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כללי

1. סקירת מערכת

אנו מודים לכם על רכישת בקר ההשקיה ברמד דגם BIC לבקרת השקיה לגינון. 
מדריך זה מתאר בקצרה את אופן השימוש בבקר כך שניתן להתקינו ולהפעילו במהירות. 
אחרי ההפעלה הראשונית והכרת ממשק המשתמש של הבקר, ניתן להיעזר במסמך זה 

גם לצורך תפעול אפשרויות נוספות ופחות שגרתיות של הבקר.

אודות הבקר

בקר ההשקיה מיועד להפעלה של שניים, ארבעה, או שישה ברזים )בהתאם לדגם הנרכש(. 
לכל ברז ניתן להגדיר תכנית השקיה הקובעת מתי יופעל הברז, ולמשך כמה זמן. הבקר 

מופעל בשתי סוללות AA )אלקליין( המחזיקות עד שלוש שנים. הבקר כולל אפשרות לחיבור 
חיישן גשם )לא כלול( המאפשר שליטה מלאה וחסכונית בהשקיה. לבקר מארז קומפקטי 

המיועד לשימוש חיצוני ומוגן מפני פגעי מזג האוויר.

הכרה וזיהוי הבקר

מכסה הבקר  .1
מדבקת כפתורי הפעלה  .2

 LCD מסך  .3
לוח מקשים בעל 7 מקשים   .4 

המיועד לתכנות הבקר, הפעלתו  
מכסה תא הסוללות -   .5 

התא מכיל שתי סוללות AA )אלקליין(    
)אינן כלולות באריזה(  

תווית עם סימון דגם הבקר  .6

1

2

3

4

56
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מערכת השקיה טיפוסית

הבקר משולב בראש השקיה )לא כלול במערכת הבקר( אשר יכלול:
ברזי השקיה   .1

קופסת חלוקה לחיווט הברזים לבקר  .2
BIC בקר  .3

ברז ראשי )אופציונאלי( - נפתח לפני הפעלת ברז ההשקיה הראשון ונסגר לאחר סיום   .4 
השקיית אחרון הברזים.  

צמת חוטים לחיווט הברזים וגלאי הגשם.  .5
6.  ציוד נוסף לוויסות, סינון, ושחרור אוויר מהמים הזורמים דרך המערכת.  

2

1

3

4

5
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חיווט הבקר 

הבקר מסופק עם צמת חוטים צבעוניים וכל חוט מסומן בתווית.
חבר את החוט האדום של הברז לחוט האדום של הבקר הנושא את מספר הברז.  .1
חבר את החוט האדום של הברז הראשי לחוט הכתום של הבקר המסומן "ראשי".  .2

חבר את החוטים השחורים של כל הברזים לשני החוטים השחורים המסומנים "משותף".  .3

טיפ: מומלץ להשתמש במהדקים וקופסת חיבורים להגנה על החיבורים החשמליים.  

שחור

שחור

כתום

שחור

אדום

אדום

אדום

אדום

אדום

אדום

1אדום

2

3

4

5

6

ראשי

משותף

משותף
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ידית הפעלת הברז

הברז כולל ידית הפעלה המאפשרת:
 CLOSE או OPEN הפעלה ידנית של הברז - מצב 	●

 AUTO הפעלה אוטומטית של הברז על ידי הבקר - מצב 	●

. AUTO הערה: להפעלת הברז באמצעות הבקר, הידית חייבת להיות במצב

CLOSE
סגור
קבוע

OPEN
פתוח
קבוע

AUTO
הפעלה על ידי 

הבקר 

סגור
קבוע

פתוח
קבוע

הפעלה 
על ידי הבקר

AUTO

OPEN CLOSE

חשוב!!
על מנת להעביר את הברז ממצב "פתוח" ידנית ל"אוטומט", יש להעביר קודם את הידית למצב 

"סגור" ורק לאחר מכן ל"אוטומט"
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2. מסך התצוגה ולוח המקשים









לוח המקשים

לוח המקשים ישמש אותך לתכנות והפעלת הבקר. במהלך ההסברים יופיעו סימונים 
המייצגים את המקשים השונים של הבקר.

תיאור מקש
אישור/בחירת מצב תכנות 

תזוזה שמאלה/ימינה 

הוסף/הפחת מערך שנבחר 

הדלק/כבה תכניות השקיה

פתח/סגור הפעלה ידנית 
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תצוגת הבקר

סמליל ימי השקיה - מסמן תכנות ימי השקיה ספציפיים, השקיה של פעם ביומיים,   .1 
או השקיה עד אחת לשלושים יום.  

סמליל חיישן הגשם - מופיע כשחיישן הגשם מזהה גשם. כשהכבל הצהוב מנותק   .2 
נכנסת ההשקיה להשהיה.  

סמליל מצב השקיה - מופיע כשהבקר במצב השקיה.  .3
סמליל השעה והתאריך - מופיע בעת שהשעה והתאריך מוצגים במרכז המסך.  .4

סמליל מצב הסוללה - מהבהב בשעה שהסוללות חלשות ויש להחליפן.  .5
מספר ברז - בזמן הפעלה, מציג את מספר הברז שעובד ובזמן הגדרת פרמטרים,   .6 

מציג את מספרי הברזים שעומדים להשתנות.  
סמליל הפעלה ידנית - מופיע כשהבקר במצב השקיה ידנית.  .7

סמליל השהיה בעקבות גשם - מופיע בעת עיכוב ההשקיה מיום אחד ועד 99 ימים   .8 
לאחר זיהוי גשם עם חזרה אוטומטית לעבודה.  

סמליל ברז ראשי - מופיע כשהברז הראשי פתוח.  .9
סמליל אחוזי ההשקיה - מופיע בעת הגדרת אחוזי ביצוע מזמני ההשקיה הקבועים בתכנית.   .10
סמליל משך ההשקיה - מופיע בעת תכנות משך ההשקיה מדקה אחת ועד חמש שעות   .11 

וחמישים ותשע דקות.  
סמליל שעת התחלה - מופיע בעת תכנות של עד ארבע התחלות השקיה ביממה.  .12

M :17
3

AM 123

4

2

1

12 11 10 8

6

9
7

5M  Tu  W  Th  F  Sa  Su
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פרק זה מתאר את הפעולות הנדרשות בהפעלה ראשונה של הבקר.

התקנת הסוללות
פתח את מכסה תא הסוללות ע”י סיבובו נגד   .1 

כיוון השעון.  
התקן שתי סוללות חדשות מסוג AA אלקליין   .2 

)אינן מסופקות עם המוצר(.   
שים לב לכיוון הנכון של הקוטביות כפי שמסומן בתחתית המכשיר.

החזר את מכסה תא הסוללות למקומו וסגור אותו בסיבוב בכיוון השעון.  .3
השתמש אך ורק בכח היד לסגירת המכסה.   

בסיום התקנת הסוללות נדלק מסך התצוגה ולאחר מספר שניות יוצג שעון הבקר וספרות 
השעה מהבהבות.

3. פעולות ראשונות

הגדרת השעה והתאריך 
כאשר ערך השעה מהבהב, בצע את הפעולות הבאות להגדרת השעה. 

השתמש במקשי ה-  להגדרת השעה.  .1
טיפ: בפורמט של 12 שעות יש לשים לב לסימונים  AM ו-PM המתחלפים אחרי השעה 12.

. לחץ על מקש  .2
ספרות הדקות מהבהבות.

השתמש במקשי ה-  להגדרת הדקות.  .3

לחץ על מקש  למעבר להגדרת ערכי התאריך.   .4

 שים לב! פורמט התאריך הינו אמריקאי, 
 דהינו קודם חודש )1(, אחר כך יום )2( ובסוף שנה )3(.

היום בשבוע יעודכן אוטומטית כך שיתאים לתאריך שנקבע.
השתמש במקשי ה- כדי לשנות את החודש )1(.  .5

לחץ על מקש  למעבר להגדרת היום )2(.  .6
השתמש במקשי ה- כדי לשנות את היום.  .7

לחץ על מקש  למעבר להגדרת השנה )3(.  .8
השתמש במקשי ה- כדי לשנות את השנה.   .9

לחץ על מקש  למעבר למסך הראשי.
 טיפ: בכדי להבטיח עבודה נכונה של הבקר, יש לוודא כי השעה והתאריך בבקר מעודכנים. 

. כדי להגדיר בהמשך שעה ותאריך, ממסך הראשי, לחץ על מקש

:17
Su

3

AM 12

6 17 YR

Su

3
15

21 3
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המסך הראשי של המערכת
 המסך הראשי מוצג בזמן שגרת ההפעלה של הבקר 

 ויישמש נקודת התחלה לתהליכי התכנות השונים אשר 
יוסברו בהמשך. 

במסך הראשי מוצגים:
היום בשבוע )3(  		●

השעה של המערכת )2( 		●

מידע לגבי ברזים )1( שיש להם תכנית פעילה במהלך היום  		●	

והברזים שפועלים ברגע זה.  

קביעת פורמט שעות
כדי לשנות את הפורמט בין 12 ל 24 שעות:

במסך הראשי, החזק את מקש ה-לחוץ למשך שלוש שניות   .1 
עד שפורמט השעה יוחלף. )הסימון AM/PM נעלם מהמסך בפורמט 24 שעות(.  

הגדרת ברז ראשי
כאשר הברז הראשי מוגדר פעיל הסמליל יופיע על המסך, הברז הראשי יפתח אוטומטית 

בכל פתיחה של אחד מהברזים.
כדי להפוך את הברז הראשי לפעיל, במסך הראשי לחץ על  והחזק 3 שניות עד הופעת 

סמליל הברז הראשי   על המסך.

:00
Su 

3

AM 12
1

32

:00
Su

24 :00
Su

PM 12

ברז ראשי



 11

4. הגדרת תכנית השקיה
פרק זה מתאר את הפעולות הנדרשות כדי להגדיר תכנית השקיה אוטומטית.

הבקר מאפשר הגדרת תכנית השקיה נפרדת לכל ברז במערכת.

מסך הראשי של המערכת
 וודא שהמסך הראשי מוצג. 

 במסך זה מוצגת השעה של המערכת 
ובחלק העליון של המסך מופיע היום בשבוע.

בחירת ברז
כדי לבחור את הברז עבורו נקבעת תכנית ההשקיה: 

 . מהמסך הראשי, לחץ על מקש  .1
מספר הברז מוצג )ראה 1 באיור(.  

לחץ על מקש .  מספר הברז מתחיל להבהב.  .2
השתמש במקשי לבחירת הברז הרלוונטי.  .3

 . בסיום, לחץ על מקש  .4
לחץ על מקש  למעבר לשלב הבא: "קביעת ימי השקיה".  .5

:00
Su 

3

AM 12

V       3
1
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קביעת ימי השקיה
 OFF מופיע מסך המציין את מספר הברז והסימן 

מסמן שלא נקבעה תכנית השקיה לברז זה.
 חשוב: מסך זה לא יופיע כאשר כבר נקבעה 

תכנית השקיה כלשהי לברז.  

 . לחץ על מקש
 מופיע מסך המציג את ימי השבוע ואת מספר הברז )1( 

עבורו נקבעת תכנית ההשקיה. 
היום הראשון בשבוע )שני( מהבהב )2(.

3
OFF

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

EVERY
3

1

2

 תחת כל יום בשבוע מופיע סימון )ראה 1 בתמונה( 
 המציין את הפעלת ההשקיה באותו היום. 

כברירת מחדל, כל הימים בשבוע מסומנים להפעלת השקיה. 
1. לחץ על  להסרת הסימון )2( וביטול השקיה ביום שנבחר.
2. לחץ על  להחזרת הסימון )1( ולהשקיה ביום שנבחר.

3. השתמש במקש  למעבר ליום אחר. היום הנבחר מהבהב.

חשוב: לחיצה על  כאשר M מהבהב, או לחיצה על  כאשר Su מהבהב, תעביר את המסך 
למצב השקיה לפי מחזור ימים. במקרה של מעבר, לחץ על החץ הנגדי כדי לחזור לבחירת ימי 

ההשקיה.

4. סמן את כל הימים בהם תרצה להשקות עם הברז הנבחר.
 דוגמה: במסך משמאל תופעל השקיה של ברז 3 

בימים שני, חמישי, וראשון.
. -5. לחץ על מקש ה

6. לחץ על מקש  למעבר לשלב הבא: "קביעת שעת תחילת ההשקיה".

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

EVERY
3

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

ThTh

12
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קביעת שעת תחילת ההשקיה
לכל ברז, ניתן לתכנת עד חמישה מועדים שונים לתחילת 

השקיה.

לקביעת שעת תחילת השקיה מחזור ראשון ביום הנבחר )1( 
:START 1

 לחץ על מקש  לשינוי שעת התחלת השקיה. 
הערך )2( מתחיל להבהב.

הערה : הערך OFF מציין אי הפעלת הברז במועד הנבחר.

השתמש במקשי  לשינוי שעת תחילת השקיה )2(.   .1

 טיפ: לביטול מועד השקיה ) OFF(, לחץ על  כאשר 
השעות מהבהבות עד מעבר השעה בחצות הלילה.

השתמש במקש  למעבר להגדרת דקות.  .2
השתמש במקשים לשינוי הדקות.  .3

. -בסיום, לחץ על מקש ה  .4

לתכנות מחזורי השקיה נוספים לאותו היום:

.)START 2( לבחירת שעת תחילת השקיה שנייה  השתמש במקשים  .5
חזור על סעיפים 1 עד 5 לקביעת שעת תחילת השקיה.  .6

חזור על הגדרת השעה עבור כל אחד מהמועדים בהם תרצה לבצע השקיה.  .7
לחץ על  להתקדמות לשלב הבא: "קביעת משך זמן ההשקיה" .  .8

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

OFF
3

START 1

1 2

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

:00
3

START
AM 61

2
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קביעת משך זמן ההשקיה
משך זמן מחזור השקיה מוגדר בשעות ודקות. ההשקיה תתבצע למשך הזמן שיקבע בכל 

אחד מהימים והמועדים שהוגדרו בשני השלבים הקודמים לפתיחת הברז.

סמליל  ונתון משך ההשקיה מופיעים על גבי המסך.

לקביעת משך ההשקיה:
לחץ על מקש . ערך השעות מתחיל להבהב.

השתמש במקשי  לשינוי הערך שמהבהב.
השתמש במקשי  למעבר מהגדרת שעות להגדרת 

דקות. 
.-לחץ על מקש ה

טיפ: כאן מסתיימת הגדרת תכנית השקיה לברז השקיה.  כדי לחזור למסך הפתיחה, לחץ שלוש 
 . פעמים על מקש 

מהמסך הראשי, ניתן לחזור על השלבים הרשומים מעלה גם עבור ברזי השקיה נוספים.

 להמשך הגדרת אפשרויות נוספות ומעבר לקביעת "אחוזי ביצוע של תכניות השקיה" 
. לחץ על מקש

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

:05
3

0

אחוזי ביצוע של תכניות השקיה
 כאשר יש שוני בכמות המים הנדרשת בכל חודש בשנה, ניתן להגדיר את אחוז הביצוע 

)200%-5%( של תכנית ההשקיה. 
שימוש בתכונה זו מסייע להשקות בתנאי מזג אוויר משתנים, מבלי לשנות את תכנית 

ההשקיה. 

הערות: הגדרות אלה חלות על כל הברזים. 

, מספר החודש )1( ואחוזי השקיה )2(. המסך כולל סמליל 
דוגמה: האיור מתאר הגדרה לכך שבחודש יוני המערכת תשקה 

100% מזמן ההשקיה שהוגדר בתכניות ההשקיה.
. לשינוי, לחץ על מקש  .1
ערך אחוזי השקיה מהבהב. 

השתמש במקשים  לקביעת אחוזי השקיה רצויים   .2
לחודש המוצג.

השתמש במקשים  למעבר לחודש אחר.  .3
. -בסיום, לחץ על מקש ה  .4

לחץ על  כדי לעבור להגדרת "תכנות השהייה בעת גשם".   .5

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su
%1006

1 2
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תכנות השהייה בעת גשם
אפשרות זו משמשת להשהיית תכנית ההשקיה למספר 
מוגדר של ימים בעקבות קבלת אות מחיישן הגשם )אם 

מחובר למערכת(. 

בתקופת גשמים ניתן להשהות את ההשקיה למשך 1-99 ימים 
מסיום הגשם. 

בסיום תקופת ההשהיה, תכניות ההשקיה חוזרות לפעולה 
באופן אוטומטי.

המסך כולל סמליל  וערך מספר ימי השהייה. OFF מציין כי לא מתקיימת השהייה בעת 
גשם.

לקביעת השהיה בעת גשם:
לחץ על מקש . הערך מהבהב.   .1

השתמש במקשים  וקבע את מספר הימים )1-99(   .2
בהם הברזים לא ישקו לאחר עצירת הגשם.

הערה: הערך OFF מופיע אחרי הערך 99 ולפני הערך 1.

לחץ על מקש  לסיום.    .3
לחץ על  כדי לעבור למסך הראשי .  .4

OFF

START In 14DAYS 
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5. הפעלת השקיה במחזוריות כל מספר ימים

להגדרת הפעלת השקיה במחזוריות של כל מספר ימים קבוע מראש:

מסך הראשי של המערכת
וודא שהמסך הראשי מוצג. במסך זה מוצגת השעה של 

המערכת ובחלק העליון של המסך מופיע היום בשבוע.

בחירת ברז
 . ממסך הראשי, לחץ על מקש  .1

מספר הברז מוצג.  
השתמש במקשי לבחירת הברז הרלוונטי.  .2

לחץ על מקש  למעבר לשלב הבא.  .3

קביעת ימי השקיה 
המסך מציג את ימי השבוע ואת מספר הברז )1( עבורו נקבעת תכנית ההשקיה.

 OFF הערה: אם  הברז  טרם תוכנת, מוצג מסך

לחץ על מקש . היום הראשון בשבוע )שני( מהבהב )2(.  .1
לחץ על מקש  למעבר למצב השקיה כל מספר ימים.  .2

מוצג סמליל  , ומספר הימים במחזור ההשקיה מהבהב. 

השתמש במקשי  להגדרת מספר הימים הרצוי.  .3
לחץ על מקש ה-  לסיום.   .4

לחץ על מקש  למעבר ל"קביעת שעת תחילת   .5
ההשקיה" )ראה עמוד 12(  

לחץ על מקש  פעם נוספת ל "קביעת משך זמן   .6 
ההשקיה" )ראה עמוד 13(.  

:00
Su 

3

AM 12

V       3
1

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

EVERY
3

1

2

1DAY EVERY
3
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6. הפעלת השקיה בימים זוגיים או אי-זוגיים

להגדרת הפעלת השקיה בימים זוגיים או אי זוגיים של ימי החדש:

מסך הראשי של המערכת
וודא שהמסך הראשי מוצג. במסך זה מוצגת השעה של 

המערכת ובחלק העליון של המסך מופיע היום בשבוע.

בחירת ברז
 . ממסך הראשי, לחץ על מקש

מספר הברז מוצג.
השתמש במקשי לבחירת הברז הרלוונטי.

לחץ על מקש  למעבר לשלב הבא.

קביעת ימי השקיה 
המסך מציג את ימי השבוע ואת מספר הברז )1( עבורו נקבעת 

תכנית ההשקיה.  

OFF הערה: אם  הברז  טרם תוכנת, מוצג מסך

לחץ על מקש . היום הראשון בשבוע )שני( מהבהב )2(.  .1
לחץ על מקש  למעבר למצב השקיה כל מספר ימים.  .2

לחץ על מקש  פעם נוספת למעבר למצב השקיה בימים זוגיים או אי-זוגיים.  .3

מוצג סמליל  , ושיטת ההשקיה מהבהבת. 

השתמש במקשי  לשינוי שיטת ההשקיה:  .4
EVEN - כל יום זוגי בחודש ) 2, 4, 6....(  ●

ODD - כל יום אי זוגי בחודש )1, 3...(  ●

לחץ על מקש ה-  לסיום.   .5
לחץ על מקש  למעבר ל"קביעת שעת תחילת ההשקיה" )ראה עמוד 12(  .6

לחץ על מקש  פעם נוספת ל "קביעת משך זמן ההשקיה" )ראה עמוד 13(.  .7

:00
Su 

3

AM 12

V       3
1

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

EVERY
3

1

2

EVEnDAYEVERY
3
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7. הפעלת קבוצת ברזים

כברירת מחדל, כל ברז פועל בנפרד בהתאם לתכנית ההשקיה שנקבעה לו. 
להפעלה בו-זמנית של שני ברזים או יותר, הברזים חייבים להיות מקושרים כקבוצה. 

ברז יכול להיות מקושר לברז שלפניו )כלומר ברז 3 מקושר לברז 2(.
להגדרת קבוצת ברזים:

במסך "קביעת משך זמן ההשקיה" )ראה עמוד 13(,   .1 
השתמש במקש  להוריד את ערך משך ההשקיה    

.GRP למטה מ-00:05 עד שמוצג  
. -לחץ על מקש ה  .2

הברז פועל באופן מקובץ.   

דוגמה: בצילום המסך למעלה, ברז 3 יפעל במקביל ועל פי התכנית שנקבעה לברז 2.

M  Tu  W  Th  F  Sa  Su

GrP
3
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8. השקיה ידנית
ניתן להפעיל ברז למשך פרק זמן נתון ללא קשר לתכנית ההשקיה שהוגדרה עבור ברז זה.

בחירת הברז והפעלתו
להפעלה ידנית של אחד מברזי ההשקיה:

 . -מכל מסך, לחץ על מקש ה  .1
מופיע מסך עם רשימת הברזים )1(   ●	

והזמן המיועד )2( להפעלת הברז.    ●

הברז הנבחר מהבהב )1(.  

השתמש במקשים  לבחירת הברז הרצוי.  .2

הפעלת הברז
לחץ על מקש להפעלת הברז הנבחר.

הברז מופעל, הסימון ON ומספר הברז שנפתח מופיעים לזמן 

קצר. 

הגדרה/תצוגת משך ההשקיה
בזמן פעולת הברז: 

משך ההשקיה שנותר מהבהב )2(.   ●

הסימון )1( תחת הברז שפועל מהבהב.  ●

במידת הצורך, השתמש במקשי  כדי לשנות את   .1 
משך ההשקיה הרצוי.  

לחץ על מקש ה-  לסיום ההשקיה הידנית.  .2

הבקר מציג כתובית OFF ולאחר 5 שניות חוזר למסך הראשי.  

:05
123456

0
12

On
123456

3

:05
123456

0
1

2



 20

9. איפוס וכיבוי

10. חיבור חיישן הגשם

חזרה להגדרות ברירת מחדל
לאיפוס הבקר לברירות המחדל של היצרן:

ממסך "קביעת ימי השקיה" )ראה עמוד 12(, לחץ על מקש  למשך 3 שניות.
מסך הבית מוצג.  ●

כל ההגדרות בבקר יחזרו לברירות מחדל של היצרן.  ●

השעה והתאריך יישארו בהגדרה הנוכחית שלהם.  ●

השבתת המערכת
להשבתת המערכת והפסקת השקיה כוללת:

לחץ על מקש ה-  . 
המערכת מציגה כתובית OFF  והמערכת מושבתת.

ניתן לחבר את רוב חיישני הגשם מסוג NC )סגור בשגרה( לבקר.
 תפקיד החיישן הוא למנוע השקיה אוטומטית כאשר יורד גשם. 

לחיבור החיישן לבקר בצע את הפעולות הבאות:
חתוך באמצע את לולאת הגיד הצהוב המשתלשל מהבקר.  .1

הסר כ-1.5 ס"מ מהבידוד בקצה כל גיד צהוב.  .2
חבר את הגידים לשני הגידים של חיישן הגשם.    

בודד את החיבורים כהלכה בבידוד מוגן מים.  
כשהחיישן פעיל )מעביר אות נוכחות גשם( וההשקיה נכנסת להשהיה מופיע סמליל   .3 

ה-  ע"ג המסך.     

הערה: סמליל ה- מופיע כשהחיישן פעיל או כשלולאת הגיד הצהוב חתוכה.
שים לב:

סמליל ה-   מופיע ע"ג המסך כאשר תכנות חיישן הגשם פעיל.  ●

חיישן הגשם אינו מסופק כחלק ממוצר זה.  ●

Hunter Mini-Clik או Rain Bird RSD :חיישני גשם מומלצים הינם  ●
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11. החלפת סוללות
סוללות הבקר יכולות לפעול עד שלוש שנים ובלבד שמשתמשים בסוללות אלקליין מתוצרת 

טובה. אורך חיי הסוללות תלוי ברגישות הסוללות המותקנות לשינויי טמפרטורה ובמספר 
הפעלות ההשקיה.

בכדי להבטיח פעולה תקינה של בקר יש לבדוק את מצב הסוללות באופן סדיר ולהחליפן 
ברגע שסמליל הסוללות החלשות מתחיל להבהב ע"ג המסך.

לאופן החלפת הסוללות, ראה "התקנת הסוללות" בעמוד 8.
בעת הסרת הסוללות ממשיך הבקר לשמור על השעה הנכונה והתאריך למשך 60 שניות, 

זאת על מנת שלא יהיה צורך לעדכן את השעון אחרי החלפת הסוללות. 

הערה: במצב בו הסוללות התרוקנו לחלוטין ניתן להפעיל השקיה ידנית )ראה "ידית הפעלת 
הברז" בעמוד 6( . 
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12. תחזוקה, איתור וזיהוי תקלות ותיקונן
בעיה: הבקר לא מפעיל את הברז אוטומטית וידנית.

סיבה אפשרית: לחץ המים נמוך מידי.  
פתרון: פתח ברז אספקת המים הראשי.  

בעיה: הברז פועל בהפעלה ידנית אך לא בתוכנית אוטומטית.

.OFF סיבה אפשרית: הבקר נמצא במצב   
פתרון: וודא כי הבקר אינו מציג את המילה OFF במסך השעה והתאריך.   
סיבה אפשרית: פורמט השעון AM/FM אינו תואם את השעה האמיתית.   

פתרון: בדוק את כיוון השעון ואם יש צורך שנה את פורמט השעה.   
סיבה אפשרית: חיישן הגשם מונע את ההשקיה.  

.OFF פתרון: העבר את חיישן הגשם למצב   
סיבה אפשרית: הכבל הצהוב חתוך.  

פתרון: חבר מחדש את הכבל החתוך עם מחברים מוגני מים.  
סיבה אפשרית: חיישן גשם מחובר ונמצא במצב המונע השקיה.  

פתרון: בדוק את חיבורי החיישן וודא כי הוא מסוג NC )רגיל סגור(.   
בעיה: אין תצוגה במסך.

סיבה אפשרית: לא הוקש מקש כלשהו במשך 15 הדקות האחרונות.  
פתרון: לחץ על מקש כלשהו.  

בעיה: חיישן הגשם אינו עוצר את ההשקיה.

סיבה אפשרית: החיישן הינו מסוג NO )רגיל פתוח(, החיישן מקולקל, או    
החיישן לא מחווט נכון.  

פתרון: וודא כי סמליל חיישן הגשם מופיע ע"ג התצוגה כשהחיישן לחוץ ידנית  
למצב גשם. בדוק את חיבורי החיישן.   

בעיה: הבקר משקה יותר מפעם אחת ביום.

סיבה אפשרית: הוגדרו בבקר מספר מועדי תחילת השקיה.  
.OFF פתרון: שנה את שעות ההתחלה 2, 3, 4, ו-5 למצב   
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מפעל ברמד אחראי לכך שמוצריו יהיו נקיים מכל פגם, הן בחומר והן בביצוע, ושיתפקדו 
בהתאם לפרסומים הרשמיים, בתנאי שהותקנו כהלכה, הופעלו ותוחזקו בהתאם להוראות 

המעודכנות, כתובות או מילוליות.

אם יוכח כי מוצר כלשהו נתגלה כבלתי תקין במרוצת התקופה שנקבעה לו, ובשום אופן לא 
יאוחר מ-12 חודש לאחר יציאתו של המוצר מתחומי ברמד, ובכפוף לקבלת הודעה בכתב 

מאת הרוכש, אם במשרדי ברמד או ע”י נציג מוסמך של ברמד, בתוך 30 יום מגילוי הפגם או 
התקלה - יתקן ברמד או יחליף כל חלק אשר יוכר כפגום בחומר או בבצוע.

ברמד לא ישא באחריות, וכתב אחריות זה לא יחול על נזקים או הוצאות מכל סוג ואופן שהוא, 
נלווים או כתוצאת הפגם הנ”ל, ללא התחשב בטבעם, כולל, ללא הגבלה: פגיעות בבני אדם 
אוו ברכוש, אבדן השימוש במוצרים, אבדן רצון טוב, אבדן רווחים, או כל נזק נלווה אחר מכל 

סוג שהוא, האמור להיות הסיבה לאבדן או נזק לרוכש.

כתב אחריות זה אינו מכסה נזק או אי-תפקוד שנגרמו כתוצאת שימוש לא נכון, נזק מכוון או 
הזנחה, וכמו כן לא יוחל על אלה ממוצרינו אשר תוקנו או שונו בידי אדם שאינו נציג מוסמך 

של ברמד.

כתב אחריות זה אינו מקיף רכיבים, חלקים או חומרי גלם הנמצאים בשימוש ברמד אך 
מיוצרים בידי אחרים, אלא במידה שהם כלולים בכתב האחריות של יצרניהם.

לא קיימת כל אחריות אחרת מפורשת או משתמעת מלבד אחריות זאת, הניתנת במקום 
כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, כולל כל אחריות משתמעת להתאמה למטרה 

ספציפית כלשהי.

ברמד - כתב אחריות

תמיכה טכנית - 04-9855345



infosales@bermad.com ● www.bermad.comברמד, עברון.  טל: 04-9855345, פקס: 04-9855380
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