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 תיאור המכשיר
 

 מתאם לברז .1

 חיבור לברז  .2

 חיבור  תבריג .3

 

 

 

 

 

 

 LCDתצוגת  .4

 לחצנים  .5

 תא לסוללה .6

 כיסוי תצוגה  .7

 לצינור מחבר יציאה  .8

 הקדמה 
  בקר הערפולתודה שרכשתם את 

שלנו. קראו את המדריך למשתמש  
בעיון כדי להכיר את התכונות ואת  

 .מצבי ההפעלה לפני השימוש
 

 הרכבה לברז 
 במקומו.  שהאטם ראשית ודאו .1
או את   מתאם הברזהבריגו את  .2

על הברז, עם כיוון   חיבור הברז
 השעון. 

 .הדקו ביד בלבד 
אין צורך להשתמש בסרט איטום   

 היטב. כל עוד הברז מוברג 
 

 דוגמה לתכנות 
הבקר הזה מיועד לבצע ערפול  
מתוזמן, והמשמעות היא שניתן  

  הפעלהלתכנת אותו כדי לזמן 
 6 -ב הפעלה. לדוגמה, ועצירה
 בערב.  6 -ב ועצירהבבוקר 

 

במהלך פרק הזמן הזה, תוכלו לבחור 
זמן ההשקיה, ואת משך   משךאת 

. לדוגמה, כבויההזמן שבו ההשקיה 
שניות   5השקיה שפועלת למשך 

 שניות.  40וכבויה למשך 
 

לאחר ביצוע ההגדרות הללו, הבקר  
בבוקר  6 -ב ההפעלהישקה מזמן 

 40שניות, ואז יכבה למשך  5למשך 
  5שניות, לאחר מכן יפעל למשך 

  ההפעלהשניות, וימשיך בתבנית 
 בערב.  6 -ב העצירהזמן הזאת עד ל

 

תוכלו להגדיר את ההגדרות לכל יום 
 בשבוע, בהתאם לצורך.

 התקנת הסוללה
 . כיסוי התצוגהפתחו את  .1
  כשתאהחזיקו את בקר הערפול  .2

 . פונה לעברכם הסוללה
 .תא הסוללהמשכו את  .3
 . אלקליין 9Vחברו סוללת  .4
הכניסו את הסוללה המחוברת   .5

 .ואת תא הסוללה
, ודאו  הסוללהכאשר תטענו את  
 נשאר יבש.  הסוללה תאש

 שליטה במערכת
לפי ברירת מחדל, המערכת מציגה  

את השעון עד שתלחצו על הלחצנים 
 האחרים. 

 -בעת הגדרת זמנים, השתמשו ב 
כדי לעבור בין האפשרויות,   

 בהתאם לפריטים המהבהבים.  
 
 
 
 
 
 
 
 

כדי לכוון    -או ב  -השתמשו ב 
 את הזמנים בהתאם.  

 תאריך ושעה
כדי לעבור בין שעות,  לחצו על   .1

 דקות וימים. 
כדי   -או ב  -השתמשו ב .2

להגדיר את השעה, הדקה והיום 
  AM/PMהנכון, ודאו שהגדרת 

 (PMבצהריים  12) מנכונה
 
 
 
 
 
 

הימים  או  השעות, הדקות 
יהבהבו כשתעברו ביניהם כדי לכוון  

 אותם. 
 

עד שהשעה והיום לא   לחצו על   .3
יהבהבו כדי לשמור את הזמן 

 שהוגדר.  

 ימי השקיה / ערפול 
כדי להראות את ימי   לחצו על   .1

 ההשקיה הפעילים.
  
 
 
 
 
 
כדי   -או ב  -השתמשו ב .2

להפעיל או להפסיק את ימי  
 ההשקיה בהתאם לצורך.

כדי לעבור בין ימות   לחצו על   .3
 .השבוע

 לאחר שסיימתם, לחצו על  .4
כדי לחזור למסך השעון או על 

  זמן כדי להמשיך להגדיר את  
 ההשקיה / הערפול.  

 

 

 תזמון המערכת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הזה פועל במחזוריות של הפעלה / כיבוי בקרה 
זמן הפעלה / עצירה מתייחסים לשעה ביום שבה מתחיל מחזור הפעלה /  

 כיבוי. 
 זמני הפעלה / כיבוי הם משך הזמן שבו הבקר פועל וכבה בתוך המחזור. 

 א הגדרת זמני הפעלה / כיבוי
הוא פרק הזמן שבו   זמן הפעלה 
 . יערפלשלכם ישקה או  בקרה

הוא פרק הזמן שבו   זמן כיבוי  
 שלכם יהיה כבוי. בקרה

 

עד שהתצוגה תראה   לחצו על   .1
 זמן ( או on time) זמן הפעלה

 (. off time) כיבוי 
לעבור בין שעות, כדי  לחצו על   .2

 דקות, ושניות. 
כדי   -או ב  -השתמשו ב .3

להגדיר את השעות, הדקות  
 והשניות הנכונות. 

כדי  לאחר שסיימתם, לחצו על  .4
כדי  לחזור למסך השעון או על 

זמן  להמשיך להגדיר את 
 ההפעלה

 

 ב הגדרת זמני הפעלה / עצירה 
הם פרקי   זמן עצירהוזמן הפעלה  

הזמן שביום שבהם תתחיל ותיעצר  
 . ערפולההשקיה / 

עד שהתצוגה מציגה   לחצו על   .1
 start) זמן הפעלהאת הכיתוב 

time זמן עצירה( או (stop 
time .) 

כדי לעבור בין שעות  לחצו על   .2
 ודקות 

כדי   -או ב  -השתמשו ב .3
להגדיר את השעון והדקות  

  AM/PMהנכונות, ודאו שהגדרות 

 (PMבצהריים  12מ) נכונות.

כדי  לאחר שסיימתם, לחצו על  .4
 לחזור למסך השעון. 

 

 הפעלה ידנית 
להפעלה ידנית, יש להגדיר מראש   

לפי ההוראות   זמן ההפעלהאת 
 שלעיל.

כדי להתחיל את  לחצו על   .1
 באופן מידי.  הערפולההשקיה / 

הערפול  משך הזמן של ההשקיה /  
שהוגדר  ההפעלה זמן זה יהיה זהה ל

 קודם. 

כדי לעצור את  לחצו על   .2
ההשקיה / ההתזה באופן מידי  

 ולחזור למסך השעון. 
הפעלה זו לא תבטל כל זמני  

 השקיה שהוגדרו קודם.  

 השהיית כל הפעולות
כל פעולות הבקר יכולות להיות   

מושהות באופן ידני, לדוגמה במהלך 
גשם, מבלי שתצטרכו למחוק את כל 

 זמני ההשקיה שהוגדרו מראש.

ממסך השעון   לחצו על   .1
 הראשוני. 

)כבוי( תוצג במקום   OFFהמילה  
זה ישהה את כל פעולות  –הזמן 

 הבקר.

כדי להמשיך את   לחצו שוב על   .2
כל פעולות הבקר ולחזור למסך 

 . השעון

 אזהרת מתח נמוך בסוללה 
סמל של סוללה עם מתח נמוך  

יוצג בתצוגה כאשר המתח   
 בסוללה נמוך. 

בשלב זה, הסוללה מכילה כמות  
להציג את  מוגבלת שלאנרגיה כדי 

 התצוגה. 
 30נתוני הזמן יישמרו למשך  

 שניות בעת החלפת הסוללה.
 

 תחזוקה
הסירו את הסוללות אם לא   

תשתמשו בבקר למשך פרק זמן  
 ארוך. 

זה כולל מסנן פנימי שיש   בקר 
להסירו ולנקות אותו בכל כמה  

 חודשים. 
 

 

 שעה
 

 משך הזמן
 

 ימים
 

 הפעלה

 

 שעה
 

 משך הזמן
 

 ימים
 

 הפעלה

 

 שעה
 

 משך הזמן
 

 ימים
 

 הפעלה

 

 זמן הפעלה                                                                                               זמן עצירה   
ראו חלק א׳ כדי להגדיר  
 את זמן ההפעלה / כיבוי 

ראו חלק ב׳ כדי להגדיר 
 את זמן ההפעלה / עצירה 


