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FILTRI PUHASTAMINE. Taimer on kaitstud traatvõrgust filtriga, mis kindlustab taimeri pikaajalise ja 
probleemidevaba töötamise. Filtrit tuleb perioodiliselt kontrollida ja pesta iga perioodi alguses. Lihtsalt 
eemaldage filter ühendusest ja loputa jooksva vee all puhtaks.

 
 

Patareide asetamine/asendamine. Patareide asetamiseks või asendamiseks vajutage lukustusklahv lõpuni sisse, et 
vabastada taimeri esipaneel. Esipaneel on eemaldatav. Asetage 2 uut patareid pesadesse jälgides õiget polaarsust. Kui 
patareid asendada 2 minuti jooksul jäävad varem salvestatud seaded alles. Asetage esipaneel tagasi ja vajutage sellele 
veendudes, et lukustusklahv sulgub klõpsuga. Tähtis: Alati vahetage patareid iga perioodi alguses! 
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ÜHENDAMINE. Ühendage taimer külmavee kraaniga jälgides neid lihtsaid instruktsioone. Kraani ots peab 
olema ¾“ väliskeere (kui see nii ei ole, kasutage adapterit). Keerake ¾“ sisekeermega ots kraani või adapteri 

külge. Tähelepanu! Keerake ühendusi ainult käejõuga, ärge kasutage tööriistu ühenduste tegemisel. Ühendage 

kastmisvoolik kiirühendusega, kasutades vastavat ühendust. Peale taimeri ühendamist ärge unustage kraani 

avamast!

 

Kastmisprogrammi valik. Vajutage korraks ükskõik millist nuppu, et ekraan hakkaks helendama. Vajutage nuppu „M“ korraks või 
mitu korda (näiteks 5 korda), et väljal „D“ kuvataks soovitav väärtus (näiteks 5 min). Seadistage kastmise sagedus (ajavahemik 
järgnevate kastmiskordade vahel) vajutades korduvalt nuppu „F“ kuni väljal „E“ kuvatakse soovitud väärtus (näiteks 24 h). 
Võimalikud väärtused on: iga 8, 12 või 24 tunni tagant või iga 2, 3, 4, 5 või 7 päeva tagant. 
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Kohene käivitamine. 10 sekundi jooksul programmi valimisest vajutage nuppu „Start“ ainult üks kord. Nupu 
vabastamisel vilgub ekraanil 3 korda teade „0 h“ ja automaatne kastmistsükkel algab koheselt. Ekraani väljal „C“ 
kuvatakse sümbol /kastmine/ , mis näitab, et kastmistsükkel käib; samuti kuvatakse aeg kastmistsükli lõpuni. 
Kastmistsükli lõpus kuvatakse väljal „C“ sümbol /liivakell/ koos järgmise kastmistsükli alguseni jääva ajaga. 

 

 

 

Käivitamine viitega. 10 sekundi jooksul programmi valimisest vajutage korduvalt nuppu „Start“ kuni väljal „C“ 
kuvatakse automaatse kastmistsükli soovitav alguse aeg vahemikus 1 kuni 23 tundi (näiteks 6 tundi). Vabastage nupp 
ja tundide arv vilgub 3 korda. Peale seda alustab programm ajaarvestust kastmisprogrammi automaatse stardini; aeg 
kuvatakse väljal „C“ ülalpool sümbolit /liivakell/. Kastmisprogrammi muutmine. Korrake programmeerimise 
protseduuri nagu see on kirjeldatud lõigus „Kastmisprogrammi valik“. Uus programm asendab eelmise programmi. 
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Manuaalne kastmine. Vajutage nuppu „Manual“ ja hoidke nuppu all vähemalt 3 sekundit; seade läheb 
manuaalsesse režiimi taimeri kinnise ventiiliga (OFF, (st. kinni) hakkab ekraanil vilkuma). Vajutades „Start“ nuppu 

aktiveeritakse kastmine viieks minutiks (seda aega kasutaja muuta ei saa); kastmise toimumist näitab sümbol 

/kastmine/.  Kastmise lõpetamiseks enne kui 5 minutit on kulunud, vajutage uuesti „Start“ nuppu. Manuaalsest 

režiimist väljumiseks veenduge, et taimeri ventiil on kinni ja vajutage nuppu „Manual“ ja hoidke seda all 
vähemalt kolm sekundit.

 

 

Lähtestamine. Tehase seadeid on võimalik taastada igal ajal vajutades korraga nuppe „Manual“ ja „Start“ ning 
hoides neid all vähemalt 10 sekundit. 
Taimeri väjalülitamine. Kui tekib vajadus taimeri väljalülitamiseks, näiteks talveks, vajutage nuppu „F“ korraks või 
mitu korda, kuni ekraanile ilmub sümbol „OFF“; seejärel vajutage nuppu „Start“. 



 Tempo Select      Kasutusjuhend 

Pag. 5 
 

 Tempo Select:  8486 

Vihmasensor. Taimerit on võimalik ühendada vihmasensoriga juhtmega või raadioühenduse kaudu. Kui veetase 
vihmasensoris tõuseb üle 5 mm, siis kastmisprogramm peatatakse automaatselt kuni vesi vihmasensoris on 
aurustunud. 
Vihmasensori installeerimine. Eemaldage vihmasensori klemmide kaitsekate (tööriistu ei ole vaja). Kui 
Vihmasensorit ei paigaldata, peab vihmasensori klemmide kaitsekate jääma eemaldamata. 
Juhtmega vihmasensor. Ühendage Vihmasensori kaabli ots vihmasensoni klemmidega. Veenduge, et 
kahesooneline kaabel siseneb taimerisse läbi selleks ettenähtud pilu taimeri korpuses. 

 

Raadio teel juhitav vihmasensor. Installeerige Raadio teel juhitav Vihmasensor ja suunake antenni juhe 
läbi vastavate klambrite. 
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Kaitsmine talvel. Kastmisperioodi lõpul ja enne talve saabumist ühendage taimer kraani küljest lahti, eemaldage 
patareid ja hoiustage seade siseruumis kaitstes seda külma ja niiskuse eest. See kindlustab, et taimer säilib nagu 
uus paljudeks kevadedeks ja suvedeks. 

 
 
 
Rohkema ja detailsema informatsiooni saamiseks lugege seadmega kaasasolevat instruktsiooni.


