
Kasutusjuhend 

Kastmistaimer 
Järgige kasutusjuhendit ja hoidke see taimeri juures alles! 

 

Komponendid 

1. Veekraani ühendus 

2. Ühendusmutter 

3. LCD-ekraan 

4. Juhtnupud 

5. Patareipesa 

6. Vooliku ühendus 

7. Keeratav kate 

 

Tehnilised andmed 

Veeühendus: 21 mm kraan 26,5 mm keermega 

Vooliku ühendus: 1/2" ja 3/4" -  sobib kõikide teadaolevate pistikusse 

ühendatavate süsteemidega 

Veesurve: max 6 bar 150 psl 

Vee temperatuur: max 40 ˚C 

Kastmisaine: puhas vesi 

Patareid: 2x1,5V AAA 

 

 

 

 

 

 

Kasutusala 

Käesolevat taimerit tohib kasutada ainult kodumajapidamises kasutatavates 

kastmissüsteemides, nt murusprinklerid, sprinklerid jms. 

Taimerit ei tohi kasutada tööstussektoris ega koos kemikaalide, toiduainete ja 

kergestisüttivate materjalidega. 

 

Ohutusjuhised 

• Seadme usaldusväärse toimimise tagamiseks tohib seadmes kasutada ainult 

• 1,5V patareisid AAA. 

• Selleks, et vältida taimeri mittenõuetekohast tööd tühjade patareide tõttu, tuleb 

• patareisid teatud aja tagant vahetada. 

• Taimeri usaldusväärne toimimine sõltub patareide mahtuvusest. Nende 

• kasutusiga on ligikaudu 1500 sisse- ja väljalülitamise tsüklit. 

• Seadistage taimer enne veekraaniga ühendamist või siis, kui veekraan on 

• suletud. 

• Kasutage taimerit ainult välistingimustes. 

• Enne külmaperioodi algust tuleks taimer hoiustada külmumistemperatuuride ja 

• niiskuse eest kaitstud kohas. 

• Läbi taimeri voolava vee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40 ˚C. 

• Kasutage ainult puhast vett. 

 

Joonis 1 Puhastage 3/4" veetapi ühendus 
mustusest, enne kui kinnitate selle taimeriga. 



Veekraaniga ühendamine 

Veekraaniga ühendamiseks peab teil olema 26,5 mm keermega kraan. 

• Vabastage ühendusmutter (2), et veekraani ühendus (1) saaks vabalt liikuda. 

•  Kruvige taimer kraani ühenduse abil tugevalt veekraani külge kinni. Keerake 

• seadet nii, et juhtpaneel oleks hõlpsasti nähtav. 

• Kinnitage ühendusmutter. 

• Ühendage vooliku ühenduse (6) abil voolik. Keerake ühendus käsitsi kinni. 

• Ärge kasutage mutrivõtit. Hoidke alati kate (7) suletuna, et ennetada mustuse 

• sattumist seadmesse ja seadme mittenõuetekohast tööd. 

 

Tööreziim 

Edasi ja tagasi liikumise nupud 

Kuva kellaaeg 

Kinnita sisestatud andmed 

Kuupäeva ja kellaaja määramine 

Kastmisprogrammide (1-16) määramine 

Käsitsi avamine ja sulgemine 

Seadistage kastmistaimer enne veekraaniga ühendamist või siis, kui veekraan on 

suletud. 

 

Kuupäeva ja kellaaja määramine 

1. Vajutage nuppu TIME. 

2. Vajutage kellaaja (vahemik 0-23 h) seadmiseks nuppe▲või ▼. 

3. Tunni kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

4. Vajutage minutite (vahemik 0-59 min) seadmiseks nuppe▲või ▼. 

5. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

6. Nädalapäeva määramiseks (vahemik pühapäev kuni laupäev) vajutage 

nuppe▲või ▼. 

7. Päeva kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

 

Kastmisvahemiku määramine käsitsi (sisse/välja) 

1. Vajutage nuppu ON. 

2. Tundide (vahemik 0-9 h) määramiseks vajutage nuppe ▲või ▼. 

3. Tundide arvu kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

4. Minutite (vahemik 0-9 min) määramiseks vajutage uppe ▲või ▼. 

5. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

 

Komponendid 

 

Taimeri peatamine 

Vajutage nuppu OFF. 

Seade kuvab praeguse kellaaja. 

 

Kastmisprogrammide seadistamine 

1. Vajutage nuppu PROG. 

2. Vajutage nuppe▲ või ▼, et valida programm (vahemik 1-16). 

3. Programmi kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

4. Vajutage nuppe▲ või ▼, et määrata tund, millal kastmine algab 

(vahemik 0-23 h). 



5. Tunni kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

6. Vajutage nuppe▲ või ▼, et määrata minut, millal kastmine algab 

(vahemik 0-59 min). 

7. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

8. Vajutage nuppe▲ või ▼, et määrata kastmise kestus tundides (vahemik 

0-9 h). 

9. Tundide kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

10. Vajutage nuppe▲ või ▼, et määrata kastmise kestus minutites 

(vahemaik 0-59). 

11. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET. 

12. Vajutage nuppe▲ või ▼, et valida kastmispäev. 

13. .2nd.: iga teine päev, .3nd. iga kolmas päev vahemikus pühapäev kuni 

laupäev. 

14. Nädalapäeva kinnitamiseks vajutage nuppu SET. Valida saab ka rohkem 

kui ühe päeva. 

15. Järgmise programmi valimiseks vajutage nuppu SET ja korrake samme 

1-14 või lõpetage seadistamine nupu abil ja ekraanile kuvatakse 

hetke kellaaeg. 

Ekraanil * ei ole funktsiooni ja see on aktiivne ainult niiskusanduriga seadmetel. 

 

Kastmisprogrammide kontrollimine 

1. Vajutage nuppu PROG. 

2. Vajutage nuppe▲või ▼, et kuvada vastava programmi andmed. 

3. Vajutage nuppu , et kuvada hetke kellaaeg. 

 

Patarei ekraan 

Kui patarei hakkab tühjaks saama, sulgub klapp automaatselt. Sisestage uued 

patareid. 


