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 - מכשיר הוקה סאן נועד לעבודה בתוך החדר ואין להציב אותו בתנאי חוץ , ללא הגנה !

 - אין לחבר מכלול התאורה לחשמל אלא באמצעות הדרייבר- שנאי וכבל היעודיים והמקוריים באריזה !

 - יש להציב את מכלול התאורה על משטח ישר כך שיעמוד במקסימום יציבות ולא יתנדנד !

 - אין להרטיב או לשפוך מים על מכלול התאורה !

- אין לגעת ברכיבי מעגל הבקרה הפנימיים בכל אמצעי ככלל. בכול תקלה יש לפנות לשירות טכני של וקה טכנולוגיות!  

 - אין להשתמש בכל נורה שהיא למעט זו המסופקת ע”י ווקה טכנולוגיות!

 - יש לנתק את מכלול התאורה ממקור המתח רק במידת הצורך בלבד.

- במידה והמכלול נותק ממקור המתח לתקופה שעולה על 3 שעות , סביר להניח שיהיה צורך לתכנת מחדש את 
 השעה והיום הנוכחיים. 

- מכשיר הוקה סאן נועד לתת שירות לצמחים למשך חודשים רבים ושמוש נכון בהתאם להוראות יבטיח את 
פעולתו התקינה והיעילה.

- יש לקרוא את ההוראות לפני חיבור ותפעול המכשיר!

- שימוש שאינו בהתאם להוראות ולהנחיות המופיעות בחוברת זו יביא להסרת האחריות של ווקה טכנולוגיות 
על המערכת .

הוראות בטיחות
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בסיס

מחבר בסיס

מוט טלסקופי

ראש תאורה

נורה

שנאי וכבל מתח 

איורשם

רשימת חלקים
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 שלב -1
השחל את המוט הטלסקופי )3( לבסיס )1(

וודא כי הטבעת מוצמדת לצוואר הבסיס)1(

 שלב -2
הכנס את בורג ההידוק )2(בתחתית הבסיס 

 )1( וסובב עד להידוק
וודא שהמוט הטלסקופי )3( מהודק לבסיס )1(

ב’א’
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 שלב -2
הכנס את בורג ההידוק )2(בתחתית הבסיס 

 )1( וסובב עד להידוק
וודא שהמוט הטלסקופי )3( מהודק לבסיס )1(

 שלב -3
 חבר את חוליית החיבור של ראש התאורה )4( בקצה העליון של המוט הטלסקופי )3(.
וודא כי נשמע רעש חיבור “קליק” והחלק ממלא את חור החיבור שבמוט

ב’א’
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 שלב -4
הברג את הנורה )5( לבית הנורה שבראש התאורה )4( עד להידוק סביר
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יש להציב את מכלול התאורה בצמוד לעציץ ומעל מרכז הצמח, ולכוון את המוט הטלסקופי והצואר הגמיש כך 
שגובה המנורה יהיה בטווח של 15-20 ס”מ מעל  לעלווה העליונה. 

את המוט הטלסקופי מכונים ע”י משיכה או דחיפה כלפי מעלה או מטה ואת הצואר הגמיש על ידי כיפוף / ישור  
עם גדילת הצמח יש להתאים את הגובה בהתאם.
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 שלב -5
 חבר את מחבר המתח של כבל השנאי )6( למקום המיועד בגב הבסיס )1(

 ולאחר מכן הכנס את השנאי לנקודת מתח.
אין להכניס את השנאי לנקודת מתח לפני חיבור מחבר המתח לבסיס
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 שלב -5 המשך
 עם חיבור המערכת לנקודת מתח –תדלוק הנורה )5( למשך 30 שניות 

על הצג של ראש התאורה )4( יופיע הכיתוב  
WekahSun  ומיד לאחר מכן ניתן להתחיל בתהליך תכנות 

Ver.o.xx 

A
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Wekah 
עדכון ראשוני –בקר-טיימר.

כל התיכנות נעשה באמצעות שלושת כפתורי התיכנות 
מקש ימני -פחות  כפתור אמצע  בחר )     (  ומקש שמאלי יותר .

B

חיישן פוטואלקטרי

יותר
פחות

בחר
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1. תיכנות הבקר – תיכנות ראשוני , יום ושעה נוכחיים. 

•  עם חיבור המכשיר לחשמל כאמור יתבצעו אוטומטית השלבים הבאים : 

•  בחיבור בפעם הראשונה או אחרי ניתוק ממושך תופיע על המסך הכתובת WekahSun +מספר הגירסה

•  הנורה תידלק ותאיר למשך שלושים שניות רצופות ואז תכבה) בדיקת תקינות(

•  התצוגה מהבהבת –מצב המתנה לתכנות על ידי המשתמש.

1. תכנות שעה ויום נוכחי:

א. לחץ על מקשי  /  להרצת שעון עד שעה רצויה )לחיצה ממושכת להרצה מהירה(. 

ב. לחץ על בחר )    (  לאישור.

ג. לחץ על מקשי   /   לבחירת היום הרצוי.

ד. לחץ על בחר )     (  לאישור.

ה. התצוגה תהבהב ותחכה לאישור סופי- לחיצה ממושכת על מקש ראשי                  .

2.עדכון שעה ויום נוכחי: בכול רגע ומצב אפשר לחזור ולעדכן שעה ויום נוכחיים:

לחץ לחיצה ממושכת )5 שניות( על מקש ימני )  (.

חזור על סעיף “תכנות שעה ויום נוכחי”. )סעיפים א-ה (

שימו לב: מכשיר הוקה סאן מגיע מהמפעל עם תוכנית ברירת מחדל  של 12 שעות עבודה ביום 7 ימים 
בשבוע - החל מ07:00 בבוקר ועד 19:00 בערב, שהוא מסלול השמש בטבע ומספיק לרוב הצמחים 

לצימוח תקין. באם אינך רוצה לשנות תכנות זה , שלב התכנות נגמר כאן. אין צורך להמשיך לשלב הבא. 

בחר )    (  
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2. תכנות זמני הפעלת התאורה וימי עבודה.

א. תכנות זמני התחלה וסיום פעולה:
•   לחץ לחיצה ממושכת )5 שניות( על מקש שמאלי )  (.

•   לחץ על מקשי  /   לתכנות שעת התחלה.
•   לחץ על                  לאישור.

•   לחץ על מקשי  /   לתכנות שעת סיום.
•   לחץ על                    לאישור.

ב. תכנות ימי פעולה בשבוע: 
•   לחץ לחיצה על מקשי   /   למעבר בין הקווים שתחת הימים, ביום לא רצוי, לחץ לחיצה   על מקש ראשי.

•   לחץ לחיצה ממושכת על מקש ראשי)     ( 5 שניות לאישור סופי.

עדכון  תכנות שעות וימי הפעלה: בכול רגע נתון אפשר לעדכן ולתכנת את שעות הפעולה וימי הפעולה :

לחץ לחיצה ממושכת )5 שניות( על מקש שמאלי )  (.
)2 חזור על סעיף “תכנות זמני הפעלת התאורה וימי עבודה”. )סעיף 

בכול מצב בשלבי התכנות במידה ולא הוקלדו נתונים במשך 30 דקות , יחזור הבקר לתוכנית ברירת 
המחדל כפי שהגיע מפס היצור .

בחר )    (  

בחר )    (  
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3. חיווי מצבי פעולה ואפשרויות ידניות: 
המסך החכם של מכשיר הוקה סאן נותן אינדיקציה על מצב הפעולה – סטאטוס העבודה של המכשיר. 
כמו כן התפריט מאפשר כמה אופציות ידניות כמו השהיה, כיבוי, או הדלקה קבועה ללא תזמון טיימר:

Mon                       RUN

15:09

Mon                       RUN

15:09

SYSTEM
ON HOLD

PRS SLCT
TO ABORT

שעון בתצוגה רגילה ומופיע
יום נוכחי כאשר המערכת בזמן 

הרצה מופיעה אינדקצית 
הרצה

שעון בתצוגה רגילה מופיע
יום נוכחי פוטו- סל נכנס לפעולות 

חישה. אם המערכת בזמן הרצה 
מופיעה אינדקצית הרצה ואינדיקציה 

לפעולות פוטו-סל מהבהבת

פוטו -סל יכנס לעבודה 
רק אחרי 30 שניות בכדי למנוע 

הפעלה מתאורה רגעית

לחיצה ממושכת על מקש שמאלי + ראשי

על הצג תשתנה התצוגה 
ותתחלף בין שני מסכים

כל דקה המסך ידלק למשך 4 
שניות להדגשת ההנחיות .
כעבור שעתיים מערכת 

תחזור לעבוד
לחיצה על מקש 
ראשי חזרה למצב 

רגיל

מצב הרצה

כניסת פוטו-סל

השהיה- אופציה ידנית

1

2

3

“RUN”

*
*)חיישן פוטואלקטרי (

)הפסקת פעילות זמנית(
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Mon                       OFF

15:09

PRS SLCT
TO START

PRS SLCT
TO ABORT

הדלקת נורה קבועה
אופציה ידנית

כיבוי מערכת - 
אופציה ידנית

4

5

SYSTEM
CONSTANT

לחיצה ממושכת על מקש 
ימני  +  ראשי )      (

על הצג תשתנה התצוגה
ותתחלף בין שני מסכים

כל דקה המסך ידלק למשך
 4 שניות להדגשת ההנחיות כעבור 24 

שעות מערכת תחזור לעבודה
לחיצה על מקש
ראשי )     ( חזרה

למצב רגיל

לחיצה ממושכת מאוד )10 שניות(
על מקש ראשי )      (

על הצג יופיעו שעה 
תאריך ואינדיקציית 

OFF כיבוי כל דקה המסך ידלק 
למשך 4 שניות להדגשת 

ההנחיות
לחיצה על מקש

ראשי )       ( חזרה  
למצב רגיל

) אין השפעה של הבקר או החיישן פוטואלקטרי 
והמכשיר עובד קבוע(
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כיול החיישן- סנסור פוטואלקטרי בראש המכשיר במוצר ) שינוי רגישות(
.WEKA יש לבצע את הפעולה הנ”ל ע”י טכנאי מוסמך או ע”י הדרכה מחברת

שימוש לא נכון בפונק’ זו יביא לידי שימוש לא תקין ולא יעיל של המוצר!
1. כניסה למסך תכנות החיישן יאופשר רק מתוך המסך הראשי )המסך של השעון הנוכחי והיום הנוכחי(.

2. לחיצה על 2 להחצנים )מעלה ומטה( למשך 15 שניות.
3. על המסך יופע : “SENSOR CALIBRATION” )למשך 2 שניות ואז יעבור למסך הבא(

4. בשורה הראושנה יופיע : “OLD:x.xx” הערך השמור בזיכרון ובשורה השניה יופיע : “NEW:x.xx”  הערך שהחשיין  קורא כרגע. 
5. תינתן אפשרות לשינוי הערך באופן ידני ע”י הלחצנים )מעלה ומטה(. - כלומר הערך השמור בזיכרון יעודכן ע”י הגדרת המשתמש.

6. לחיצה קצרה על                יישמר הערך החדש בזיכרון.
7. על המסך יופיע:  “x.xx SAVED” למשך 2 שניות ואז הוא חוזר למסך הראשי.

•לחיצה במשך של 5 שניות על               תבוצע יציאה ללא שמירת נתונים וחזרה למסך הראשי.
•במידה ובוצע כניסה לתפריט זה ותוך 30 דקות לא בוצע כל שינוי או לחיצה על אחד מהמקשים הערך לא יישמר 

ותבוצע חזרה לתפריט הראשי.

אופצית מתכנת 

4. מפרט כללי למכשיר הוקה סאן- תחליף שמש לתאורת צמחים

 12-14VDC\1A  :מתח עבודה •
 •סביבת עבודה: טמפ’ חדר.

• מקור חשמל - כל שקע ביתי או תעשייתי 100-240VAC אליו מתחבר שנאי קיר 12-14VDC\1A של המכלול תאורה.
• ראש תאורה – כולל נורת לד בהספק כולל של     7.

 •לוח פיקוד של המוצר מורכב מהרכיבים הבאים: בקר אנלוגי, מסך  LCD, לחצני תכנות וחיישן פוטואלקטרי .
• צוואר גמיש – מתכת אל חלד גמישה.

• חלקי חיבור ורגל מפלסטיקה+ משקולת ייצוב מברזל אל –חלד.
• רגל טלסקופית מתכווננת מפרופילי אלומיניום לטיפול בצמח בגובה 30-180 ס”מ.

בחר )    (  

בחר )    (   

W
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