
Pokyny pro používání časovače VYR-6050 

Programování: 

1. Otočte ovládacím kolečkem „Frequency“ pro nastavení požadované frekvence v hodinách a poté nastavte otočením 

kolečka „Run Time“ dobu závlahy v minutách. 

Poznámka: První spuštění závlahy nastane, až po době nastavené kolečkem „Frequency“. 

Ukázkové programy: 

A. Chcete, aby závlaha běžela každý den v 6:00 a  18:00 po dobu 10minut. Tak musíte postupovat takto: 

V 6:00 nebo v 18:00 dle toho kdy chcete, aby proběhlo první spuštění.  Uvažujme tedy, že první start závlahy chceme 

v 6:00 ráno. V 18:00 tedy na jednotce pomocí otočného kolečka “Frekquency“ nastavíme frekvenci 12 (hodin) a kolečko 

„Run Time“ nastavíme na 10 (minut). Po 12 hodinách se spustí závlaha na 10 minut a poté opět v 18:00 na deset minut. 

Závlaha se tedy bude spouštět každý den v 6:00 a 18:00 na deset minut, do té doby, dokud to nezměníte. 

B. Chcete, aby závlaha začala v 7:00 a zalévala po dobu 30min. Postupujte takto: 

V 7:00 nastavte kolečko „Frequency“ na 24 (hodin) a kolečko „Run Time“ na 30 (minut). Závlaha začne až další den 

v 7:00 na dobu 30 minut. Časovač bude nyní každé ráno v 7:00 pouštět závlahu na dobu 30 minut. 

 

2. Zaznamenejte si četnost a dobu závlahy pro vaši kontrolu.  Můžete také využít funkce “ON/OFF“ na kolečku „Run Time“ 

bez toho aniž byste porušili frekvenci závlahy.  Otočte kolečko „RUN TIME“ do polohy ON a ventil se otevře, až budete 

chtít ventil uzavřít, otočte kolečko na polohu OFF, zde nechte cca 5 sekund (dojde k uzavření ventilu), a poté nastavte 

kolečko zpátky na hodnotu doby zálivky. 

3. Po programování či výměně baterií vždy zajistěte, aby byl správně nasazen a dotažen vodotěsný kryt. 

Poznámky 

1. Časovač odpočítává dobu ke spuštění od doby, kdy ho nastavíte. 

Musíte tedy časovač nastavit ve správný čas pokud chcete určitou hodinu, jako v příkladu B kdy chcete, aby se spouštěla 

závlaha v 7:00 musíte tedy programovat v 7:00. 

2. Můžete změnit frekvenci kdykoli, pouhým otočením kolečka „Frequency“  do nové polohy, nebo dobu závlahy otočením 

kolečka „Run Time“. 

3. Chcete-li zastavit časovač a zrušit tak frekvenci závlah otočte kolečko „Frequency“ na polohu Reset.  V tu chvíli se 

zastaví zalévání a vymaže se čas závlahy.  Chcete-li časovač znovu spustit musíte ho znovu naprogramovat. 

Instalace časovače: 

1. Odstraňte odšroubováním vodotěsný kryt. Pomalu vysuňte zásuvku pro baterie ven z časovače a vložte do ní 2 nové 

alkalické baterie 1,5V (velikost AAA). Vložte zásuvku pro baterie zpátky do časovače. 

2. Otestujte jednotku otočením kolečka na polohu „ON“ během 30 sekund byste měli slyšet zvuk strojku.  Poté můžete 

popřípadě nastavit program. 

3. Pokud neslyšíte chod strojku, zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie. 

4. Odšroubujte velkou převlečnou matku umístěnou na horní straně časovače.  Poté tuto část našroubujte na kohoutek, 

utahujte pouze rukou, po dotažení pomocí převlečné matky opět připevněte časovač. Po dotažení převlečné matky 

můžete otevřít kohoutek. VŠE DOTAHUJTE POUZE RUKOU nepoužívejte žádné kleště. 

Odstranění poruch: 

Pokud se závlaha nespustí zkontrolujte následující: 

1. Zkontrolujte zda je otevřený kohoutek. 

2. Zkontrolujte zda jsou baterie v dobrém stavu a jsou správně nainstalovány.  

3. Zkontrolujte těsnost časovače a nastavení programu. 

4. Také není možné mít nastavenou frekvenci po jedné hodině a přitom mít dobu závlahy nastavenou na 60 minut. 

 

Důležité: Chraňte zařízení před mrazem!!! Před prvními mrazy zařízení odinstalujte. 

Pokud je časovač delší dobu nepoužíván vyjměte baterie ze zařízení. 

 

 


