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Nap és idő 

Esőérzékelő  
bekapcsolva 

A mágnesszelep 
nyitva 

Az időkapcsoló be van  
programozva 

Öntözés 2x egy nap 

Öntözés most 

Funkció választó 
Öntözés megszüntetése  

gomb 
Öntözés indítása  

gomb 

Elem állapota 

2 db AA (1,5V) elem szükséges – nem tartozék 
Megjegyzés: az időkapcsoló védelme érdekében, távolítsuk el a régi elemeket az 
öntözési szezon végén és jutassuk el a megfelelő gyűjtőhelyre. Telepítsünk új ele-
meket a szezon kezdetén illetve a lemerülőben lévő elem ikonjának jelzésekor. 

Elemek telepítése 

Az elem  
lemerülőben 
van,  
hamarosan 
cserélni kell. 

Az elem  
megfelelő. 

Üresen villog – 
a készülék nem 
üzemel a        
lemerült ele-
mek miatt. 
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Időkapcsoló programozása 

IV. Az öntözés napjainak beállítása  
 

A nyilak segítségével válassza ki azokat 
az öntözési napokat, melyeken öntözni 
szeretne és egyesével nyugtázza azokat 
az OK gomb lenyomásával. 

I. Az idő és dátum beállítása 
 

Tekerje a forgatógombot SET 
CLOCK állásba, majd a nyilak segítsé-
gével állítsa be az időt. Nyomja meg az 
OK gombot. Ekkor a vezérlő a hét nap-
jaira vált, ami közül szintén a nyilakkal 
választhat. Ezt követően ismét nyomja 
meg az OK gombot. 

II. Az öntözési idő beállítása 
 

Tekerje a forgatógombot SET START 
TIME állásba, majd a nyilak segítségé-
vel állítsa be a kezdési időpontot. 
Nyomja meg az OK gombot. Ekkor 
lehetősége nyílik második kezdési idő-
pont megadására a nyilak segítségével a 
YES vagy NO piktogram közül vá-
laszthat az OK gomb megnyomásával. 

III. Az öntözés időtartamának  
beállítása 

 

Forgassa tovább a tekerőgombot a SET 
DURATION állásba, majd a nyilak 
segítségével állítsa be az öntözés hosz-
szát, majd nyomja meg az OK gombot. 

A kiválasztott napok itt lesznek feltüntetve. 

A gombok megnyomásával perceket (1-119 
perc), a gombok nyomva tartásával az órákat  
(2-96 h) lehet beállítani. 

Automata öntözés 
Fordítsuk a gombot az AUTO állásba 

Öntözés közben a kijelző  
mutatja a hátralévő időt  

Öntözésen kívül mutatja a 
következő öntözés kezdési 
időpontját és időtartamát 

Amennyiben 2x egy nap öntözés van 
beállítva, mutatja a következő kezdési 

időt, mely a második öntözés után  
következik, és az öntözés időtartamát 
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A készülék kikapcsolása 

Fordítsuk a gombot az OFF állásba 

Megjegyzés:  
a beállításaink el vannak mentve. 

Az öntözés leállításához nyomja meg 
a CANCEL WATERING gombot. 

Kézi öntözés (meghatározott időtartamra) 

Nyomja meg a WATER NOW gom-
bot egyszer, hogy elindítsa az öntözést.      
Az öntözés pár másodperc múlva  
elindul. Növeljük vagy csökkentsük a 
nyilak segítségével a kézi öntözés  
időtartamát  (percek). 

Kijelzi az öntözés időtartamát  Kijelzi a hátralévő időt 
(működés közben). Nyomja 

meg a WATER NOW gombot  
ismételten az öntözési időtartam 

növelésére akár 72 óráig 

Nyomja meg egymás után többször, amennyiben késleltetni szeretné az öntözést 12 órás lépcsőkben, 
akár 96 órán keresztül. Ebben a fázisban a nyilakkal óránkénti állításra is lehetősége van. 

Eső késleltetés 

Nyomja meg a CANCEL 
WATERING gombot egyszer,  
amennyiben csak az aktuális öntözést 
állítja le. Az öntözés pár másodperc 
múlva leáll. 

Ajánlott használat 
 
Ez az időkapcsoló kültéri használatra, 
kizárólag hideg vízhez ajánlott. 
Működési nyomás:  
1 bar (minimum) – 6 bar (maximum) 
Működési hőmérséklet:                    
fagyástól óvjuk – 43 °C (maximum) 

Megjegyzés:                         
Amennyiben nyomáscsökkentőt 
illetve légbeszívó szelepet         
használunk, úgy ezeket az           
időkapcsoló kimeneti részére 
(aljára) telepítsük. 

légbeszívó 
szelep 

nyomás-
csökkentő 


