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1. POPIS ČÁSTÍ

1. Vnitřní otočný závit, spojující hadici s ventilem / 

nástavcem kohoutu

2. Vnitřní filtr

3. Vrchní kryt

4. Vnější spojovací závit k hadici 

5. Místo na baterie

6. Nastavení doby závlahy

7. Nastavení časového cyklu

8. Tlačítko START

2. VLOŽENÍ BATERIÍ

Uchopte řídící jednotku tak, aby bylo místo na baterie

otočeno čelně k vám.

- otevřete víčko místa na baterie

- zapojte 9V baterie ke konektoru

- vložte baterie na vyznačené místo a zavřete kryt

- pozor: při výměně baterií dbejte na to, aby byl

prostor suchý.

Používejte pouze alkalické baterie.



3. UMÍSTĚNÍ  ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Ujistěte se, zda je vnitřní filtr  na místě, potom našroubujte řídící

jednotku k ventilu, pomocí vnitřního otočného závitu hadice,

upevněného k ventilu, nebo ke konci hadice. Potom otáčejte ve směru

hodinových ručiček (utáhněte pouze ručně). Připojte k řídící jednotce

otočnou maticí s vnitřním závitem hadici od  vašemu zavlažovacího

systému. 

4. NASTAVENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

1. Otevřete horní kryt
2. Nastavte otočným kolečkem dobu závlahy ( kolečko DURATION)
3. Nastavte druhým otočným kolečkem jak často se má závlaha opakovat (kolečko CYCLE)
4. Stačte tlačítko „START“.  Nyní se spustí závlaha na dobu, která je nastavena a bude se 

opakovat podle nastavení cyklu. 

5.NASTAVENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ S OPOŽDĚNÝM STARTEM

Pro příklad: Doba závlahy 3hod, každý třetí den. Začít závlahu za 6 hodin.

1. Nastavíme dobu závlahy na 3 hod.
2. Nastavíme cyklus opakování na pozici „Delay“.
3. Stiskněte a držte tlačítko „Start“ dokud neuslyšíte 6x cvaknutí. ( počet cvaknutí odpovídá 

době zpoždění v hodinách)
4. Nyní nastavíme cyklus opakování na každý třetí den. 

Pokud potřebujeme nastavení vymazat vyjměte baterie na 3minuty.



5. ÚDRŽBA

V případě, že nebude řídící jednotka delší dobu v provozu, vyměňte před jejím spuštěním baterie.

Řídící jednotka obsahuje vnitřní filtr, který je nutné pravidelně čistit  po několika měsících.

Pokud nebude filtr pravidelně čištěn, může způsobit závady na jednotce.

Životnost baterií je při běžném provozu nejméně jeden rok.
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