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PLANT!T
Vatten timer

Batteri-installation
Ta bort framsidans lock och installera 2st 1,5v AAA alkaline batterier. Använd enbart alkalinebatterier
och inte uppladdningsbara.
Testa enheten genom att vrida RUN TIME-knappen till ON. Det tar 1-5 sekunder innan valvet öppnar.
Batterilampan indikerar med blinkande sken om batterier är Ok. När batterierna börjar ta slut är
batterilampan på och automatisk stängs ventilen. Är batterier helt slut slocknar lampan. Ta för vana
att byta batterierna varje säsongstart.

PLANT!T Vattentimer installation
Timern kan användas på vattenkran eller en vattentunna med självtryck. Se skiss för kopplingsförslag.
Skruva fast timern på kranen med hjälp av medföljande munstycken till rätt anpassning och dimension.
Dra inte med rörtång utan endast handkraft för att dra åt kopplingarna.
Utgången från timern kan nu kopplas till en slang med 13mm honmunstycke eller 13mm slag. (ingår ej)
PROGRAMERING
1. Vrid ratten FREQEUNCY (4) till önskad bevattningsfrekvens (1-72 tim) Vrid ratten till WEEK om
du vill vattna en gång per vecka.
2. Vrid ratten till RUN TIME för att ställa in bevattningstiden. (1-120 min)
3. Skriv upp vad du har ställt in den på för att underlätta vid på och avkoppling vid manuell
vattning
4. Fäll ner plastluckan efter programmeringen.
5. Du kan fördröja programmets start med fördröjningsknappen (7) med hjälp av en penna för
varje timme som du vill upp till 12 timmars fördröjning beroende på hur många gånger du
trycker in fördröjningsknappen.
Notera: Timern startar från den tid du programmerat den. Tillexempel om du vill att den ska starta
7 på morgonen måstre du fysiskt starta den då på det klockslaget. Vill du tex starta den klockan 10
på morgonen så kan du trycka in fördröjningsknappen (7) 3 ggr för att den ska start kl 10.
Användes endast med kallt vatten.
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MANUELL BEVATTNING
Du kan stänga av och sätta på vattnflödet manuellt om du vill vattna och samtidigt behålla dina
inställningar. Vrid ratten RUN TIME till OFF och när du är klar vrider du tillbaka ratten till ON men du
måste sätta tillbaka den på det föregående bevattningstiden och den återgår till det förprogrammerade
programmet.
Ska du inte använda timer på ett bra tag, ta ur batterierna och förvara på en torr plats.

FELSÖKNING
Om vattnet inte flödar som det ska, försök med följande:
1.
2.
3.
4.

Kontrollera att kranen är på
Kontrollera batterierna så de är ok och rätt installerade
Kontrollera att du ställt tillbaka på samma bevattningsfrekvens och tid som tidigare
Se till att FREQUENCY är längre än RUN TIME. Tex kan du inte sätta FREQUENCY-knappen på 1
timme och samtidigt ha RUN TIME-knappen på 60 min.
5. Fungerar den inte ändå hör med din återförsäljare.
Spar alltid kvittot och visa upp vid reklamationer.

Skötselråd
Förvara alltid timern frostfritt. Vid slutet på säsongen och innan frysgrader ta in timern och förvara
den frostfritt och torrt.
Timern är vattentålig men förvara den inte nedsänkt i vatten. Den ska vara installerad ovanför
marknivå. Det är dräneringshål i timern för att den ska kunna lufta och inte imma igen men kan
givetvis göra så i fuktigt väder.

3(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vatten-anslutning
Fästmutter
Han-koppling ut
FREQUENCY-knapp
RUN TIME-knapp
Batterifack
Fördröjningsknapp
Batterindikator
Allväderlock
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