19/05/2019

מערכת השקיה ל  20עציצים AQUALUX
תיאור המערכת :
מערכת השקיה עצמאית להשקיית עד  20עציצים  ,ללא תלות במקור מים או חשמל ,
מופעלת ע"י  2סוללות נטענות (  1.2 AAוולט  MA 2400ומעלה  -לא כלולות)
( ניתן לרכוש בגרעין מק"ט  ) 62212467כולל כבל  USBלטעינה .
 5תוכניות להשקיה :
 7 .1ימים כמות מים לטפטפת בודדת  200מ"ל משך השקיה  39דקות .
 14 .2יום כמות מים לטפטפת בודדת  100מ"ל משך השקיה  20דקות .
 21 .3יום כמות מים לטפטפת בודדת  65מ"ל משך השקיה  13דקות .
 28 .4יום כמות מים לטפטפת בודדת  50מ"ל משך השקיה  10דקות .
 .5תוכנית השבתה OFF

תכולה :
מיכל פיויסי  30ליטר  ,תושבת למיכל  ( ,סטנד תמיכה למיכל  2 Uיחידות )
מכסה עליון כולל מערכת הפעלה  ,תקע  +כבל , USB
צינורית גמישה לטפטפות באורך  20מטר  20 ,טפטפות  20 ,מייצב לטפטפת,
 5יחידות מפצל  6, Tיחידות פקק לצינורית  2 ,יחידות קליפס תפס לצינורית.

הוראות הרכבה :
יש לייצב את מיכל המים באמצעות שני הזרועות  Uלתושבת  ,לאחר מכן
יש להכניס שתי סוללות נטענות לבית הסוללות ,
יש למקם את מכסה מערכת ההפעלה על גבי המיכל  ,לוודא שצינורית היניקה נכנסה לתוך מיכל
המים  ,יש למקם את המערכת במקום הרצוי ,
למלא  30ליטר מים בעזרת משפך  ,יש לחבר את צינורית ההשקיה ליציאה ( שחורה )
בחלק העליון של המכסה ,
לפרוס את הצינורית בהתאם למיקום העציצים  ,מעל לכל עציץ יש לחתוך את הצינורית
לחבר טפטפת ולקבע בעציץ באמצעות מייצב .
את קצה הצינורית יש לסתום באמצעות מחבר סתימה .
יש לחבר את כבל ה  USBלחשמל .

אופציה א'  :התחלת השקיה מיידית ,
בהפעלה ראשונה יש לבחור את תוכנית ההשקיה הרצויה וללחוץ על לחצן ההפעלה
המערכת תתחיל לפעול מיידית לאחר מספר שניות בהתאם לתוכנית .
ההשקיה הבאה תתבצע לאחר  24שעות .

אופציה ב'  :דחיית התחלת השקיה ,
יש ללחוץ מספר לחיצות על לחצן ההפעלה כל לחיצה דוחה בשעה את תחילת ההשקיה
ניתן לדחות עד  23שעות קדימה .
הערות :
אין למהול במיכל המים דשן מכל סוג שהוא ,
יש להשתמש בסוללות נטענות כפי שרשום ע"ג האריזה  (.מק"ט ) 62212467
לקביעת גובה מקסימאלי למיקום העציצים מעל פני מערכת ההשקיה יש לעיין בעלון
המצורף של הייצרן .

לייעוץ והדרכה יש לפנות ל מיה  – 08-9320432 :עמיחי 08-9320496 -
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