VIHMAANDUR
KASUTUSJUHEND

VT LK. 10 ORIGINAALJUHENDIST
VIHMAANDUR
Täname teid meie vihmaanduri valimise eest. Enne programmeerimist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Juhendi iga
osa sisaldab ammendavat teavet, mis on vajalik iga operatsiooni õigeks tegemiseks.
Sõlmed
1 Ülakate
2 Ujuk
3 Ülemine vastuvõttur
4 Anduri kaablid
5 Roostevabast terasest kandur
8 Kinnituspoldid
VT LK. 12 ORIGINAALJUHENDIST
VIHMAANDUR
Vihmaandur peatab määratud kastmisprogrammid vihma juhul ja käivitab need vihma lakkamisel uuesti. Töötab
usaldusväärselt ka teie äraolekul.
Tööpõhimõte. Ülemise vastuvõtturi poolt kogutud vihmavesi langeb anumasse ja tõstab ujukit. Kui ujuk jõuab kõrgusele,
mis vastab vihma tasemele 5 mm (vastab optimaalsele kastmiskogusele), siis sulgeb ujuk taimeri elektriahela. Kui päike
tuleb taas välja, siis vesi aurustub läbi avade, ujuk langeb alla ning taimer käivitab uuesti kasutaja poolt seadistatud
kastmisprogrammi. Ujuk on kaetud erilise sünteesmaterjaliga, mis võimaldab veel anduri seest paremini välja aurustuda
VT LK. 13 ORIGINAALJUHENDIST
VIHMAANDURI PAIGALDAMINE
Lõigake magnetventiilide üldkaabel läbi ja ühendage otsad anduri kahe juhtmeotsaga (vt joonis 1).
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JOONIS 1

JOONIS 2
OLULINE! Paigaldage vihmaandur aias lagedasse, vihmutitest eemal olevasse kohta, kus ei ole taimkatet. Kasutage
kinnitamiseks anduri komplektis olevat roostevabast terasest kandurit (joonis 2).
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JOONIS 3
OLULINE! Anduri nõuetekohaseks töötamiseks peab ujuk olema anumasse paigaldatud radiaalsete ribidega ülespoole ja
oranži pinnaga allapoole (joonis 3).
OLULINE! Hoidke ülakatet oma kohal, et vältida puulehtede ja mustuse mõju vihmaanduri tööle. Ülakattel on eriline
teravik, et takistada lindude ja loomade viibimist anduril (joonis 4).
JOONIS 4
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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.
VT LK. 16 ORIGINAALJUHENDIST
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
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