
Инструкции за употреба 

Tаймер за напояване 

  Моля обърнете внимание! 

 

Елементи 
1.Свързване към кран  
2.Гайка 
3.LCD дисплей 
4.Клавиши за управление 
5.Отделение за батерия 
6.Свързване към маркуч 
7.Винтова капачка  
Технически данни 

Връзка за вода: ¾  женска резба 
Връзка за маркуч: 13мм (1/2“)  – 
подходяща за всички системи с 
приставка 
Налягане на водата: макс. 6 бар 150 psl 
 Температура на водата: max 40°C 
Средно напояване: чиста и свежа вода 
Батерии: 2x1,5 V миньонAM/L 26

 

Приложения: 
Този таймер за напояване задължително трябва да намери приложение само 
въввътрешния сектор при контролът на напоителите системи като например: пръскачка  
за морава, капково напояване и др. 

Таймерът за напояване не бива да се използва в промишления сектор или в 
съчетания с химически и хранителни продукти, които са лесно запалими или от 

взривоопасни!материали. 

Инструкции за безопасност: 
• С цел надеждно функциониране използвайте само алкални батерии Mignon 

AM/L 1.5V 
• За да се предотврати слабо напояване от продължителна липса на батерии, е 

необходимо батериите да се сменят на определено време. 
• Функционалната надеждност на напоителния таймер зависи от 

функционалността и капацитета на батериите. Животът на батериите е 
около1500 on/off цикли.  
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• Програмирайте напоителния таймер преди да сте го свързали към водния кран 
или преди това спрете водния кран. 

• Използвайте напоителния таймер само в открити пространства  
• Преди началото на зимния период, напоителния таймер трябва да се съхранява 

далеч от студ и влага.  
• Температурата на преминаващата през таймера вода, не трябва да надвишава 

40°C 
• Използвайте само чиста вода  

Свързване към крана за вода 
За да свържете напоителния таймер към водния кран, вие имате нужда от ¾ мъжка 
резба. 

• Отвъртете гайката (2) за да се свърже с водопроводната мрежа (1) свободно.  
• Завинтете здраво напоителния тамер към крана за водата.   
• Завинтете гайката нагоре към крана. 
• Свържете маркуча към връзката за маркуча. 

 
Завинтете гайката на ръка. Не използвайте гайчен ключ. 

Винаги дръжте капака(7) затворен, за да се предотврати от замърсяване и 
неправилна експлоатация. 

 
 
Режим на работа 
 
Бутон       за напред и      назад 
Показва         текущото време  
SETПодтвърждаване 
TIME Настройване на текущата дата и час 
GROG Настройване на водните програми (1-16) 
ON and OFF Ръчна насройка 
 
 
Програмирайте напоителния таймер преди да го свържете с водния кран и нека 

водният кран бъде затворен. 
 
 

Настройване на текущата дата и час 
1.Натиснете TIME  
2. Натиснете  или за да настроите текущото време 
(0:23ч) 
3. Натиснете SET за да запазите часа 
4. Натиснете  или за да настроите минутите (0-59мин.) 
5. Натиснете SET за да запазите минутите 
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6. Натиснете  или за да настроите деня от седмицата (от Неделя до Събота) 
7. Натиснете SETза да запазите деня  
 
Ръчни настройки: (оn/off)  
1.Натиснете ON 
2.Натиснете   или за да настроите часа(0-9ч) 
3.Натиснете SET за да запаметите 
4.Натиснете   или за да настроите минутите (0-9мин.) 
5.Натиснете SET за да запаметите 

Компоненти: 

 
 

За изключване на водата директно 
Натиснете OFF 
Уредът се връща към текущото време  
 

Настройки на водните програми  
 

1.НатиснетеPROG  
2.Натиснете       или     за да съхраните програмата (от 1 до 16) 
3. Натиснете SETза да съхраните програмата.  
4. Натиснете   или     за да настроите часът от който да започне да тече 
водата(0-24ч) 
5. Натиснете SET за да настроите часа 
6. Натиснете   или     за да настроите минутите, в които 
водата да започне да тече (0-59мин.) 
7. Натиснете SET за да настроите минутите 
8. Натиснете  или    за да настроите часовете, в които 
водата да започне да тече (0-9ч) 
9. Натиснете SET за да настроите часовете за водата 



10. Натиснете  или     за да настроите номера на минутите за водата (0-59мин.) 
11. Натиснете SET за да настроите минутите за водата 
12. Натиснете  или    за да настроите деня в който да започне да тече водата 
13. “2nd”: всеки втори ден 
„3nd“: всеки трети ден  
Неделя до Събота 
14. Натиснете SET то настроите деня от седмицата (могат да бъдат селектирани 
повече от един ден) 
15. За следваща програма, натиснете SET и повторете стъпките от 1 до 14 или 
финиширайте с настройките с    и    се върнете към текущото време. 
 
 * надисплея показва, челипсва функция и е активен само при уреди с датчик за 
влага.  

 

Проверете програмите за вода 
1.НатиснетеPROG  
2. Натиснете   или     за да се покажат съответните 
данни на програмата. 
3. Натиснете          за да се върнете към текущото време. 
 
Батерия на дисплея  
Ако батерията падне клапана се затваря автоматично. 
Моля поставете нови батерии. 
 
Проверете функионални неизправности 
Правилно ли са поставени батерия? 
Дали батериите не са спаднали? 
Отворен ли е кранът за вода?  
Правилно ли са настроение програмните данни? 
Дали ли настройките за употреба не са изключени? 


