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فقط برای استفاده جهت آبیاری

برای روشن/خاموش کردن
آبیاری های تنظیم شده

اسکرول به چپ/راست برای
انتخاب یک برنامه

باال بردن/پایین آوردن
مقدار انتخاب شده

پنل
خورشیدی

ورود به/خروج از
حالت تنظیم

عملکرد دستی
برای آبیاری فوری

• فیلتر فلزی موجود در دهانه ورودی تایمر را هر چند ماه یکبار 
بیرون بیاورید و تمیز نمایید.

• در شرایط یخبندان، برای جلوگیری خرابی، تایمر را از شیر جدا نموده و 
در اتاق نگه داری نمایید.

نگهداری
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ورودی تایمر را با چرخاندن

در جهت عقربه ساعت به شیر

لوله آب حیاط متصل نمایید (

چرخش فقط با دست). در انتها

شلنگ یا لوله آبی که برای آبیاری

به باغ میرود را به خروجی

تایمر متصل نمایید.

ورودی تایمر:چگونه نصب کنیم
٣/٤ اینچ توپیچ

همراه با
فیلتر فلزی

خروجی تایمر:
٣/٤ اینچ روپیچ

کارکرد با نور خورشید (بدون نیاز به باتری). تایمر را یک ساعت قبل از تنظیم برنامه

در روشنایی روز شارژ کنید. دارای عملکرد در روز و شب در هر موقعیت

جغرافیایی و هر نوع آب و هوا

آیکون های برنامه

تنظیم روز های آبیاری ساعت شروع

سطح شارژ تایمر

تاریخ و ساعت فعلی

وقفه باران

آبیاری فعلی  
 

فعال بودن سنسور
 

آبیاری دستی

کارکرد با
نور خورشید

(SMARTIRRIGATION.IR/ACADEMY ) ™ترجمه ، ویرایش و بازنگری در رسانه آموزشی آبیاری هوشمند

برگه راهنمای فارسی تایمر آبیاری سوالر دیگ آمریکا

مدت آبیاری

آبیاری فعلی

تنظیمات - تاریخ و ساعت آ

ساعت و تاریخ فعلی را تنظیم کنید.

ابتدا          را فشار دهید تا ساعت انتخاب شود و سپس آن را با             تنظیم کنید.

AM/PM با باال بردن یا پایین آوردن ساعت تنظیم میشود.

کار را با فشار دادن        ادامه دهید تا دقیقه ، ماه ، روز و سپس سال جاری را تنظیم کنید.

سپس          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

آبیاری در روز های مشخصی از هفته

بازگشت به تنظیمات پیشفرض کارخانه:

روز آبیاری

روز غیر آبیاری

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات روز         انتخاب شود. به طور پیشفرض همه ی روز ها برای آبیاری

انتخاب شده اند. سپس          را فشار دهید و با استفاده از             در میان روز های هفته حرکت کنید.

با استفاده از             یک روز را برای آبیاری از حالت انتخاب خارج کنید یا به حالت انتخاب درآورید.

سپس          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات روز         انتخاب شود. سپس        را فشار دهید و برای سه ثانیه

نگه دارید. تنظیمات به حالت پیشفرض بازگردانده خواهد شد اما ساعت و تاریخ دستگاه

سر جای خود باقی خواهد ماند.

آبیاری در روز های فرد/ زوج

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات روز         نمایان شود.

EVEN سپس          را فشار دهید و با استفاده از        در میان روز های هفته آنقدر حرکت کنید تا وقتی

(به معنای فرد) شروع به چشمک زدن کند.             را فشار دهید تا ODD (به معنای زوج) انتخاب شود.

سپس          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

تنظیمات - روز های آبیاری ب

آبیاری در هر X روز (آبیاری چرخه ای)

برای اینکه تایمر را به حالت روز های مشخصی از هفته برگردانید:

برای پاک کردن یک ساعت شروع:

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات ساعات شروع         نمایان شود. به طور پیشفرض ساعت شروع ١

بر روی AM ٦ تنظیم شده است. حاال          را فشار دهید تا ساعت انتخاب شود. آنرا با            تنظیم

کنید. سپس        را فشار دهید و دقیقه را تنظیم کنید. برای تنظیم ساعت های شروع اضافی       را

فشار دهید. تا ٤ ساعت شروع میتوان تنظیم کرد. در آخر          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

با فشار دادن            همه ی ساعات شروع تنظیم شده را مشاهده نمایید.

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات روز         نمایان شود.

بعد از آن          را فشار دهید و سپس        را تا زمانی که روز های هفته در باالی صفحه ال سی دی

قابل دیدن باشد فشار دهید. سپس        را فشار دهید و با استفاده از              در میان روز های هفته

حرکت کنید و به وسیله ی         هر کدام از روز ها را برای آبیاری به حالت انتخاب درآورید.

سپس          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

ابتدا          را فشار دهید تا ساعت انتخاب شود. سپس            را برای افزایش یا کاهش ساعت تا زمانی

که OFF بر روی صفحه نمایان شود فشار دهید. در آخر          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات روز         نمایان شود.

� DAY سپس          را فشار دهید و با استفاده از        در میان روز های هفته آنقدر حرکت کنید تا وقتی

(به معنای ١ روز) شروع به چشمک زدن کند.             را فشار دهید تا آبیاری از هر ١ روز یکبار تا

هر ٣٠ روز یکبار انتخاب شود. سپس          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

تنظیمات - ساعات شروع پ

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات مدت آبیاری         نمایان شود. به طور پیشفرض مدت آبیاری بر روی

٥ دقیقه تنظیم شده است.          را فشار دهید تا ساعت انتخاب شود و سپس آن را با             تنظیم کنید.

سپس        را برای تنظیم دقیقه فشار دهید. در آخر          را برای تایید تنظیماتتان فشار دهید.

وقفه باران برای خاموش کردن تایمر در زمستان یا هنگامی که باران می بارد استفاده میشود.

 برنامه های تنظیم شده حفظ خواهند شد و آبیاری های زمان بندی شده بعد از اینکه وقفه باران کامل شد

 ادامه می یابند.

ابتدا        را فشار دهید تا تنظیمات وقفه باران          نمایان شود.          را فشار دهید و سپس با

استفاده از              تعداد روز ها را برای معلق کردن آبیاری ها تنظیم کنید. در آخر          را برای تایید

 تنظیماتتان فشار دهید. برای لغو کردن وقفه باران، با استفاده از             روز ها را روی OFF تنظیم کنید.

برای آبیاری دستی       را فشار دهید.

برای توقف آبیاری       را فشار دهید یا اینکه تایمر آبیاری با مدت زمان تنظیم شده را اجرا خواهد کرد.

(اگر تنظیم شده). مدت زمان پیشفرض آبیاری ٥ دقیقه می باشد.

تنظیمات - مدت آبیاری ها ت

تنظیمات - وقفه باران ث

تنظیمات - آبیاری دستی ج

سنسور

کانکتور های سیم
ضد آب

سیم های زرد رنگ
سنسور

هدف استفاده از سنسور، جلوگیری از اجرای آبیاری های اتوماتیک زمان بندی شده در هنگام بارش
فراوان باران است. اکثر سنسور های باران مدل Normally closed میتوانند با تایمر EVO ١٠٠ مورد

استفاده قرار گیرند. 

١. حلقه سیم زرد رنگ را از وسط برش دهید و آنها را با استفاده از کانکتور های سیم ضد آب
به هر کدام از سیم های سنسور متصل نمایید.

٢. دستور العمل های شرکت سازنده سنسور را برای کالیبره کردن سنسور دنبال کنید

٣. هنگامی که سنسور فعال است و در حال جلوگیری از آبیاری میباشد، آیکون      نمایان خواهد شد.

(سنسور شامل اقالم همراه محصول نیست) استفاده از سنسور


