :پیشنهادی یک بار
•
بخش کنترلر قابل جدا شدن (در زمان فصل سرما)
•
محافظ صفحه نمایش مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
•
صفحه نمایش  3اینجی با حروف درشت و نور پسضمینه
•
راه اندازی با دو عدد باتری  1.5ولت قلمی (طول عمر باتری تا دو سال)
•
محیط برنامه ریزی آبیاری کاربر پسند و ساده!
 1برنامه برای آبیاری
•
ساعت داخلی دستگاه
•
نمایش ساعت آبیاری بعدی
•
نمایش میزان باتری (در صورت نیاز به تعویض آن)
•
فعال کردن آبیاری دستی و مشخص کردن مدت زمان آن
•
فاصله آبیاری از هر  6ساعت الی  15روز بر اساس نیاز گیاه
•
میزان قابل تنظیم آبیاری از  1الی  240دقیقه بر اساس نیاز گیاه
•
نمایش مدت زمان آبیاری در گیاهان (به صورت )count down
•

آموزش برنامه ریزی آمیکو

فروشگاه بروز تجهیزات آبیاری اتوماتیک اسمارت بین

www.SmartBeen.com | info@SmartBeen.com

تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
محصولی از شرکت رِین | ساخت ایتالیا
ً
مسلما مهمترین کار گذاشتن باتری داخل
برای راه اندازی تایمر
تایمر آبیاری آمیکو است.
قدم اول

بعد از آن که تایمر را از داخل جعبه
خارج کردید ،مانند شکل باال تایمر را از
شیر برقی جدا کنید .با یک کشش
ساده تایمر از شیر برقی جدا میشود.
قدم سوم

باتریها را در داخل دستگاه قرار دادید
مجدد تایمر را به شیر برقی متصل
کنید (دقت کنید که فلشهای سفید
رو به روی همدیگر قرار گرفته باشند.

قدم دوم

سپس از پشت قسمت تایمر ،درب
پوشش جا باتری را باز کنید و دو عدد
باتری قلمی (سایز  )AAداخل تایمر
آبیاری قرار دهد.
قدم چهارم

اگر باتریها سالم باشند دستگاه روشن
خواهد شد .اگر باتریها قدرت کافی را
نداشته باشند تایمر آبیاری اتوماتیک
آمیکو به شما آالرم خواهد داد.

جهت تهیه این محصول و سایر محصوالت مشابه به وبسایت  SmartBeen.comمراجعه کنید

تایمر آبیاری اتوماتیک آمیکو
محصولی از شرکت رِین | ساخت ایتالیا
بعد از قرار دادن باتری نوبت به برنامه ریزی تایمر ،بر اساس نیاز گل و
گیاهان میرسد.

ما زمانی که میخواهیم به گلدانها آب بدهیم دو تا پارامتر مهم داریم! اولین مورد اینکه مثلً هر دو روز
یک بار آبیاری را انجام بدهیم و دومین مورد که چه مقدار آب بدیم .به عنوان مثال چهار دقیقه شیر آب
رو باز میکنیم تا آب کافی به همه گل و گیاهها برسد.
در دنیایی آمیکو فاصله زمان آبیاری ( )HOW OFTENهمان دو روز یک بار آبیاری را مشخص میکند.
 HOW LONGنیز مدت زمان آبیاری را تعیین میکند .به عنوان مثال چهار دقیقه شیر آب را باز کند و
بعد از آن میبندد
و اما  :Start Timeزمان شروع آبیاری را مشخص میکنید .به عنوان مثال زمانی که شما میخواهید هر
دو روز یکبار  7:00صبح آبیاری انجام شود باید این قسمت را بر روی  7:00تنظیم کنید .و نتیجه
میشود هر دو روز یک بار ساعت هفت صبح آبیاری انجام میشود .شما این ساعت را بر اساس نیاز
گیاهان خودتان تنظیم کنید.

با نگه داشتن دکمه  Auto offتایمر را میتوانید در زمانی که نیاز
به استفاده ندارید خاموش کنید ،به عنوان مثال در زمستانها.
_________________________________________________

 :MANUALآبیاری همین االن شروع میشود .زمانی که
شما این دکمه را فشار میدهید آمیکو از شما سوال میکند
که چند دقیقه آبیاری انجام بدهم ،که با دکمههای  +و-
میتوانید مدت زمان را کم ویا زیاد کنید و در انتها با زدن
دکمه  OKآبیاری شروع میشود.
_________________________________________________

 :OKبا این دکمه وارد تنظیمات آمیکو میشوید .شما باید
در قدم اول ساعت دستگاه را تنظیم کنید ،با استفاده از
دکمه  +و – ساعت را تنظیم و با کلیک کردن دکمه OK
دقیقه را تنظیم کنید .مجدد دکمه  OKرا فشار دهید تا
ساعت و دقیقه شروع آبیاری و بعد ساعت شروع آبیار ی،
سپس مقدار آبیاری و در انتها فاصله زمانی بین هر بار
آبیاری را مشخص کنید و  OKرا فشار دهید

جهت مشاهده ویدئو آموزشی راه اندازی تایمر آمیکو
میتوانید  QR Codeمقابل را را اسکن کنید .ویا به
فروشگاه اسمارت بین مراجعه و روی محصول آمیکو
کلیک کنید و از آنجا ویدئو آموزش فارسی را مشاهده
کنید.

نکات ایمنی
از این بابت که وقت میگذاردید و نکات ایمنی را مطالعه میکنید بینهایت سپاسگزاریم.

• فیلتر فلزی توری در ورودی شیر آب را هر یک سال یکبار تمیز کنید تا از رسوب بستن آب
جلوگیری کنید( .این اقدام بسته به رسوبات آب استفاده شده میتواند متغیر باشد)
• تایمر را در زمستانها خاموش و کنترلر به همراه شیر برقی آن را بردارید.
• عدم جدا کردن تایمر زمانی که آبیاری فعال است.
• تعویض باتری در اولین فرصت  -زمانی که نمایشگر  Low Batteryفعال شد.
• استفاده از باتری آلکاالین و عدم استفاده از باتری های ارزان قیمت و متفرقه( .باتری قلب آمیکو

است! به آن احترام بگذارید).
ً
حتما سه بار چک کنید تا مطمئن شوید آب الزم به تمامی گلدانها میرسد.
• میزان آبیاری را
• با وجود مقاومت کنترلر نسبت به آب و باران ،بهتر است احتیاط الزم برای جلوگیری از تماس
مستقیم آب به آن را لحاظ کنید.
• برای بستن بوشن و یا سایر تبدیلها از آچار استفاده نکنید و همان فشار دست برای بستن
کافی است ،در غیر این صورت بخشهای پلستیکی ممکن است آسیب ببینند.
ً
جدا پرهیز شود ،چرا که ممکن است ایراد جزئی را
• از باز کردن و یا تعمیر توسط افراز غیر مجاز
تبدیل به ایرادی اساسی و غیر قابل تعمیر کنند.
ً
حتما از مراکز مجاز و معتبر تهیه کنید چرا که اینگونه مراکز علوه بر قیمت مناسبتر و
• آمیکو را
پشتیبانی بهتر ،اصالت کاال را نیز در نظر دارند.
• بعد از تعویض باتری بررسی کنید که آیا ساعت آمیکو درست است یا خیر.

