Aquauno VIDEO 2 PLUS VIDEO 6 PLUS
DIGITAALNE KASTMISTAIMER
KASUTUSJUHEND

VT LK. 18 ORIGINAALJUHENDIST
AQUAUNO VIDEO PLUS
DIGITAALNE KASTMISTAIMER
TÄNAME TEID MEIE TAIMERI VALIMISE EEST. Enne programmeerimist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Iga osa
sisaldab täielikku teavet, mis on vajalik operatsioonide õigeks läbiviimiseks.
Tähiste selgitus:
1 Keermesliitmik, sisekeermega ¾”
2 Vedelkristallnäidik
3 Tagasiliikumise surunupp
4 Edasiliikumise surunupp
5 Sisestusnupp
6 Kiirliitmik
7 Taimeri kaas
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesolevaga deklareerime täisvastutusega, et toode vastab Euroopa direktiivile 89/336, mis on seotud tehniliste
standarditega EN61000-6-1:2001 (häirekindlus) ja EN61000-6-3:2001 (kiirgus).
CE 97
DOTT.

MARZONA FEDERICO
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ÜHENDAMINE VEEKRAANILE
Keerake lahti väline survemutter C ja keerake ¾" sisekeermega liitmik A ¾"-kraanile B.
Keerake taimer kraanile tihedalt kinni survemutriga C
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TAIMERI ELEKTRITOITE ANDMED
Leelispatarei 9 V, 1 tk.
KESTVUS. Patarei mahtuvusest piisab taimeri elektritoiteks ühe hooaja jooksul, kastmisel keskmiselt 4 kastmistsükliga
päevas. Kastmisperioodide vaheaegadel võtke patarei taimerist välja, et vältida patarei võimalikust lekkimisest lähtuvat
korrosiooniriski. Kui patarei pinge on liiga madal, siis lülitub taimer automaatselt välja ja magnetklapp sulgub.
PATAREI LAETUSE KONTROLL
Taimer kontrollib automaatselt ka patarei laetuse taset. Seadmel on polaarsuse äravahetamise kaitse ja patarei laetuse
indikaator. Patarei on täielikult laetud, kui sümbolit kuvatakse täielikult (battery), ja tühjenenud, kui sümbolit kuvatakse
mittetäielikult (ba…).
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SÕRMISTIK
Kõikide parameetrite programmeerimiseks kasutatakse kolme nuppu. Nende kolme nupuga saab valida erinevaid
töörežiime ning muuta ajasätteid, kastmistsükleid ja -päevi.

Iga kord, kui vajutate nupule, kostub piiks.
NÄIDIK
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PATAREI PAIGALDAMINE
Vajutage esipaneeli kaht külgnuppu, võtke vana patarei välja ja pange uus patarei kohale.
Veenduge, et patarei on õigesti oma pessa paigaldatud.
Seadistatud programmide säilitamiseks vahetage patarei 15 minuti jooksul
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KELLAAJA SEADISTAMINE
Peale patarei ühendamist kuvatakse kõik näidikukuva elemendid.
Kraan avaneb kaheks sekundiks ja taimer seadub ajale 00:00.
Vajutage keskmisele nupule ENTER, misjärel kuvatakse OK. Ajasätte suurendamiseks või vähendamiseks vajutage
nupule
või . Kiireks muutmiseks hoidke vastavat nuppu all, kuni soovitav ajasäte on saavutatud. Kuvalt lahkumiseks
vajutage ENTER.
PROGRAMMEERIMINE
Programmil on mitu kuva, millest igaüks sisaldab kahte funktsiooni.
1. Programmi kuva.
2. Programmi muutmine.
Programmide järjestikuliseks vaatamiseks vajutage nupule .
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PROGRAM 1 - START PROGRAM 1 (OPEN) - STOP (CLOSED) – Programm 1 - Programmi 1 käivitamine (avatud) Seiskamine (suletud)
PROGRAM 2 - START PROGRAM 2 (OPEN) - STOP (CLOSED) jne – Programm 2 - Programmi 2 käivitamine (avatud) Seiskamine (suletud)
Tähelepanu! Kui esimese programmi avamisel vajutate eksikombel nupule ENTER kaks korda, siis programmile number
(1) kuvatakse tööaeg 00:00 kuni 00:01.
Esimese programmi ümberseadistamiseks tuleb tühistada vale säte (lk 29).
NÄIDE
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Kastmisprogramm 1 on seadistatud käivitamiseks (avamiseks) kell 10:26 ja seiskamiseks (sulgemiseks) kell 10:35.
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Kastmisprogramm 2 on seadistatud käivitamiseks kell 10:40 ja seiskamiseks (sulgemiseks) kell 10:50.
Nupuga
saate seadistada samal viisil ka teisi programme.
Ajaseadistamise režiimile tagasiminekuks vajutage nupule .
Nädala kastmisrežiimile minekuks vajutage nupule .
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NÄDALA PROGRAMMEERIMINE
HOIATUS. DAY (1) on esimese seadistatava programmi esimene päev. NÄITEKS. Esimene programm on seadistatud
neljapäevale – DAY (1) = neljapäev (nagu hetkeaja kuval).
HOIATUS. DAY (1) – esimene päev – on nädalaprogrammi korraldamise aluseks.
NÄITEKS. Kui DAY (1) = neljapäev ja te ei soovi kastmistsüklit käivitada reedel, siis eemaldage päev (2).
Vajutage
või , et liigutada kursor selle päeva numbrile, mille te soovite välja arvata, ja vajutage ENTER, et see päev
kustutada. Sellelt kuvalt lahkumiseks paigutage kursor käsu EXIT alla ja kinnitage nupuga ENTER.
Pärast nädala kastmistsükli kuvalt lahkumist vajutage nupule , et kuvada funktsioonikuva.
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Vajutage nupule
(avamine), et kraan avada, ja nupule
15 minuti pärast igal juhul.

(suletud), et see uuesti sulgeda. Kraan sulgub automaatselt

Programmi kustutamiseks kasutage nuppu , et edasi liikudes jõuda programmini, mida soovite tühistada. Kustutamiseks
(sulgemiseks) vajutage ENTER. Programmi kustutamiseks vajutage üheaegselt nupule
ja , sealjuures nupule
veidi varem.
Iga kord, kui olete nuppe programmi sisenemiseks vajutanud ja selle andmeid kümne sekundi jooksul ei muuda, antakse
helisignaal ja kuvatakse sümbol (…).
JUHISED
• Ärge laske tootes vett ära külmuda.
• Ärge kasutage taimerit AQUAUNO VIDEO voolikutel, mis sisaldavad keemilisi ühendeid või muid vedelikke peale vee.
• Ärge kasutage nuppude vajutamiseks kõvu esemeid – nupud on ette nähtud näpuga vajutamiseks.
• Ärge kasutage taimerit AQUAUNO VIDEO siis, kui sisendrõhk ületab 10 baari.
• Kasutage ainult uusi patareisid ja vahetage patarei kohe, kui näidik näitab tühjenemist.
• Kui programmeerimist ei toimu, siis hoidke kaas kinni, et esipaneeli päikesekiirguse ja niiskuse eest kaitsta.
• Peske filter vähemalt kord hooaja jooksul jooksva vee all puhtaks. Kui kasutatakse karedat vett või vihmavett, tuleb filtrit
puhastada sagedamini.
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VIHMAANDURI ÜHENDAMINE
Taimeriga AQUAUNO VIDEO saab ühendada vihmaanduri (CLABER-i kood 90915).
Vihmaandur katkestab AQUAUNO VIDEO kastmisprogrammi vihma ajaks ja taastab programmi töö automaatselt, kui
andurisse ei ole vett jäänud.
Vihmaandur tuleb ühendada taimeri AQUAUNO VIDEO kahe vastava kontaktiga, kasutades selleks anduri komplektis
olevat liitmikku. Kahesooneline kaabel tuleb juhtida sisse läbi AQUAUNO VIDEO põhja all oleva läbiviigu. Enne liitmiku
ühendamist eemaldage kontaktide ühendussild. Ühendusskeem on esitatud paremal.
/joonis/
Ventiil A
Patarei
Andur
Vihmaanduri komplektis olev liitmik
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Kõnealune sümbol tootel või pakendil tähistab, et toode ei kuulu utiliseerimisele olmejäätmena, vaid tuleb anda elektri- ja
elektroonikaseadmete käitluspunkti. Veenduge, et toote utiliseerimine toimuks nõuetekohasel viisil, et vältida toote
mittesobivast lõppkäitlemisest tulenevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi. Utiliseerimisalase lisateabe saamiseks
pöörduge kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusüksuse või -ettevõtte või seadme müünud ettevõtte poole
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GARANTII
Kastmistaimerile on antud kaheaastane garantii alates ostukuupäevast. Seda tõendatakse 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.
GARANTII ÜLDTINGIMUSED
CLABER garanteerib, et tema 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. 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 vastavalt müügi üldtingimustele täiel määral kliendi kanda, 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

