Oasis
Isekastmissüsteem

AUTOMAATNE KASTMISSEADE
KASUTUSJUHEND

TÄNAME TEID MEIE TOOTE VALIMISE EEST. SOOVITAME TEIL ENNE SEADME OASIS KASUTAMIST
KÄESOLEV KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI LUGEDA. KÕIKIDES OSADES ANTAKSE TEAVET, MIS
ON VAJALIK ÜKSIKPROTSEDUURIDE ÕIGEKS TEGEMISEKS.

SEADME KASUTUSALA
Oasis on toataimede kastmisseade, millega saab kasta kuni 20 toataime 40 päeva jooksul. See on praktiline,
suurte võimalustega lahendus toataimede kastmiseks ajal, mil te olete seotud oma tööga või viibite puhkusel.

SEADME KIRJELDUS
•
•
•
•
•
•
•

Oasis võtab väga vähe ruumi ja selle saab tööle panna mõne minuti jooksul.
Seade mahutab 25 liitrit vett, töötab patareijõul kõrvalise juhtimiseta ja ohutult. Seadet ei ole vaja ühendada ei
veekraani ega pistikupesaga.
Seadmel on nupu keeramisega võimalik valida nelja programmi vahel, mis juhivad seadme iseseisvat tööd 10, 20,
30 või 40 päeva jooksul.
Seadmel on automaatseadeldis, mis reguleerib veerõhku ja tagab sellega teie toataimede ühtlase, täpselt
doseeritud kastmise kogu programmeeritud aja jooksul.
Seadmel on akutoitel töötav elektrontaimer ja magnetklapp, mis oma madala voolutarbimise juures tagavad
optimaalse efektiivsuse ja doseerimistäpsuse.
Pestav filter tagab seadme töökindluse ja taimele antava vee nõutava kvaliteedi.
Seadmel on kahekordne põhi kondenseerumise vältimiseks ja libisemisvastaste iminappadega jalad, mis teie
mööblipinda ei kriimusta ja jälgi ei jäta.

OASISe EELISED
•
•

Puudub vajadus kraani külge ühendamiseks. Kodust ära olles võib lahtijäetud kraan teile probleeme ja muret
põhjustada.
Puudub vajadus seadme ühendamiseks elektrivõrku. Seega saate kodust lahkudes oma äraoleku ajaks
elektrisüsteemi pealülitist välja lülitada.

OASISe OSAD
•
•
•
•

Paak, 25 liitrit
Kastmisvoolik, 10 meetrit
Tugitikud, 20 tk
Tilgutid, 20 tk

SEADME PAIGALDAMINE JA KASUTUSELEVÕTT
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Patarei paigaldamine. Vajutage esipaneeli otstes olevatele fiksaatoritele, võtke paneel maha ja suruge
toiteklemmid patarei külge. Veenduge, et patarei on õigesti oma pessa paigaldatud (foto 1).
Kasutage 9-voldist leelispatareid ja veenduge, et see on laetud.
Kontrollimiseks valige mõni programm esipaneelil asuva ümberlülitiga. Kui märgutuli (valgusdiood, foto 2) vilgub
iga kahe sekundi järel, siis on patarei laetud, aga kui märgutuli sisse ei lülitu, siis tuleb patarei vahetada
(soovitame patarei vahetada kord aastas).
Pange kastmisseade kahe käega põhjast tõstes oma kohale – pinnale, mis asub 70…80 cm põrandast kõrgemal
(foto 3).
Tähelepanu! Oasis on välja töötatud siseruumides kasutamiseks; vee liigse soojenemise vältimiseks paigaldage
seade varjulisse ja jahedasse kohta, piisavalt kaugele akendest ja vitriinidest ning eemale otsesest
päikesevalgusest.
Pange taimepotid põrandale, Oasise lähedusse (pottide all peavad liigvee kogumiseks olema lillepotialused).
Torgake seadme komplektis olevad tilgutite tugitikud potimulla sisse. Soovitatav on paigutada tilguti taimevarre
lähedusse. Kasutage igas potis ühte või kahte tilgutit sõltuvalt poti suurusest ja taime veetarvidusest. Arvestage
sellega, et iga tugitiku kohta tuleb ainult üks tilguti. Seadmel võib kasutada ainult kuni 20 tilgutit. TÄHLEPANU!
Väikese ja keskmise suurusega pottidel piisab ühest tilgutist, suurtel pottidel soovitame kasutada kahte tilgutit.
Kerige kastmisvoolik lahti.
Ühendage üks voolikuots seadme esipaneeli all asuva ühendusotsakuga (vt foto 4).
Suruge voolik kindlalt oma kohale, et vältida selle tahtmatu lahtitulek.
Pange kastmisvoolik pottide ringile, kinnitades selle igale tugitikule. Soovitatakse ühelt potilt teisele viimisel
kasutada lühimat teed (vt foto 5).
Suruge voolik tugitikule nii, et see võtab õige kuju ja voolik ei oleks keerdus.
Kui kõik potid on ühendatud, juhtige voolik tagasi teisele ühendusotsakule seadme alaosas, vajaduse korral
lühendage voolik kääridega. Ühendage vooliku ots teise ühendusotsakuga (vt foto 6).
Sellega on loodud kinnine voolikuring, mis annab pottidele vett.

•

•
•

Nüüd ühendage tilgutid, tehes järgmist. Lõigake voolik iga tiku juures läbi, näiteks 2 cm kauguselt ja ühendage
tilguti, surudes vooliku tugevasti selle mõlemale otsale (vt foto 7).
Ühendamisel püüdke suunata tilguti keskosas asuv düüs otse alla (vt foto 8).
Tilguti asub müüd taimevarre lähedal ja toetub voolikule, mis omakorda asub tugitikul.
Toimige samamoodi kõikide tugitikkude juures, kuni kõik soovitud tilgutid on oma kohtadele paigaldatud.
Sellega on loodud kinnine tilgutitega varustatud veevooluring, mis pottidele vett annab. Voolikut saab hiljem uuesti
kasutada juhul, kui paak ja potid on samamoodi paigutatud. Tilguteid saab ka puhastada ja nende puhtust
kontrollida, tehes järgmist. Võtke tilguti kaheks osaks lahti ja loputage need voolava vee all puhtaks.

•

Veenduge, et seadme esipaneelil asuv ümberlüliti on välja lülitatud (asend “0”) ja laske paaki 25 liitrit vett.

KASTMISPROGRAMMI VALIMINE
Seadmel on neli esipaneelil asuva ümberlülitiga valitavat eelseadistatud programmi, mis juhivad iseseisvat
kastmist 10, 20, 30 või 40 päeva jooksul. Allpool on tabelis esitatud kastmiskogused erinevate programmide korral.
PROGRAMM

KASTMISVEE MAHT

KOGUMAHT

10 päeva

120 cm³ igale tilgutile, 20 potti

24 liitrit

20 päeva

60 cm³ igale tilgutile, 20 potti

24 liitrit

30 päeva

40 cm³ igale tilgutile, 20 potti

24 liitrit

40 PÄEVA

30 cm³ igale tilgutile, 20 potti

24 liitrit

TÄHLEPANU! Maht 60 cm³ võrdub poole veeklaasi mahuga.

Nagu tabelist nähtub, sõltub päevas antava vee kogus valitud kastmisperioodi pikkusest. Teisisõnu jagab Oasis
päevase veenormi sõltuvalt valitud programmist.
HOIATUS. Kui kastmiseks on vähem kui 20 potti, siis pikeneb sellevõrra proportsionaalselt seadme autonoomsus.
NÄIDE. Kui kümne poti kastmiseks valida kümne päeva programm, siis töötab seade iseseisvalt 20 päeva.
•

Valige soovitav kastmisperiood ümberlüliti keeramisega asendist “0 OFF” ühte järgmisesse asendisse: 10, 20, 30
või 40 DAYS (päeva).

•

Oasis on nüüd tööle lülitatud ja seda juhitakse elektrontaimeriga automaatselt. Olenemata paagis oleva vee
kogusest annab Oasis igasse potti ettenähtud koguse vett iga päev kogu programmeeritud perioodi vältel – see
tagatakse spetsiaalse seadeldisega, mis reguleerib veerõhku.
TÄHELEPANU!
Nagu tabelist nähtub, on antava vee kogumaht alati 24 liitrit. Kuna paagi kogumaht on 25 liitrit, siis ei tühjene see
kunagi täielikult. Sellega on välditud õhu sisenemine kastmisvoolikusse.

NÕUANDED JA SOOVITUSED SEADME KASUTAMISEKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seade on soovitatav paigaldada mõni päev enne lahkumist, et kontrollida selle nõuetekohast töötamist ja
seadistatud kastmisaja vastavust teie taimede veetarvidusele.
Kasutage seadme toiteks ainult 9-voldist leelispatareid.
Ärge lisage paagiveele mingeid vedelväetisi. Vajaduse korral andke vedelaid või granuleeritud väetisi otse
potimulda.
Kasutage seadmes ainult puhast vett. Ärge kasutage muid vedelikke või kemikaale peale vee.
Peale kasutamise lõpetamist laske enne hoiulepanekut vesi voolikutest ja tilgutitest täielikult välja ning eemaldage
patarei. See võimaldab järgmisel kasutuskorral seadme hõlpsalt uuesti kasutusele võtta.
Ärge ühendage tilguteid vooliku küljest lahti, sellega väldite osade kadumise, veevõrk on alati koostatud ja jääb
järgmiseks kasutamiseks valmis. Veevõrku on mugav hoida tühjas veepaagis.
Kui taimede arv kasvab, saab voolikut pikendada ja tilguteid lisada, kokku kuni 20 tükki.
Seadme filtrit tuleb puhastada peale iga kasutusaega, et eemaldada filtrivõrgule kogunenud vees olev mustus.
Peale kasutamist tehke järgmist: laske välja kogu seadmes olev vesi, pühkige sisemus imava lapiga puhtaks,
laske kuivada, sulgege kaas ja pange Oasis hoiule.

RIKKEOTSING
Peale patarei paigaldamist märgutuli ei sütti.
•
•

Aku on tühi.
Kontrollige elektriühendusi ja nende tegemise õigsust.

Vesi ei voola tilgutitesse.
•
•
•
•

Ühendage tilgutid lahti ja kontrollige, kas need ei ole vees oleva mustusega ummistunud. Asendage tilgutid ja
ühendage need veekindlalt.
Kontrollige, kas kastmisvoolik ei ole sõlmes ja läbivool takistatud.
Kontrollige, kas Oasis on põrandast 70…80 cm kõrgusel ja vähemalt 50 cm suurimast potist kõrgemal.
Kontrollige, kas kastmisvoolikus ei ole õhumulle. Kui süsteemis on õhumulle, ühendage mõlemad voolikuotsad
ühendustorudelt lahti, puhuge voolikusse, et kogu vesi välja lasta, seejärel ühendage voolik seadmega
paigaldusprotseduuri osas kirjeldatud viisil.

OLULISED JUHISED OASISE NÕUETEKOHASE TÖÖ
TAGAMISEKS
SÜSTEEMI ÜLESSEADMINE
Oasise nõuetekohase töö tagamiseks peavad kaks paagist lähtuvat voolikuharu olema nii pikad, et need
puudutaks enne äärmiste pottide tilgutitele suubumist põrandat (vasakul ja paremal). See lihtne nõue on vajalik
kastmisoperatsiooni nõuetekohaseks käivitumiseks.

ÕHU EEMALDAMINE VEEVÕRGUST
Oasise nõuetekohase töötamise tagamiseks tuleb veevõrgust kogu õhk eemaldada. See protseduur on väga
lihtne.

•
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•
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•

Seadke süsteem üles ja lülitage Oasis sisse soovitavale programmile.

Ühendage mõni tilguti voolikult lahti, sulgege voolik näpuotsaga ja laske vabast voolikuotsast vett välja
voolata.
Nüüd sulgege näpuotsaga see voolikuots, millest vesi välja voolab ja vabastage teine voolikuots, et vesi
saaks seekord sealt välja voolata.
Nüüd võib vooliku tilgutile uuesti tagasi ühendada, taastades sellega vee vooluringi. Oasis on nüüd valmis
rikkevabaks tööks.

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Tunnistame oma koguvastutust ja deklareerime, et toode vastab järgmistele standarditele ja nendega seotud
normdokumentidele: EN 55022/CEI, ENV 50140 vastavalt EMÜ direktiivi 89/336 nõuetele.
DANIELE PAPAIS

GARANTIITINGIMUSED
CLABER garanteerib käesolevaga, et tootel ei ole materjali- ega tootmisdefekte.
Kahe aasta jooksul, alates kliendile tarnimisest, Claber vahetab, remondib või asendab rikkis olevaks tunnistatud
osad tasuta, tingimusel, et seadet on nõuetekohaselt hooldatud, ei ole rikutud või muudetud ja on kasutatud
tavatöötingimustes.
Claber soovitab tungivalt järgida seadme paigaldamis- ja kasutusjuhiseid ja ei võta endale mingit vastutust vigastuste
eest, mis on põhjustatud väärkasutamisest või paigaldusvigadest.
See kehtib ka teiste toodete kohta, mida kasutatakse Claberi toodetega koos.
Toodete garantiiremonti saatmine toimub omaniku vastutusel ja kulul. Seadet hooldatakse Claberi volitatud
teeninduskeskustes; lähima teeninduskeskuse kohta saab teavet firmalt Claber S.p.A, telefon 0039 0434 958836,
faks 0039 0434 957193, E-post: info@claber.com
Kõikide ülejäänud juhtumite kohta kehtivad üldised müügitingimused.
www.claber.com
info@claber.com

