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Časovač VYR-6051

Prosím přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste se seznámili s funkcemi vašeho časovače jeho 
správnou instalací a použitím. Při prvním spuštění překontrolujte, zda jsou programy správně nastaveny. 
Tento časovač by měl obsluhovat pouze dospělý, který je seznámen s návodem k obsluze. 

Navrhované použití:
Tento bateriový časový ventil je určen pro venkovní použití na zahradách pro ovládání postřikovačů a 
vodních systémů. Časovač nesmí být použit pro průmyslové účely ani ve spojení s chemickými látkami, 
potravinami, hořlavými nebo výbušnými materiály. 

Technická data:
Operační napětí : DC 3V 
Životnost baterií: 1 sezóna ( 6 měsíců ) při normálním použití
Časová odchylka: +0,25 s/den
Pracovní teplota: + 5 °C do +60°C
Pracovní tlak: 0.05bar  do 4 bar
Zamykání kláves: Jednoduché nastavení a zrušení. Zabraňuje neoprávněné/náhodné změně programu.

 Jak časovač pracuje:
Váš časovač  zavlaží vaši zahradu zcela automaticky dle vámi nastaveného programu. Závlahu nastavte na 
brzo ráno nebo pozdě v noci, tak zamezíte zbytečnému odparu vody. Časovač poskytuje dvě flexibilní 
metody pro řízení zavlažování:

1. Ruční: Stisknutím tlačítka Man/Auto přepnete mezi: On – Off – Auto
2. Automaticky: Můžete zalévat až osmkrát denně. S rychlým výběrem z 15 různých kombinací 

závlahových dnů.
 
Instalace časovače:

1. Odšroubujte vodotěsný kryt z časovače. Vysuňte box pro baterie z přední části časovače. Vložte do 
boxu dvě nové 1,5V alkalické baterie (velikost AAA). Vložte zpět bateriový box.

2. Uchopte pevně časovač. Odšroubujte velkou  matici na horní straně časovače.  Uvolněnou horní část 
přišroubujte na kohoutek. Silně rukou utáhněte a poté přišroubujte zpátky časovač. Nyní můžete 
otevřít kohoutek a zkontrolovat těsnost. ( NEPOUŽÍVEJTE K UTAŽENÍ ŽÁDNÉ NÁŘADÍ!!!) 

Time: Nastavíte aktuální čas a den. Držte stisknuté a poté stiskněte:

- Min: Stiskněte pro posunutí o jednu minutu. Držte stisknuté pro 
rychlé nastavení. 

-Hour: Stiskněte pro posunutí o jednu hodinu. Držte stisknuté pro 
rychlé nastavení. 

- Day: Stiskni pro posunutí na další den, zobrazeno nad časem. 

Indikátor slabé baterie, když indikátor bliká je baterie 
vybitá a je třeba jí vyměnit. 

LCD Displej

Man/Auto: Přepínač mezi on-auto-off. Označeno šipkou.

Prog: Stiskni pro zobrazení prvního času , poté Hour, Min, 
Day pro nastavení časového programu.  

Esc: Vyčištění nastaveného časového programu. Stiskni a dřž
3s pro zamčení kláves. 
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Funkční klávesy a displej:

Zámek klávesnice: Stiskni Esc na více jak 3s pro uzamčení. Stiskni znova Esc na více jak 3s pro odemčení.
Nastavení času: Ujistěte se, že klávesnice je odemčená. Držte tlačítko „Time“ a zároveň s ním používejte 
talčítka „Min“,“Hour“ a „Day pro nastavení času. 
Nastavení Programu: uvídíte níže.
Esc key: slouží pro smazání (vyčištění) jednotlivých  časových programů. Nesmaže aktuální čas. 

Programování časovač:

1. Stiskni jednou  „Prog“. Program 1 ON se zobrazí na displeji.

2. Stiskni „Hour“ a „Min“ pro nastavení začátku závlahy, Program 1 
( 24 hodin )

3. Stiskni „Day“ pro nastavení dnů v týdnu kdy se má zalévat. ( Výchozí pondělí – neděle, tj. každý 
den)

4. Stiskni „ Prog“ znovu. Program 1 OFF se zobrazí na displeji.

5. Stiskni“ Hour“ a „Min“ pro nastavení konce závlahy, program 1.

Pokud chcete zalévat pouze jednou denně v dny které jste nastavili nemusíte už dál pokračovat. 

6. Stiskni „Prog“ znovu. Prog 2 ON se zobrazí na displeji.
7. Opakuj krok 2 až 5 pro druhé zalévání ve výše uvedených dnech nebo zalévání pouze ve vybraných 

dnech. 
• Až 8 programů můžete nastavit z celkem 15 různých kombinací dní v týdnu.
• Ujistěte se že dny pro nastavení OFF jsou stejné jako pro nastavení ON.
• Ujistěte se že každý čas ON má vypínací čas OFF!!
• Pro ukončení programování stiskněte tlačítko „Time“, který vrátí displej na aktuální čas.

Pokud po stisknutí tlačítka „Prog“ stisknete opakovaně „Day“ objeví se následující kombinace dnů ( viz 3 výše).

1 MO 4 TH 7 SU 10 SA SU 13 MO TU WE TH FR

2 TU 5 FR 8 MO WE FR 11 MO TU WE 14 MO TU WE TH FR SA

3 WE 6 SA 9 TU TH SA 12 TH FR SA 15 MO TU WE TH FR SA SU
MO- Pondělí , TU – Úterý, WE – Středa, TH – Čtvrtek, FR – Pátek, SA – Sobota, SU - Neděle

Poznámka: (1) Instalujte vertikálně vstup a výstup. (2) Chraňte před mrazem. (3) „Man/Auto“ 
Zapnutí/Vypnutí programu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
Pokud se závlaha nespustí , zkontrolujte následující:

1. Ujistěte se, že je kohoutek otevřený.
2. Zkontrolujte, zda jsou baterie v dobrém stavu a zda jsou správně nainstalovány.
3. Zkontrolujte, zda je frekvence a doba spuštění stejná jako vaše záznamy.
4. Ujistěte se, že nastavení frekvence je delší než doba běhu. Například nelze nastavit Frekvenci na 1 

hodinu  a nastavit čas běhu na delší čas než 60 minut. 


