
    

19/05/2019 

  

 

   XUUALQA עציצים  20ל  מערכת השקיה

 

   : המערכת  אורית

 מים או חשמל , רעציצים , ללא תלות במקו 20ד השקיית עצמאית לע הימערכת השק

 (לא כלולות -ומעלה    MA 2400וולט  AA  1.2ות ) נטענ תולסול 2מופעלת ע"י 

 לטעינה . USBכבל כולל  ( 62212467 טמק" עיןרג) ניתן לרכוש ב

 :קיה תוכניות להש 5

 דקות . 39השקיה  משךמ"ל  200ת כמות מים לטפטפת בודדימים  7 .1

 דקות . 20השקיה  משךמ"ל  100יום כמות מים לטפטפת בודדת  14 .2

 ת .וקד 13השקיה  משך"ל מ 65  דדתטפטפת בויום כמות מים ל 21 .3

 דקות .  10משך השקיה מ"ל  50  דדתיום כמות מים לטפטפת בו 28 .4

 OFFבתה שהתוכנית  .5

 

 :ה לותכ

 יחידות ( U  2למיכל יכה מתסטנד ) , תושבת למיכל ,  ליטר 30יסי ומיכל פי

 ,  USBתקע + כבל , פעלה מערכת המכסה עליון כולל  

 מייצב לטפטפת, 20טפטפות ,  20מטר ,  20באורך  גמישה לטפטפות צינורית 

  .וריתנלצי תפסקליפס יחידות  2,  יתפקק לצינור יחידות  T ,6מפצל יחידות  5

 

 



 : וראות הרכבה ה

 , לאחר מכן לתושבת  Uזרועות הבאמצעות שני המים יש לייצב את מיכל 

 לבית הסוללות , טענות י סוללות נתש הכניסיש ל

  לכישצינורית היניקה נכנסה לתוך מ אדוולעל גבי המיכל , יש למקם את מכסה מערכת ההפעלה 

 המערכת במקום הרצוי ,  יש למקם את,  המים 

 () שחורה ההשקיה ליציאה צינורית את ש לחבר י ,ך פשממים בעזרת ליטר  30למלא 

 ,  הסמכון של ההעליבחלק 

 תך את הצינורייש לחתומעל לכל עציץ העציצים ,  וםקמיית בהתאם ללפרוס את הצינור

 .מייצב  תובאמצעבעציץ לחבר טפטפת ולקבע 

 . מחבר סתימה יש לסתום באמצעות  ת ירקצה הצינואת 

 לחשמל . USBלחבר את כבל ה יש 

 מיידית ,יה ת השקלתחה:  א' יהצאופ

 ל לחצן ההפעלה ה וללחוץ עוכנית ההשקיה הרצויבהפעלה ראשונה יש לבחור את ת 

 לאחר מספר שניות בהתאם לתוכנית .מיידית ול המערכת תתחיל לפע

 ת .שעו 24 רחע לאצאה תתבההשקיה הב

 , יהקשה לתתחהאופציה ב' : דחיית 

 כל לחיצה דוחה בשעה את תחילת ההשקיה על לחצן ההפעלה  ותלחיצמספר יש ללחוץ 

 . מה ידשעות ק 23ניתן לדחות עד 

 הערות :

 שהוא , דשן מכל סוגבמיכל המים אין למהול 

 ( 62212467) מק"ט ות כפי שרשום ע"ג האריזה .ות נטעניש להשתמש בסולל

 בעלון עיין יש ל יהקשיצים מעל פני מערכת ההגובה מקסימאלי למיקום העצעת לקבי

  .של הייצרן המצורף 

 

  08-9320496  -עמיחי  – 08-9320432:  רכה יש לפנות ל מיה ייעוץ והדל

 "הגרעין" סרטון הדרכה באתרלרשותכם 

   

  


