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INSTALACE 

1. Otevřete prostor pro baterii a vložte alkalickou baterii 

o napětí 9 V. 

2. Zašroubujte pevně objímku na kohout. Otevřete 

kohout. Nepoužívejte stranový klíč nebo kleště. 

3. Otáčejte regulačním prvkem a nastavte dobu trvání 

zavlažování (RUN TIME). 

4. Otočte regulační prvek FREQUENCY do polohy 

RESET. Když bliká červená kontrolka, nastavte 

frekvenci zavlažování. 

5. Pokud se červená kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte 

správné umístění baterie. 

6. Poznamenejte si den a datum programování, 

frekvenci (FREQUENCY) a dobu trvání zavlažování 

(RUN TIME). 

7. Kdykoli je možno použít manuální funkci. 

Nastavením regulačního prvku na ON se ventil 

otevře na dobu 30 minut a automaticky se zavře. 

Ventil je možno zavřít také manuálně – nastavením 

regulačního prvku do polohy OFF. 
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Požadované zavlažování: 
denně v 06.00 a 18.00 po dobu 10 minut. 

TIME FREQUENCY RUN TIME 

 
  

První den, v šest hodin ráno nebo odpoledne nastavte 

šipku regulačního prvku frekvence na 12 a šipku 

regulačního prvku Run Time na 10. Po uplynutí 12 hodin 

se časovač automaticky spustí a zavlažování bude 

probíhat po dobu 10 minut. Následně dojde 

k automatickému přerušení. Každý den v šest hodin ráno 

a v šest hodin večer spustí časovač zavlažování. 

 

Požadované zavlažování: 
každé ráno v 7 hodin po dobu 20 minut. 

TIME FREQUENCY RUN TIME 
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První den v 7 hodin ráno nastavte šipku regulačního 

Frequency na hodnotu 24 a šipku regulačního prvku Run 

Time na hodnotu 20. Následující den se časovač spustí 

automaticky. 

PROBLÉMY 

Pokud nedochází k rozstřiku vody, zkontrolujte: 

1. Zda je otevřený kohout 

2. Zda je baterie v dobrém stavu 

3. Zda jsou šipky regulačních prvků FREQUENCY a 

RUN TIME na údajích, které jste si zaznamenali 

4. Zda je doba FREQUENCY delší než RUN TIME 

5. Pokud přesto časovač nefunguje, obraťte se na 

prodejnu, v níž jste jej zakoupili 

JAK NASTAVIT POZDĚJŠÍ HODINU ZAČÁTKU 

ZAVLAŽOVÁNÍ 

Zahájení zavlažování je možno zpozdit použitím vhodné 

funkce. Pomocí hrotu pera jednou stiskněte červené 

tlačítko na každou požadovanou hodinu zpoždění. 

Programové nastavení lze zpozdit pouze v rámci 

1hodinových intervalů, do maximálního počtu 12 hodin. 
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Pro zpoždění zavlažování o 3 hodiny třikrát stiskněte 

červené tlačítko. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

1. Minimální tlak: 0,5 bar 

2. Maximální tlak: 12 bar 

3. Maximální provozní teplota: 60 °C 

VYBITÁ BATERIE 

Když kontrolka vybité baterie nepřerušovaně svítí, ventil 

pro dodávku vody se automaticky zavře. Okamžitě 

vyměňte baterii. 


