OLIMPIA egyzónás, elemes öntözőautomata
Az automata öt üzemmóddal rendelkezik.
1. P1 - Öntözés naponta egy alkalommal, állítható
időtartammal, azonos időben (gyári beállítás 15
perces öntözés, hat órakor).
2. P2 - Öntözés egy alkalommal, állítható
időtartammal, kiválasztott napokon.
3. P3 - Öntözés naponta három egymástól
függetlenül állítható időpontban, időtartammal.
4. OFF – Az automata kikapcsolva.
5. Manual – Kézi vezérlés.
Billentyűzet
MODE - A programok (P1, P2, P3) kiválasztása és a
beállítások elfogadása.
SET – A kívánt értékek beállítása és továbbhaladás
a következő opcióra.
+ - A kijelzőn látható értékék növelése.
− - A kijelzőn látható értékék csökkentése.
Az LCD kijelzőn látható szimbólumok
- A hét napjai 1-7-ig számozva láthatóak
(hétfő=1).
- A kiválasztott nap bekeretezve látható.
- Az aktuális nap villog.
- Az idő 24 órás formátumban látható.
- P1, P2, P3 programok.
- Idő beállítás.
- Öntözés aktív.
- Alacsony elem feszültség.
- Kézi öntözés.

A P2 program (öntözési napok) beállítása.
Nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig
egymásután háromszor, míg az 1 szám elkezd
villogni.
1. Használja a + jelet a nap kiválasztásához, a –
jelet a nap kihagyásához.
2. Nyomja meg a SET gombot, a 2 szám kezd
villogni.
3. Állítsa be valamennyi napot az 1. pontban
leírtak szerint.
4. Nyomja meg a SET gombot a beállítás
befejezéséhez, vagy a MODE gombot a további
programok beállításához.

Az óra beállítása
1. Nyomja a MODE gombot 3 másodpercig.
2. Megjelenik a kéz az órával szimbólum.
3. Használja a + vagy – jelet a percek
beállításához.
4. Nyomja meg a SET gombot.
5. Használja a + vagy – jelet az órák beállításához.
6. Nyomja meg a SET gombot.
7. Használja a + vagy – jelet a hét napjainak
beállításához.
8. Nyomja meg a SET gombot a beállítás
befejezéséhez, vagy a MODE gombot a
programok beállításához.

A P3 program beállítása.
Nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig
egymásután négyszer, míg az 1 szám elkezd villogni
és a START felirat megjelenik.
1. Az öntözés időtartamának és a kezdés
időpontjának beállítása a „P1 programban
beállításában” leírtak szerint történik.
2. Végezzük el a fenti műveletet a 2. és 3.
öntözésre vonatkozóan is.
3. Az öntözési napok beállítása a „P2 programban
beállításában” leírtak szerint történik.
4. A programozás kész.

A P1 program beállítása.
Nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig
egymásután kétszer, míg a vízcsap meg nem jelenik.
Az öntözés időtartamának beállítása.
1. Használja a + vagy – jelet a percek beállításához
(00-59).
2. Nyomja meg a SET gombot.
3. Használja a + vagy – jelet az órák beállításához
(0-11).
4. Nyomja meg a SET gombot.
Az öntözés kezdetének beállítása (látható a kéz az
órával szimbólum).
1. Használja a + vagy – jelet a percek
beállításához.
2. Nyomja meg a SET gombot.
3. Használja a + vagy – jelet az órák beállításához.
4. Nyomja meg a SET gombot a beállítás
befejezéséhez, vagy a MODE gombot a további
programok beállításához.

Kézi öntözés
Az öntözés elindításához nyomja meg egyidejűleg a
SET és a + gombot.
Az öntözés leállításához nyomja meg egyidejűleg a
SET és a - gombot.
Az elem cseréje
Azonnal cserélje az elemet amint az elem
szimbólum megjelent, ehhez csavarja ki a vezérlő
hátoldalán található négy darab csavart. Óvatosan
emelje le a hátoldalt. Cserélje ki az elemet egy új,
alkáli típusúra (Duracell 9 V). Helyezzük vissza a
hátoldalt, a tömítést és a csavarokat. Az elemcsere
ideje alatt a beállított program nem vész el.
A vezérlő a mellékelt konzolokkal az alapszelepre
felszerelhető vízszintesen, függőlegesen vagy
elhelyezhető falfelületen is.
Az automata IP 67 védettségű, működési
hőmérséklet tartománya: -10 °C + 60 °C között.
Gyártja: Baccara, Kvutzat Geva, Israel.
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