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Multi-Program Automatic Tap Timer

Nabyli cie Pa stwo wysokiej jako ci wieloprogramowy zawór czasowy. Przed u yciem prosimy zapozna si z
instrukcj .

Przeznaczenie: Tap timer jest przeznaczony do u ytku zewn trznego nadaj cego si do współpracy tylko ze
zraszaczami systemem nawadniania: nie nadaje si natomiast do: systemów wodnych, w których ci nienie wody
przekracza 10 bar (145 psi), systemów bez filtrowanej wody, np. studnie, odwierty, systemów zasilanych
hydroforem, systemów przemysłowych, systemów pracuj cych na styku z chemikaliami, substancjami
łatwopalnymi, art. spo ywczymi czy wybuchowymi.
Jak działa Tap Timer: Tap timer nawodni zarówno Twój ogród, jak równie ro liny doniczkowe w zale no ci
od tego, jaki program zostanie przez Pa stwo wybrany. Mo ecie Pa stwo wybra nawadnianie wcze nie rano
lub wieczorem, kiedy straty zwi zane z odparowaniem wody s najmniejsze. Nawadnianie b dzie odbywało
nawet w czasie Pa stwa nieobecno ci. Maj Pa stwo do wyboru dwie metody kontroli nawadniania:

1. Manualne – nacisn Man/Auto aby przeł czy pomi dzy: wł czony (On), wył czony (Off), auto
(słyszalne „klik” przy wł czeniu, wył czenie jest ciche)

2. Automatyczne – Nawadnianie mo e odbywa si do 8 razy dziennie. Szybki wybór mi dzy 15 ró nymi
kombinacjami, aby wybra które dni tygodnia b d przez Tap Timer obsługiwane.

Instalacja:
1. ci gn przedni pokrywk naciskaj c przycisk zwalniaj cy
na spodzie Tap Timera.
2.Wyci gn osłon baterii i uszczelk (zabezpieczone 2
rubami)
3.Podł czy bateri 9V (nie jest doł czona do zestawu)
4.Zało y osłon baterii i uszczelk . Upewni si e uszczelka
jest prawidłowo uło ona. Zabezpieczy 2 rubami.
5.Zalecane jest zaplanowanie sobie a nawet zapisanie
wymaganego cyklu nawadniania przed rozpocz ciem
programowania Tap Timera
6.Ustawi aktualn godzin i dat
7.Ustawi dany program nawadniania
8.Ponownie zało y przedni pokryw
9.Podł czy Tap Timer do zaworu. W przypadku ł cza 20mm
– podł czy bezpo rednio, w przypadku ł cza 25mm –
ci gn gwintowan tulej
WA NE – Tap timer musi by zainstalowany w pionowej
pozycji z nakr tk zaworu skierowan ku górze.
10.Zainstalowa w , aby zapewni uj cie

Przyciski kontrolne:
1. Czas (Time) – ustawianie aktualnego czasu i daty oraz

powrót do wy wietlania czasu. Przycisn i
przytrzyma aby ustawi czas.

2. Min – ustawianie minut aktualnego czasu oraz startu i
ko ca cyklu nawadniania. Nacisn , aby przestawi o
jedn minut do przodu.

3. Godzina (hour) – ustawianie godzin aktualnego czasu
oraz startu i ko ca cyklu nawadniania. Nacisn , aby
przestawi o jedn godzin do przodu.

4. Dzie (day) – ustawianie aktualnego dnia oraz startu i
ko ca cyklu nawadnia. Nacisn , aby przestawi o
jeden dzie do przodu.

5. Man/Auto – wybór pomi dzy manualnym
wł czony/wył czony i automatycznym trybem
nawadniania.

6. Prog – wybór jednego z zachowanych programów
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nawadniania
WA NE: Je eli przez jedna minut w trybie
programowania nawadniania nie zostanie dokonany
aden wybór, urz dzenie powróci do trybu
automatycznego.
7. Esc – czyszczenie programu, blokada przycisków.

Aby zablokowa przyciski przytrzyma Esc przez
dłu ej ni 3 sekundy. Kolejne przytrzymanie na 3
sekundy odblokuje przyciski.

Funkcje:
Dost p do wszystkich funkcji odbywa si po naci ni ciu
przycisku Man/Auto
8.ON – je li jest wybrana, pojawia si nad napisem
strzałka. Zawór zostanie otwarty i rozpocznie si
nawadnianie.
9. Auto – je li jest wybrana, pojawi si nad napisem
strzałka. Tap Timer znajduje si w trybie Automatycznym
a nawadnianie rozpocznie si według ustawie
u ytkownika.
10. OFF – je li wybrana, pojawi si nad napisem strzałka.
Zawór jest zamkni ty. W tym trybie nie odbywa si
nawadnianie.

Symbole wy wietlacza:
11. Dzie tygodnia (Day of week) – wskazuje aktualny
dzie tygodnia w automatycznym trybie działania oraz dni
w których nawadnianie jest zaprogramowane.
12. Batt – wska nik zu ycia baterii
13. Blokada przycisków (A and a) – wskazuje e przyciski
zostały zablokowane.
14. Program – wskazuje numer programu.

Programowanie Tap Timera:
1.Nacisn „Program”. Program 1 ON pojawi si na
wy wietlaczu (figure 3)
2.Nacisn „Hour” and „Minute” aby ustawi czas startu dla
Program 1 (figure 4)
3.Nacisn „Day” aby ustawi dni tygodnia w których b dzie
operował Program 1
4.Nacisn ponownie „Program”. Program 1 OFF pojawi si
na wy wietlaczu (ikona 5)
5.Nacisn „Hour” and „Minute” aby ustawi koniec czasu
nawadniania dla Program 1 (ikona 6)
Je eli chc Pa stwo, aby nawadnianie odbywało si raz
dziennie, dla dnia wybranego w punkcie trzecim, ko cz
Pa stwo ustawianie na tym etapie.
6.Nacisn „Program” ponownie. Program 2 ON pojawi si
na wy wietlaczu.
7.Powtórzy kroki od 2 do 5 wymienione powy ej dla
drugiego programu nawadniania. Mo e to by drugi program
dla wybranego ju dnia albo dla kilku wybranych dni.
- upewni si , e dni wybrane dla opcji ON s tymi samymi
dla których została wybrana opcja OFF.
- upewni si , e ka dy okre lony czas jako ON, ma swoje
zako czenie OFF.
Aby wyj z programowania przycisn „time” co
spowoduje przej cie wy wietlacza do podawania godziny i
dnia.
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Aby zapewni długotrwałe u ytkowanie Tap Timera, prosimy stosowa si do nast puj cych wskazówek:
- u ywa tylko podł cza zimnej wody
- unika poci gni w a odprowadzaj cego wod z Tap Timera
- zdemontowa Tap Timer z zaworu, je eli temperatura spada poni ej 5 º C. Zdecydowanie unika kontaktu z
mrozem.
- nie u ywa Tap Timera przy nieszczelnych zaworach


