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DIGITÁLNA   OVLÁDACIA  JEDNOTKA
NA  HADICU

INŠTALÁCIA
BATÉRIÍ

PROGRAMOVANIE  VAŠEJ   OVLÁDACEJ
JEDNOTKY

Použit  e 2 alkalické batérie AA
(nie sú súčasťou balenia)

Poznámka:
Aby nedošlo k poškodeniu jednotky, vyberte batérie z ovládacej
jednotky na  konci zavlažovacieho obdobia a zlikvidujte ich
podľa zákona.  Na jar (začiatok zavlažovacieho obdobia), alebo
pri signalizácii nízk he o stavu batérií, inštalujte nové batérie.

nové batérie s maximálnou
kapacitou

nízka kapacita batérií, je potrebné
ich vymeniť

blikajúca prázdna batéria - jednotka
je nefunkčná z dôvodu celkom 
vybitej batérie

aktuálny  deň
a čas

aktivovaná
dažďová
pauza

jednotka  je
naprogramovaná

zavlažovanie 
bude prebiehať

 denneventil  je
otvorený prebieha

manuálne
spúšťanie

stav  batérií

pr ač  výberu
funkcie

tlačidlo
zastavenia
závlahy

tlačidlo
manuálneho
spustenia
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(HOSE END TIMER)



PREVÁDZKA

AUTOMATICKÉ  ZAVLAŽOVANIE

VYPNUTIE  JEDNOTKY

MANUÁLNE  OVLÁDANIE DAŽĎOVÁ  PAUZA

Pre zvolenie automatického režimu
závlahy otočte prepínač na AUTO.

1. Ak práve prebieha závlaha, na
    displeji sa zobrazuje ostávajúca
    doba spustenia  v minútach a
    sekundách.

2. Ak závlaha neprebieha, na disple-
    ji sa cyklicky zobrazuje AUTO, čas
    ďalšieho štartu a naprogramovaná
    doba spustenia automatickej
    závlahy.

3. Ak je vložený aj druhý štartovací
    čas, displej zobratuje AUTO,
    1. štart, 2. štart a dobu spustenia.

Pre vypnutie ovládacej jed-
notky pretočte otočný ovlá-
dač na OFF.

Poznámka: 
Akékoľvek nasta-
venie ovládacej jednotky
zostane zachované.

Manuálne ovládanie (doba závlahy až 72 hodín)

Pre manuálne spustenie ovládacej jednotky stlačte tlačidlo WATER NOW.
Na displeji sa zobrazí doba manuálneho spustenia závlahy 10 inút. Pre
úpravu doby závlahy, po 1-minútových krokoch, stlačte šípku ▲, alebo ▼
Závlaha sa spustí počas niekoľkých sekúnd.

1. Na displeji sa zobrazuje vybraná doba spustenia.

2. Pri spustení sa na displeji zobrazuje ostávajúca doba spustenia.  
     Opakovaným stlačením tlačidla WATER NOW môžete zrýchlene
     zvýšiť čas spustenia až na 72 hodín.

3. Prebiehajúce zavlažovanie zrušíte stlačením tlačidla CANCEL WATERING.

1. Stlačte tlačidlo CANCEL
      WATERING
2. Pomocou šípiek ▲▼nas-
     tavte požadovanú dĺžku
     dažďovej pauzy v krokoch
     po 1 minúte od 1 do 96 hodín.
3. Pre rýchlejšie nastavenie dlh-
     šej doby dažďovej pauzy stlač-
     te opakovane tlačidlo CANCEL
     WATERING a na displeji sa pos-
     tupne objavia hodnoty 6, 12,
     24, 48, 72 a 96 hodín. pre zvo-
     lenie určitej hodnoty dažďovej
     pauzy vyberte požadovanú
     hodnotu, pauza začne počas

niekoľkých sekúnd. Na displeji bude zobrazená ikona dažďovej pauzy a doba zos-
távajúca do prepnutia jednotky na automatický režim.
Zrušenie dažďovej pauzy a prepnutie do automatického režimu sa vykoná stlače-
ním tlačidla CANCEL WATERING.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Táto jednotka je určená pre vonkajšie použitie
a výhradne pre studenú vodu. 

Pracovný tlak vody:
minimum 1 atm, maximum 6 atm
Pracovná teplota:  +1°C  až  43°C

Poznámka: 
Ak je v systéme použitý regulátor tlaku, alebo spätná klapka, inštalujte ich na
výstupe ovládacej jednotky (pod jednotku).
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