
Rain Amico + 2 öntözésvezérlő 

Programozás: 

1. Pontos idő beállítása: 
Az „OK” gomb megnyomása után a kijelző aktívvá válik (világít). A pontos idő a kijelzőn villogni kezd. 
A +, -gombok használatával a kívánt értékre állíthatjuk először az órát, majd az „OK” gomb ismételt 
megnyomása után a percet is. Az „OK” gomb ismételt megnyomásával a pontos idő beállításra kerül 
és a kijelző átugrik az indítási idő beállításához. 

2. Indulási idő beállítása: 
Az indulási idő az az idő, amikor az öntözés megkezdődik. A +, -gombok használatával a kívánt 
értékre állíthatjuk először az órát, majd az „OK” gomb ismételt megnyomása után a percet is. Az „OK” 
gomb ismételt megnyomásával az indulási idő beállításra kerül, és a kijelző átugrik az öntözési hossz, 
öntözés időtartama beállításához. 

3. Öntözési időtartam beállítása: 
Az öntözési időtartam beállításához használjuk a +,-gombokat. A minimális öntözési időtartam 1 
perc, a maximális 240 perc. Az „OK” gomb megnyomásával az öntözési hossz elmentésre kerül, és a 
kijelző átugrik az öntözés gyakorisága beállításához. 

4. Öntözés gyakoriság beállítása: 
Az öntözés gyakoriság beállításához használjuk a +, -gombokat. A gyakoriság lehet: 6, 12 óránkénti 
öntözés vagy 1 – 15 nap közötti intervallum. 

Egyéb funkciók: 

Kézi öntözés: 

Kézi öntözéshez nyomjuk meg a „Manual” gombot. Az öntözési időtartam beállításához használjuk a 
+, -gombokat. Az „OK” gomb megnyomása után indul az öntözés. A kézi öntözés megállítható az 
„OFF” gomb megnyomásával. 

Program felfüggesztése: 

A beállított program felfüggesztése az „OFF” gomb megnyomásával történik. A kijelzőn az „OFF” 
felirat világít. Az öntözési program újbóli aktiválásához nyomja meg az „AUTO” gombot. 

Alacsony elemtöltöttség: 

Ha a kijelzőn megjelenik az alacsony elemtöltöttséget jelző indikátor, úgy cserélje ki az elemeket. 
Használjon tartós, alkáli elemeket. 

Figyelmeztetések: 

Futtasson kézi öntözést a készülék beprogramozása előtt; 
Ne tegye ki a készüléket fagynak, az elektromos panelt meleg helyen tárolja télen; 
Mindkét elemet cserélje egy időben; 
Öntözés alatt, ne távolítsa el az elektromos panelt; 

Paraméterek: 

2x1,5 voltos AA ceruza elem működteti. Maximális vízáram: 40 liter / perc, maximális nyomás: 6 bar. 


