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Garanzia 2 anni
2 години гаранция
2 años de garantía
2 ans de garantie
2 anos de garantia
2 έτη εγγύηση
אחריות 2 שנים
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отделение 
за батерии

1.5V "AA"

1.5V "AA"

3/4” кран от неръждаема 
стомана

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте програматор на RAIN. Дизайнерите на RAIN
комбинираха простотата на механичните прекъсвачи с точността на циф-
ровата електроника, за да Ви предоставят програматор, който е както ле-
сен за програмиране, така и изключително функционален. Програмато-
рите на Rain осигуряват удобство и функционалност, позволяващи да из-
берете напълно автоматичнен, полуавтоматичен или ръчен режим на на-
появане.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете да 
програмирате и използвате програматора. 

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

Преди да поставите батериите прекъсне-
те врзката между програматорът и клапа-
ните. Отворете отделението за батерии и 
поставете батерии 2 x 1.5 volt AA. Убеде-
те се, че батериите са поставени правилно 
и затворете отделението.

МОНТИРАНЕ
Свържете клапана към крана. Настройте 
програматора, следвайки инструкциите в 
ръководството. Свържете електрониката
част към арматурата.
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ОСНОВНИ КОМАНДИ
ЕКРАН:
A: Текуща дата и час
B: Начало време
C: Продължителност
D: Честота
E: Следващо напояване

БУТОНИ:
1. AUTO OFF - Включва / Изключа станция или функция
2. MANUAL - Ръчно напояване
3. OK- Потвърждаване на нова настройка
4. “-”  - Намалява числената стойност
5. “+” - Увеличава числената стойност

НАСТРОЙКА НА ТЕКУЩИЯ ЧАС
Натиснете бутона ОК, за да активирате дисплея. Текущият час 
ще се появи светейки. За да промените часа натиснете бутона
 + или - . Когато достигнете желания час натинсете  ОК, за да 
преминете към настройка на минутите. Повторете по-горните 
дейстия, за да промените стойностите. След като приключите 
натиснете ОК, за да преминете към настройка на стартовото 
времето .

НАСТРОЙКА НА СТАРТОВО ВРЕМЕ
Стартовото време е моментът на започване на поливния ци-
къл. Използвайте бутоните + и - , за да настройте желаното ста-
ртово време. След това натиснете бутона ОК и повторете съ-
щата процедура за настройка на минутите. Натиснете ОК, за да 
запазите и преминете към настройка на продължителността на 
напояване.

НАТРОЙКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: ПУСНЕТЕ РЕЖИМЪТ ЗА РЪЧНО НАПОЯВАНЕ ВЕДНЪЖ ПРЕДИ 
НАЧАЛОТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ КЛАПАНИТЕ 
СА ЗАТВОРЕНИ
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РЪЧНО НАПОЯВАНЕ
Програматорът на RAIN позволява да се извърши ръчно 
напояване без това да пречи на предварително зададе-
ната програма. За да използвате тази функция, натиснете 
бутона MANUAL и на дисплея ще се покаже картинка. С 
помощта на бутоните + и - изберете желаната продължи-
телност от 1 до  240 минути и натиснете OK, за да подвър-
дите за зона 1 и да преминте към зона 2. За да спрете на-
появането натиснете бутона OFF.

ИЗКЛЮЧВАНЕ / ПРЕКРАТЯВАНЕ  
За да спрете програмираното поливане, натиснете и 
задръжте бутона OFF  за 4 секунди, използвайте буто-
ните + или - , за да изберете зона 1 или 2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТРОЙКА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА 
Продължителността е времето за напояване на всеки по-
ливен цикъл. Увеличете или намалете необходимото вре-
ме с помощта на бутоните + или - . Минималната продъл-
жителност е 1 минута, а максималната 240  минути. За да 
запазите настройките и за да преминете към Честотата на-
тиснете бутона ОК.

НАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА
Честотата е интервалът между поливните цикли. Увеличе-
те или намалете интервала, чрез натискане на бутоните на 
+ или -. Максималната честота е на всеки 6 часа ( до 4 пъти 
дневно), минимална - веднъж на всеки 15 дни.



ЗАБЕЛЕЖКА: ПУСНЕТЕ РЕЖИМЪТ ЗА РЪЧНО НАПОЯВАНЕ ВЕДНЪЖ ПРЕДИ 
НАЧАЛОТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ КЛАПАНИТЕ 
СА ЗАТВОРЕНИ
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          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

Показва че батерията е изтощена
(необходима е смяна на батериите)

• Не излагайте на замръзване. Премахнете програматора и електро-
магнитния вентил при очаквани ниски температури.
• Сменете всички батерии в това време.
• Пазете чисто отделението за батериите.
• Не изключвайте програматора от клапана по време на поливния цикъл. 
• За да се извърши напояване програматорът трябва да бъде свързан към 
вентила. 

• Брой изводи: 2
• Батерии: 2 x 1.5 volt AA Alkaline 
• Осветен LCD за удобство при използване 

на тъмно

•

• Подвижен програматор за удобство при 
  програмирането

Входна резба ¾ "и 1" женски
• Изходна резба ¾ "Мъж
• Материал на корпуса: ABS
• Покритие на екрана за допълнителна защита 

Максимално налягане 6 bars
•
•

Максимален дебит 40 l/min
• Работно време от 1 min до 240 min
• Честота на всеки 6 часа до веднъж на 15 дни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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www.rain.it
phone: +39.0331.51.45.11

INPUT AC 24 V 800 mA
OUTPUT AC 24 V
FOR INDOOR USE ONLY
USE ONLY WITH APPROVED TRANSFORMER

DESIGNED and TESTED 
IN ITALY MADE IN CHINA


