STRUČNÝ NÁVOD PRO OVLADAČ

NETAFIM AQUAPRO
Ovladač může pracovat ve třech programech:
P1 … jednou za den ve stejnou hodinu
P2 … jednou za den ve stejnou hodinu ve vybraných dnech
P3 … až třikrát za den ve vybraných dnech
Je rovněž možno ovladač vypnout do stavu OFF.
Dále lze ovladačem ventil manuálně otevřít:
Start: stisknout najednou tlačítka <SET> a
Stop: stisknout najednou tlačítka <SET> a
TLAČÍTKA
Tlačítkem <MODE> lze vybírat program v provozním režimu
a vstupovat do programování.
Tlačítkem <SET> se přechází na další krok programování.
Tlačítky a se mění hodnoty.
DISPLAY

Dny jsou znázorněny čísly, vybraný den je
orámován, aktuální den bliká. Hodiny jsou znázorněny ve 24
hodinovém cyklu. P1, P2 a P3 znázorňují programy.

IKONKY:
Nastavování aktuálního data a času.
Nastavení délky trvání závlahy.
Doba začátku závlahy.
Probíhá manuální závlaha.
Startovací časy závlahy u P3.
Je slabá baterie.
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE

1.
2.
3.
4.

Vyšroubujte šroubky, jak je naznačeno.
Opatrně nadzvedněte víčko i s těsněním.
Vyměňte baterii.
Nasaďte kryt s těsněním a dotáhněte
šrouby.

Používejte výhradně kvalitní alkalické baterie 9V.

PROGRAMOVÁNÍ
Nastavení času
1. Stiskněte tlačítko <MODE> na 2 sekundy.
2. Tlačítky
a
nastavte minuty.
3. Tlačítkem <SET> se přesuňte k hodinám.
4. Tlačítky
a
nastavte hodiny.
5. Tlačítkem <SET> se přesuňte ke dnům.
6. Tlačítkem
vyberte požadovaný den v týdnu.
7. Potvrďte tlačítkem <SET>.

Pokud není 30 s stisknuto
žádné tlačítko, ovladač
vyskočí z režimu
nastavování do režimu
provozu.

PROGRAM 1 – jednou za den ve stejný čas
Stiskněte dvakrát tlačítko <MODE> na 2 s.
Pro nastavení trvání délky závlahy:
1. Tlačítky
a
nastavte
minuty.
2. Tlačítkem <SET> se
přesuňte k hodinám.
3. Tlačítky
a
nastavte
hodiny.
4. Pokračujte tlačítkem <SET>.

Pro nastavení startovacího času:
a
nastavte
5. Tlačítky
minuty.
6. Tlačítkem <SET> se
přesuňte k hodinám.
7. Tlačítky
a
nastavte
hodiny.
8. Potvrďte tlačítkem <SET>.

PROGRAM 2 – jednou za den ve stejný čas,
ve vybrané dny
Stiskněte třikrát tlačítko <MODE> na 2 s. Pro nastavení
délky trvání a startovacího času postupujte pole programu 1.
Pro nastavení trvání délky závlahy:
1. Tlačítkem
aktivujte den 1.
2. Tlačítkem
můžete
aktivaci zrušit.
3. Tlačítkem <SET> se přesuňte
k dalšímu dni.
4. Pokračujte podle bodů 1-3.

PROGRAM 3 – až 3x za den ve vybrané dny
Stiskněte čtyřikrát tlačítko <MODE> na 2 s. Pro nastavení
délky trvání a startovacího času postupujte pole programu 2.
Pro nastavení startovacího času:
1. Nejprve nastavte délku
závlahy pro
podle
schématu u P1.
2. Stejně postupujte u
a
.
3. Podle P2 nezapomeňte
aktivovat dny závlahy.

Pokud se ovladač nachází v provozním režimu (je
zobrazen čas, program a bliká den) , pro výběr programu
stiskněte v provozním režimu krátce tlačítko <MODE>:

P1 …. jednou
P2 …. dvakrát
P3 …. třikrát
OFF …. čtyřikrát

PROVOZNÍ PODMÍNKY AQUAPRO:
Provozní teplota : 0°C … 50°C
Skladovací teplota: -10°C … 60°C
Napájení: alkalická baterie 9V
Kompatibilita: ventily Aquanet a vybrané pulsní solenoidy.
Stupeň izolačního krytí: I.P. 67

