AQUAUNO PRATICO KASTMISTAIMER
KASUTUSJUHEND

VT LK. 14 ORIGINAALJUHENDIST
AQUAUNO PRATICO
TÄNAME TEID MEIE TAIMERI VALIMISE EEST. Enne programmeerimist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Juhendi
iga osa sisaldab täielikku teavet, mis on vajalik operatsioonide õigeks tegemiseks.
Tähiste selgitus
START = Käivitamine
STOP = Seiskamine
RESET= Tagastamine
CANCEL = Tühistamine
PROGRAMMED = Programmeeritud
1 Keermesliitmik, sisekeere ¾"
2 Pestav filter
3 Käivitusnupp
4 Seiskamisnupp
5 Kiirühendusliitmik
6 Taimeri kaas

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Deklareerime ainuvastutuses, et toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele: EN 55022/CEI, ENV
50140 vastavalt EMÜ direktiivi 89/336 ettekirjutustele.
CLAUDIO PASUT

DR. CARLO MARCOLIN
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ÜHENDAMINE VEEKRAANILE
Keerake lahti väline survemutter C ja ühendage ¾" sisekeermega liitmik A kraanile B.
Keerake taimer kraanile survemutriga C tihedalt kinni.
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Taimeri elektritoite andmed
Patarei 9 V, 1 tk.
KESTVUS. Patarei mahtuvusest piisab taimeri elektritoiteks kastmisel ühe hooaja jooksul.
Kastmisperioodide vaheaegadel võtke patarei välja, et vältida patarei võimalikust lekkimisest põhjustatud korrosiooniriski.
Kui patarei pinge on liiga madal, siis lülitub taimer automaatselt välja ja magnetventiil sulgub.
PATAREI PAIGALDAMINE
Vajutage esipaneeli kahele külgnupule, võtke vana patarei välja ja pange uus patarei kohale. Veenduge, et patarei on
õigesti oma pessa paigaldatud.
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JUHTSEADMED
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PROGRAMMEERIMISJUHISED
PRATICO programmeerimine on väga lihtne. Kõiki funktsioone saab juhtida järgmiselt.
• Roheline nupp (vasakul).
• Punane nupp (paremal).
• Punane märgutuli.
Roheline nupp käivitab kastmistsükli ja punane nupp seiskab selle. Punane märgutuli näitab kastmisventiili olekut
järgmiselt.
• Märgutuli vilgub iga 2 sekundi järel: ventiil on suletud.
• Kaks märgutule välgatust iga 2 sekundi järel: ventiil on avatud.
• Märgutuled ei vilgu: aku on tühjenenud või puudub või on taimer välja lülitatud.
• Märgutuli põleb nõrgalt: patarei vajab vahetamist.
• Tähelepanu! Tuli põleb pidevalt, kui roheline nupp või mõlemad nupud on sisse vajutatud.
AUTOMAATPROGRAMMEERIMINE
PRATICO reaalajas programmeerimiseks vajalikule kastmisprogrammile (min 1 minut, max 60 minutit) tehke järgmist:
A) Vajutage samaaegselt alla punane ja roheline nupp (väljalülitamine).
B) Kastmistsükli alustamiseks vajutage rohelisele nupule.
C) Kastmistsükli lõpetamiseks vajutage punasele nupule.
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Kui punasele nupule ei ole vajutatud 60 minuti jooksul, siis programmeerub taimer automaatselt 5-minutilisele
kastmistsüklile.
D) PRATICO jätab kastmistsükli kestuse automaatselt mälusse.
E) Kastmistsüklit korratakse hiljem sama aja jooksul järgnevalt iga päev (programmi sätted säiluvad ka siis, kui juhuslikult
punasele nupule vajutatakse).
Kastmistsükli aega saab näidata igal ajal, selleks tehke järgmist.
• Vajutage rohelisele nupule.
• Märgutuli sütib ja kustub kolme sekundi pärast ning hakkab seejärel vilkuma.
Esimene vilkumisjärjekord näitab ajasätte 10-minutilisi plokke (nt 3 välgatust = 30 minutit).
Peale kolmesekundilist pausi näitab järgmine vilkumisjärjekord üksikut minutit (nt 8 välgatust = 8 minutit).
Kirjeldatud näites on tsükli koguaeg 38 minutit.
Nulli näitab neli lühikest järjestikust välgatust. Kui minutid on näidatud, kustub märgutuli veelkord kolmeks sekundiks ja
läheb seejärel automaatrežiimi.
VÄLJALÜLITATUD OLEK
PRATICO abil veeventiili sulgemiseks kuni uue kastmistsükli programmeerimiseni vajutage samaaegselt punasele ja
rohelisele nupule.
Sellega on taimer välja lülitatud ja märgutuli jääb väljalülitatuks kuni uue tsükli programmeerimiseni.
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Väljalülitatud režiimist väljumiseks seadistage teine kastmistsükkel (vt osa “Automaatprogrammeerimine”, lk 19, punkt B).
OTSEPROGRAMMEERIMINE
Taimeril PRATICO saab soovitud kastmisaega otse seadistada. Tehke järgmist.
• Vajutage alla punane ja roheline nupp, et seade välja lülitada.
• Vajutage alla roheline nupp (nagu automaatprogrammeerimisel).
• Vajutage ja hoidke all punast nuppu (kui nupp ei ole alla vajutatud ühe minuti jooksul eelmisest sammust, siis taimer
tagastub).
• Pärast viie sekundi möödumist lugege välgatuste arv, iga välgatus vastab ühele kastmisminutile.
• Kui soovitud arv välgatusi on toimunud, vabastage punane nupp.
• PRATICO hakkab kohe seadistatud programmi täitma ja seda korratakse iga päev samal ajal.
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NÄITEKS.
10-minutiliseks kastmistsükliks iga päev kell 6 pärast lõunat tehke järgmist.
AUTOMAATPROGRAMMEERIMINE
• Kell 6 pärast lõunat vajutage samaaegselt alla punane ja roheline nupp, et seade välja lülitada.
• Vajutage rohelisele nupule.
• Oodake 10 minutit.
• Sätte salvestamiseks vajutage punasele nupule.
• Ajasätte näitamiseks vajutage rohelisele nupule. Peale kolme sekundi möödumist märgutuli vilgub korra, et näidata 10minutilist plokki, peale kolme sekundi möödumist vilgub märgutuli 4 korda kiiresti, mis näitab nulli.
OTSEPROGRAMMEERIMINE
• Kell 6 pärast lõunat vajutage samaaegselt alla punane ja roheline nupp, et seade välja lülitada.
• Vajutage rohelisele nupule.
• Vajutage punasele nupule ja hoidke seda all.
• Peale viie sekundi möödumist lugege 10 välgatust.
• Vabastage punane nupp, et säte salvestada. Ajasätte näitamiseks korrake protseduuri, mida on kirjeldatud
automaatprogrammeerimise kohta.
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GARANTII
Tootele on antud kaheaastane garantii alates ostukuupäevast, mis on tõendatud ostmisel väljastatud arve või
ostukviitungiga. Garantii ei kehti, kui toode on vigastatud õnnetusjuhtumi või nõuetele mittevastava ja väära kasutamise
tõttu või kui ostu tõendav dokument puudub.
Tutvuge garantii üldtingimustega järgmisel leheküljel.
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GARANTII ÜLDTINGIMUSED
CLABER garanteerib, et tootel ei ilmne materjali- ja konstruktsioonidefekte 24 kuu jooksul alates kliendile tarnimisest;
CLABER vahetab või remondib rikkis toote tasuta ainult tingimusel, et seda on kasutatud tavatöötingimustes, hooldanud
pädev töötaja ja seda ei ole mitte mingil viisil ümber ehitatud.
CLABER ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote väärkasutamisest või paigaldusvigadest.
Järgige meie toote kasutamisel kasutusjuhiseid ja paigalduseeskirju.
CLABER ei ole vastutav teiste ettevõtete toodete poolt põhjustatud kahjude eest ka juhul, kui need on meie tootega
ühendatud. Klient võib toote saata meie tugikeskusesse ainult siis, kui selleks on luba antud, kusjuures transpordiriskid
jäävad täiel määral kliendi kanda. Lähtuge üldistest kehtivatest müügitingimustest, kui ei ole teisiti sätestatud. Lisateabe
saamiseks meie toodete kohta võite pöörduda
www.claber.com
info@claber.com
Maaletooja: Akvedukt OÜ
Lao 8
Pärnu 80010

tel: 44 78430
info@akvedukt.ee
www.akvedukt.ee

