
Bevattningstimer
Koppla ihop Timerns anslutningar med filtret och 3/4 och ev 1/2 
ringarna på toppen.
Säkrast kopplas timern direkt på krananslutningen. De flesta vatte-
nutkastarna har 1/2 gängad anslutning som passar. Timerns ut ans-
lutning monteras antingen direkt med bevattningssystemet eller via 
trädgårdsslang med gardenakopplingen.

Filtret måste rensas med jämna mellanrum.
Timern behöver 2st AAA batterier för att fungera.
Timern kan inte användas vintertid. Ta in timern och förvara frostfritt 
över vintern. 

Programmering
Steg 1: Ställ in klockan
Tryck på “Time” - klockan börjar blinka. Ställ in rätt timme med hjälp 
av pilknapparna och tryck på “Set” för att bekräfta. Ställ sedan in 
rätt minut och tryck “Set” igen för att bekräfta minutvalet.

Steg 2: Programmera bevattningstiden
Timern har 16 program som du kan programmera för bevattning.

* 1  Tryck på “Prog” knappen och skärmen visar: 
 “Prog”, “Start time”,  “Running time” och “Days”

 Välj “Prog 1” (eller det program 1-16 du vill programmera) och  
 bekräfta genom att trycka “Set”

* 2  Ställ in start-tiden med pilknapparna och tryck på “Set” för att bekräfta

* 3  Ställ in “Run time” - hur länge du vill vattna, till exempel 0:05 för att vattna i 5 minuter och tryck  
 “Set” för att bekräfta. 

* 4  Days: Ställ in vilka dagar du vill vattna. 
  - Set 01 om du vill vattna varje dag 
  - Set 02 om du vill vattna varannan dag till exempel måndag, onsdag, fredag, söndag osv
  - Set 03 om du vill vattna var tredje dag osv till exempel måndag, torsdag, söndag osv
  - Set 00 om du inte vill använda detta program!

När första programmet är programmerat genom att bekräfta “Days” med “Set” så startar programmerin-
gen av nästa program automatiskt. För att avsluta programmeringsfasen tryck på “Klock-symbolen”

Steg 3: Genomgång av programmen
Kontrollera att dina program har blivit rätt genom att trycka på “Prog” knappen. Du kan nu kontrollera 
alla inställningar i alla program. Bläddra mellan programmen med piltangenterna Om du vill ändra något 
program tryck på “Set” och repetera steg 2

Manuell Bevattning
Tryck på “ON” knappen och minuterna 0.02 kommer upp på skärmen, använd piltangenterna för att än-
dra för att ställa in timme och minut “Set” knappen bekräftar. Vill du avbryta manuell bevattning trycker 
du på “Off”. Du kan också avbryta ett bevattningsprogram som körs genom att trycka på “Off


