
NÁVOD
ELEKTRONICKÉ ZAVLAŽOVACIE HODINY

WL-3135



1. Slot na batérie 6. Doba prevádzky
2. Redukcia na kohútik 3/4" 7. Pripojenie na rýchlospojku
3. Pripojenie na kohútik 1” 8. Ukazovateľ programu
4. Hlavné tlačidlo 9. Filter
5.  Frekvencia zavlažovania

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
Stlačte tlačítka na zadnej strane, aby ste otvorili priehradku na batériu.

Odoberte kryt priehradky na batérie (1).



Vložte 2 ks alkalických batérií 1,5 V (LR03/AAA), nasaďte kryt a zavrite priehradku na batérie.
1. Používajte len nové alkalické batérie. Nie nabíjacie batérie.
2. Po vložení batérií otestujte hodiny stlačením tlačítka (4) do polohy ON a v priebehu
10 sekúnd by ste mali počuť zvukový signál. Pokiaľ nie, tak skontrolujte či sú batérie správne vložené 

v priehradke.

3. Pokiaľ každá zo 14 LED diód bliká jedna po druhej v 0,5 sekundových intervaloch, vložte nové 
batérie.

MONTÁŽ PRIETOKOVÝCH HODÍN
V prípade záhradného kohútika 3/4": nasaďte hodiny na kohútik pomocou dodanej redukcie 3/4" (2).
Pri záhradnom kohútiku 1": odštrobujte redukciu 3/4" (2) a nasaďte hodiny priamo na kohútik.
Po pripojení hodín ku kohútiku pripojte hadicu a otočte kohútikom do polohy prietoku.

1. Uistite sa, že filter (9) je na svojom mieste.
2. Pred pripojením ku záhradnému kohútiku otočte tlačidlo do polohy OFF.

NASTAVENIE FREKVENCIE A DOBY PREVÁDZKY
Po vložení batérií sa všetkých 14 LED diód  rozsvieti naraz, ventil se zavrie a poloha OFF svieti. Hodiny
sú pripravené k nastaveniu.  Stláčajte tlačítko (4),  pokým nezvolíte požadovaný  zavlažovací cyklus.
Nastavený  cyklus  sa  uloží  po  7  sekundách.  Prvý  zavlažovací  cyklus  začne  v  okamihu keď  je  už
nastavenie potvrdené, po uplynutí 7 sekúnd pri výbere cyklu.

Frekvencia zavlažovania - určuje ako často zalievať.
Doba prevádzky – určuje ako dlho zalievať.

Ak sú vykonané zmeny po počiatočnom nastavení: 
Nastavenie sa uloží po 7 sekundách bez ďalšieho stlačenia tlačidla (4). Diódy LED zhasnú počas 60
sekúnd. Zmenou polohy ukazovateľa LED sa zmení hodina zahájenia zavlažovania, v takom prípade
sa znovu prepočíta čas začiatku ďalšieho zalievania.

Frekvencia (hodiny) Doba prevádzky (minúty)

12 2, 7, 15, 30, 45

24 5, 15, 30, 60

48 15, 30, 60



PRÍKLAD 1: Na nastavenia zavlažovania 
dvakrát denne po dobu 15 minút, stlačte 
tlačítko (4) a držte ho, pokiaľ se LED diódy 
nerozsvietia v polohe Frekvencia 12 hod./ 
Doba prevádzky 15 min. Zalievanie sa začne 
do 7 sekúnd.

PRÍKLAD 1: Na nastavenia zavlažovania jeden 
krát denne po dobu 30 minút, stlačte tlačítko 
(4) a držte ho, pokiaľ se LED diódy nerozsvietia
v polohe Frekvencia 24 hod./ Doba prevádzky 
30 min. Zalievanie sa začne do 7 sekúnd.

ONESKORENIE DOBY PREVÁDZKY

PRÍKLAD: Je nastavený čas 8 hodín ráno, frekvencia zavlažovania každých 24 hodín a doba prevádzky
15 minút (zalievanie po dobu 15 minút každých 24 hodín počnúc každý deň v 8 hodín ráno). Pokiaľ
chcete, aby  zalievanie začínalo každý deň v 10 hodín (oneskorenie 2 hodiny od  aktuálneho času
zavlažovania 8:00 ráno), stlačte a pridržte tlačítko (4) po dobu 3 sekúnd, pokiaľ se nerozsvietia všetky
LED diódy. Potom stlačte tlačítko (4) dvakrát a hodiny začnú zavlažovať v 10:00 ráno v pravidelnom
24 hodinovom intervale.

Stlačte a pridržte tlačítko (4) po dobu 3 sekúnd

Všetky LED diódy svietia

Stlačte X krát, X je počet hodín 
oneskorenia zavlažovania (v tomto 
prípade dvakrát)



RUČNÉ NASTAVENIE ZAVLAŽOVANIA
Ak chcete ručne zavlažovať tak stlačte tlačítko (4) do polohy ON. Ak chcete ručné zavlažovanie 
ukončiť, stlačte tlačítko (4) do polohy OFF.

OBSLUHA A BEZPEČNOSŤ
1. Výhradné pre vonkajšie použitie k obsluhe postrekovačov a zavlažovacích systémov. Nepoužívajte
pre priemyselné účely v styku s potravinárskymi výrobkami, chemikáliami či pesticídmi. 
2. Povolený tlak vody: 0,5 - 8 bar (7 - 116 psi).
3. Nepripájajte k zdroju vody, ktorý má tlak nižší ako 0,5 bar.
4. Povolená teplota vody: 0°C - 60°C.
5. Chráňte hodiny počas zimnej sezóny a mrazivých podmienok.
6. Hodiny sú vode-odolné, nie vodotesné.
7. Hodiny musia byť namontované nad úrovňou zeme a zvislo vzhľadom ku kohútiku.
8. Neponárajte ich do vody a zabráňte kontaktu s vodou.
9. Neťahajte za hadicu pripojenú k hodinám, aby nedošlo k poškodeniu.

10. Filter zadržuje častice nečistôt a predlžuje životnosť hodín. Filter pravidelne prečisťujte a v 
prípade jeho opotrebenia ho vymeňte. 
11. Nepoužívajte kľúče nebo kliešte, aby nedošlo k poškodeniu hodín.

12. V prípade, že hodiny nefungujú, prečítajte si znova pozorne návod alebo kontaktujte servis pred 
prípadnou reklamáciou.

SKLADOVANIE
1. Zavrite vodovodný kohútik a odmontujte zavlažovacie hodiny.
2. Vypusťte zbytok vody zo zavlažovacích hodín.
3. Vyberte batérie.
4. Osušte zavlažovací hodiny a uskladnite ich na suchom mieste v interiéri.


