
Tekniska data
Batteri: DC 9v
Löpande strömåtgång: Mindre än 18uA
Arbetstemperatur: 5° - 60°
Vattentryck: 0,5 - 6 bar

Installation av batteri

Kabelanslutning 
solenoid

Skruv för batterilucka 9v batteri Batterilucka

Timern har ett fyrkantigt lås på undersidan. Tryck ner knappen och dra ut hela 
bevattningsdatorn från timerhuset.
Skruva loss batteriluckan och installera ett 9v batteri.
Skruva tillbaka batteriluckan och sätt tillbaka bevattningsdatorn på timerhuset.

Rekommenderad montering
Använd gängad koppling mot trädgårdskran med en bit slang mellan kran och 
timer. Timern kan monteras på vägg med band runt kopplingsdonen.
Montera alltid timern i vertikalt läge för att förhindra skada. 

Sätt gärna fast ansluten slang mot väggen för att förhindra ryck och bryt i 
timern. Den undre gängade anslutningen passar med GjordNära DN16 slangan-
slutning för bevattningssystem.

Förhindra skada på timern och förläng hållbarheten

• Timern måste monteras vertikalt för att förhindra att vatten läcker in i huset.
• Undvik att ansluten slang drar i timern.
• Använd endast rent vatten (kranvatten). Om timern kopplas mot smutsigt 

vatten med partiklar i så använd ett filter före timern.
• Ta in timern om temperaturen understiger 5 grader.
• Förvara timern frostfritt vintertid.

Daglig tillsyn
Vi rekommenderar daglig tillsyn av timern för att försäkra er om full funktion och 
för att minska skaderisk vid handhavande eller fabrikationsfel.

Återvinning
Demontera batteriet och lämna till batteri-insamlingen.
Timern återvinns som elektronik via din återvinningscentral.

Garanti
Bevattningstimern omfattas av 2 års garanti mot fabrikationsfel.
Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i denna manual följs och 
att timern inte utsätts för frost.
Timern är avsedd för bevattningssystem i hemmaträdgårdar. All annan 
användning täcks ej av garantin.

3/4 gänga. Om din 
kran har 1/2 behöver 
du en adapter.

Bevattningstimer
Du har köpt en elektrisk bevattningstimer som använder en effektiv Snap-on/off 
Solenoid. Timern innehåller 8st program som kan ställas in att vattna dagligen 
eller på olika veckodagar.
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Programmering
Generella funktioner

• Knapplås: Håll inne ESC i mer än 3 sekunder för att slå av/på.

• Ställa in klockan: Håll nere ”time” samtidigt som du trycker på ”min” eller 
”hour” eller ”day” för att ställa in aktuell tid och veckodag.

• Man/Auto - ställs i AUTO läge för att aktivera timerfunktionen. I läge OFF är 
timern av - i läge ON vattnar ni manuellt.

Programmera när timern ska vattna

1. Tryck på ”Prog.” en gång. - Displayen visar nu:

2. Använd ”hour” och ”min” för att ställa in när du vill starta vattna.

3. Tryck på ”day” för att ställa in vilka dagar du vill vattna - tryck på knappen 
flera gånger för olika kombinationer av veckodagar.

4. Tryck på ”Prog.” igen. - Displayen visar nu ”1 OFF” - här ställer du in när du 
vill sluta vattna. Även här ställer du in dagar - vilket ska vara samma som i 
”ON”.

5. Tryck på ”Prog” igen för att gå vidare till program 2 - eller på ”Time” för att 
återgå till startskärmen - det finns 8st program som kan programmeras dagligen 
eller på olika veckodagar.

Exempel: Du vill vattna 30 minuter kl 06:00 på alla dagar:
 Prog 1: Timer ON   06:00  (mån-sön) 
 Prog 1: Timer OFF  06:30  (mån-sön)
 

• Se till att varje program har en ”ON” och en ”OFF” tid.
• Se till att dagarna för ”OFF” är samma som dagarna för ”ON”.
• För att aktivera timern ska den stå i läge ”AUTO”.
• För att ta bort all data på ett program tryck på Esc i ”Prog.” läge.

1 ON    - - : - -

          mo tu we th fr sa su

1 ON    20:00

1. Knappar för att ställa in tid och veckodag.
2. Batteri-indikator visas när batterinivån är låg.
3. LCD display.

4. Man/Auto: Växlar mellan olika lägen på timern:

• AUTO: Timern kör sina program.
• OFF: All funktion är avstängd (ljudlöst).
• ON: Solenoiden öppnas med ett klickande ljud.

          mo tu we th fr sa su

1 OFF    20:20


