
 

Инсталиране на батериите  
■
 
Отворете капака на задната чат на таймера, чрез 

плъзгане. 
■
  

Сложете 2 батерии 1,5  волта и затворете 

капака 
■
  

Сменете батериите, когато индикатора батерии 

светне. 

Забележка: 

Използвани или стари батерии, следва да се изваждат 

от таймера и да се унищожават в съответствие с 

изискванията за опазване на околната среда. След 

края на сезона не оставяйте батерии в неработещ 

таймер. 

ИНСТАЛИРАНЕ 

Инсталирайте таймера на чешмата и го 

включете след настройка на програмата  . 

ПРОГРАМИРАНЕ  

■
  

Позиционирайте програмното колело на желаната 

позиция. 

SET CLOCK 

START TIME 
■
  

С бутона  + задайте стартовото 

време на цикъла  (ако го задържите 

става бързо набиране ). ■
  

С бутона  – 

връщате времето назад     

Продължителност на цикъла –HOW LONG  

Можете да зададете продължителност на цикъла от 1  

до 240  мин със същите бутони  + и - 

  

ЧЕСТОТА НА ПОЛИВАНЕ  - HOW OFTEN 

Честотата на поливане може да  на всеки 6 или 12  

часа от 1  до 7 дни – чрез бутоните + и -  1  е всеки 

ден,  а две през ден в рамките на една седмица. 

  

Позиция AUTO 

Таймерът работи съобразно направеното 

програмиране  

  

Спиране на поливането при дъжд  
■
  

В позиция  AUTO, натиснете бутона + и 

изберете 24, 48 или 72  часа,  - това е 

времето, за което таймерът няма да 

полива 
■
  

Светва лампичка, която показва колко 

време остава от цикъла за не-поливане . ■
   

За да спрете 
цикъла за не-поливане, 

позиционирайте на OFF и след това отново 

го позиционирайте на AUTO 

  

РЕАЖИМ РЪЧНО ПОЛИВАНЕ  

За да поливате ръчно, без програма натиснете бутона  

[MANUAL] и изберете времето за прекъсване на 

програмирането 

 ■
  

За прекъснете ръчното поливане позиционирайте 

на  OFF. 
■
  

За да възстановите зададения режим на поливане 

позиционирайте  AUTO. 
Работно налягане 
Минимум: 1.7  bar Максимум: 6,8 бар 

Работна температура 
Maximum: Не по висока от 48  °  
Minimum: Пазете от замръзване  

. 

 

 
 


