
AMICO csapvezérlő programozási leírása 
 

Tárcsa helyzete Funkció 

AUTO Automatikus öntözés a beállított időpont, öntözési időtartam, illetve 
gyakoriság szerint. 

 SET CLOCK 
Idő beállítása. 

START TIME Az öntözés kezdőidejének beállítása. 

 HOW LONG 
Öntözési időtartam beállítása 1-től 240percig a „+” „-” gombok 
segítségével. 

 HOW OFTEN Az öntözés gyakorisága. 

 OFF 
Minden funkciót kikapcsol. 

 
 
ELEMEK BEHELYEZÉSE 
Emelje ki a vezérlő hátulján található fedlapot. 
Helyezzen be két AA (1,5V) alkáli elemet és helyezze vissza a fedlapot. 
Cserélje ki az elemeket, ha az alacsony elemtöltöttség ikon megjelenik.  
Megjegyzés: 
Az elhasznált elemeket el kell távolítani a elfolyás megelőzésére. 
Az elemeket az öntözési szezon végén ki kell venni. A következő öntözési szezon elején új elemeket kell 
behelyezni. 
 
TELEPÍTÉS 
Csatlakoztassa a vezérlőt egy kerti csaphoz és kapcsolja be a programozáshoz. 
 
VEZÉRLŐ PROGRAMOZÁSA 
Tekerje a tárcsát a megfelelő pozícióba a programozáshoz. 
 
IDŐ BEÁLLÍTÁSA (SET CLOCK) 
Nyomja meg a „+” gombot az idő növeléséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors növeléshez). 
Nyomja meg a „-” gombot az idő csökkentéséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors csökkentéshez). 
 
ÖNTÖZÉS KEZDŐIDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA (START TIME) 
Nyomja meg a „+” gombot az öntözés kezdő idejének növeléséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors 
növeléshez). 
Nyomja meg a „-” gombot az öntözés kezdő idejének csökkentéséhez (tartsa nyomva a gombot a gyors 
csökkentéshez). 
 
ÖNTÖZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA (HOW LONG) 
Állítsa be az öntözési idő hosszát 1-től 240 percig a „+” „-” gombok segítségével. 
 
ÖNTÖZÉS GYAKORISÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA (HOW OFTEN) 
Állítsa be az öntözés gyakoriságát a következők szerint: minden hatodik óra, minden tizenkettedik óra, 
vagy 1-től 7 napig a „+” „- ” gombok használatával.  1 minden nap, 2 minden második nap stb.  
 
AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS (AUTO) 
Automatikus öntözés a beállított idő, öntözési időtartam, illetve gyakoriság szerint. 
 



ESŐ MIATTI KÉSLELTETÉS (RAIN DELAY) 
Amikor a tárcsa az AUTO helyzetben áll nyomja meg a „+” gombot a 24, 48, illetve 72 órás 
késleltetéshez. 
A kijelző villogni fog a hátralévő órákat mutatva a beprogramozott öntözés folytatásáig. 
A késleltetés kikapcsolásához tekerje a tárcsát az OFF aztán vissza az AUTO állásba. 
 
KÉZI ÖNTÖZÉS 
Öntözéshez a beprogramozott ciklus megszakítása nélkül nyomja meg a MANUAL gombot, aztán a „+” 
„-” gombok segítségével állítsa be a kívánt öntözési időt 1-től 240 percig. 
A kézi öntözés leállításához tekerje a tárcsát az OFF állásba. 
A beprogramozott öntözési ciklus folytatásához tekerje a tárcsát AUTO állásba. 
 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Nem jön víz a kívánt öntözési időben. 
Ellenőrizze: 
Az óra a megfelelő időt mutatja az AM (délelőtt) illetve PM (délután) figyelembevételével?  
Az öntözési idő kezdete a megfelelő időpontba van állítva az AM (délelőtt) illetve PM (délután) 
figyelembevételével? 
Az eső miatti késleltetés be van-e kapcsolva? 
 
A vezérlő nem ad vizet 
Ellenőrizze: 
A vezérlő AUTO állásba van kapcsolva? 
A tömlő csatlakoztatva van a csaphoz? 
Az elemek töltöttsége megfelelő-e? 
Az óra a megfelelő időt mutatja az AM (délelőtt) illetve PM (délután) figyelembevételével?  
Az eső miatti késleltetés ki van kapcsolva? 
 
Nem zár el a vezérlő 
Ellenőrizze: 
Az öntözési idő a megfelelő hosszra van-e állítva? 
 
 
JELLEMZŐK 
 
Üzemi nyomás 
Minimum: 1,7 bar.   
Maximum: 6,9 bar. 
 
Maximális vízáteresztés: 2,5 m3/h. 
 
Üzemi hőmérséklet 
Minimum: óvjuk a fagytól. 
Maximum: 48 C°. 
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