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Automaatse tilkkastmise süsteemi kokkupanemist ja kasutamist tuleb läbi viia 
vastavalt tehnilises passis toodud juhistele ja kasutamise reeglitele.  Tehnilist 
passi tuleb tingimata säilitada.

"Botanitšeski sad"/tehniline pass

Baaspakett

Paneel х1

konteiner х8

Alus х2

Rippuv
kronštein х1

Tüüblid х3

Plekikruvi 1/4 " х3

Adapter 3/4 " х1

Kanüülide
fiksaatorid х10

kahesuunaline
muhv х1

Topp х2

Toruliitmik
3/4 "x 13mmx2 х2

Filter х1

Survereduktor х1

Varupihusti х1
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"Botanitšeski sad"/tehniline pass

Kirjeldus

"Botanitšeski Sad" - see
 on vertikaalne paneel, 
mis on ette nähtud lillede, 
taimede kasvatamiseks. 
"Botanitšeski sad" võimaldab 
Teil muuta tavalise seina 
kauniks õitsvaks nurgaks. 
Konstruktsioon on lihtne 
paigaldamises, millel on  
sisseehitatud tilkkastmise 
süsteem, mis tagab 
veevarustuse iga eraldioleva 
konteineri juurde.

Peamised omadused

Vertikaalne paneel kinnitakse kergesti seina külge kronštenile. Vertikaalne 
paneel võimaldab kergesti paigaldada ja eemaldada konteinerid taimedega. 
Paneeli on sisseehitatud tilkkastmise süsteem, mis on ette nähtud vee 
laekumiseks igasse konteinerisse. Paneelid "Botanitšeski Sad" saab 
juurde kasvatada pikuti ja kõrguti. Komplekt sisaldab kahepoolseid muhvasid 
ühendatavate paneelide ühtse tilkkastmise loomiseks. Mugavuseks on paneelil 
neli 4 punkti vee ühendamiseks erinevates kombinatsioonides. Komplektis 
"Botanitšeski Sad" on alused liigse vee äravalamiseks, mis asetakse iga 
konteinerite rea all.



4

 
JUHEND/"BOTANITŠESKI SAD"

Kontrolleri paigaldamine

Soovitatav on kasutada elektroonilist regulaatorit 
(soetatakse eraldi) vee koguse reguleerimiseks, mis 
saabub taimede juurde paneelil "Botanitšeski Sad". 
Kontroller võimaldab Teil valida kastmise kestvuse 
ja kasmiste vahelist intervalli. Regulaarne kastmine 
hoiab ära mulla kuivamist ja soodustab  taimede 
intensiivset kasvu. Vajadus vee koguses 
sõltub taimede sordist, ilmastikutingimustest ja teie 
poolt kasutatava mulla tüübist.

Paigaldus

1. Enne paigaldamist määrake kindlaks 
kastmissüsteemi "Botanitšeski Sad" asukoht, võttes 
arvesse soovitatavad valitud taimede kasvatamise 
tingimused ja vee juurdevoolu võimaluse.
2. Määrake kindlaks paneelide arv, mida soovite 
paigaldada.
3. Kui te olete kindlaks määranud koha esimese 
paneeli jaoks, pange see seinale ning tasandage
 "taseme järgi". See on eriti oluline teha, kui te 
valmistate lisada selle juurde täiendavaid paneele, 
kuna väikseim ebatäpsus viib kogu rea viltuseisuks. 
Läbi eraldatud avade tehkes kaks märget riputava 
kronšteini kinnitamiseks.  Pange kõrvale vertikaalne 
paneel. Pange riputav kronštein seina juurde ja tehke 
kolmandat märget riputava kronšteini keskele. 
4. Kui te kinnitate paneeli tellisest või betoonist 
tervikseina külge, kasutage 6,5 mm puuri kõiki kolme 
ava jaoks. Kinnitage kronštein seina külge tüüblite ja 
kruvide abil.
5. Riputage paneel kronšteinile.
6. Tilkkastmise süsteemi ühtsuse kontrolliks on vaja 
ühendada vesi vertikaalse paneeli juurde. Sisestage 
filter klõpsuni mis tahes 4.-s sisselaskeklappi 
paneelil. Keerake filtri juurde rõhureduktor. Äärmiselt 
tähtis on, et tilgutile saabuv vesi ei sisaldaks mustust 
ja liivateri. Rõhureduktori juurde keerake kraan. 
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Juhend/"Botanitšeski Sad"

Ühendage veetorustikuga. Veenduge, et ei ole lekkeid 
ning reguleerige tilgutid. Tilkade sagedus peab olema 
ligikaudu võrdne. Reguleerimine toimub tilguti otsa 
lahti- või kinnikeeramisega.
7. Istutage taimi konteineritesse
8. Riputage konteinerid paneelile. Igal konteineril 
on tagaseinal lame konks. See sisestatakse pilusse 
paneelil. Selle järel
 on vaja asetada tilkuti konteineri keskele. Iga tilguti 
jaoks on fiksaator,
 mis torkatakse mulda ja kinnitb tilguti
 vajalikus asendis.
9. Kui te ei kavatsete istutada konteineritesse erinevat 
liiki taimi, väärib märkita, et ülemisse reasse on 
parem istutada pikakasvulised, et midagi ei takistaks 
nende tavalist kasvu. Alumise rea jaoks on parem 
valida madalakasvulised või ampelltaimed, et nad 
võiksid jõuda ülemise rea alt ja saaksid juurdepääsu 
valgusele.
10. Keerake kaelusi alustele. Kinnitage alused 
konteinerite alla vee ülejäägi kogumiseks
Juhend/"Botanitšeski Sad" 
11. Kui taimed on paigatud oma kohtadele, 
Lülitage vesi sisse ja kontrollige süsteemi toimimise
 korrasolekut. Kui kuskil on leke, kõrvaldage see.
12. Teostage taimede kastmist vajaliku 
regulaarsusega. Üldjuhul mulla pind peab jõudma 
kuivada enne järjekordset kastmist. Kastmise nõuded 
erinevad sõltuvalt ilmast, taimede sordist ja mulla 
tüübist
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Täiendavate paneelide lisamine

Tilkkastmise süsteemile "Botanitšeski Sad" on kergesti lisada täiendavaid 
paneele. Pärast seda, kui te olete paigaldanud esimese paneeli, võtke teine ja 
ühendage esimesega. On oluline, et paneelide servad oleksid ühendatud ühel 
joonel tasandi järgi. Märgistage avad kruvide jaoks ja puurige augud. Paigaldage 
kronšteinid. Riputage paneel kronšteinile. Kasutage kahesuunalist muhvi lukuga 
(komplekist) veetorude ühendamiseks mõlemates paneelides. Klõpsake kinni 
veepaneeli ühendav osa ja sujuvalt ühendage selle küllge teise kuni klõpsuni.

MÄRGE: ÜHENDAMINE TOIMUB KONNEKTORI 
ABIL INTEGREERITUD SULGURVENTIILIGA (ASUB 
VERTIKAALSES PANEELIS). MÕNIKORD KLAPI SEES 
JÄÄB KINNI MINGI KOGUS LIIVATERI, MIS VÕIB 
PÕHJUSTADA LEKET. KUI TAOLINE JUHTUB, SIIS 
TULEB VAJUTADA KRUVIKEERAJAGA KLAPILE, ET 
PESTA KÕIK KOGUNENUD KÜBEMED JA EDASPIDI 
KLAPI TOIMINE PEAB

 PARENEMA.

Kastmissüsteemi kontroll 

Tingimata kontrollige perioodiliselt kastmissüsteemi.
Konteinerite väikse suuruse tõttu 
kuivab muld nendes päris kiiresti, mis võib viia taimede hukkumisele.
Kontrollige, et läbi iga tilkuti laekuks sama kogus vett. Vee puhtuse tagamiseks 
ja tilkutites ummistumise ennetamiseks on vaja filter. Alati jälgige selle puhtuse 
eest, kuna ummistusel vesi ei saa laekuda taimede juurde. 

Juhend/"Botanitšeski Sad"
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Garantiikohustused

1. Ettevõte-tootja vastutab tilkkastmise süsteemi komplektsuse täielikkuse eest.
2. Ettevõte-tootja vastutab vastavalt juhendile tilkkastmise süsteemi 
kokkupanemise eest.
3. Pretensioonide esitamise tähtaeg - 12 kuud alates ostu kuupäevast.

Garantiikohustuste tingimused

Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:
1. Paneeli paigaldamise juhendi nõuete rikkumisel.
2. Kasutamisreeglite rikkumine.
3. Tilkkastmise süsteemi kasutamine mitte-eesmärgipäraselt.
4. Üleujutused, orkaanid, muud loodusõnnetused.

Juhend/"Botanitšeski Sad"

Valmistamise kuupäev:
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Käesolev juhend ei või olla taasesitatud mis tahes vormis täielikult või 
osaliselt ilma ettevõtte "Volja" kirjaliku loata.

Ettevõte-tootja:
OÜ "Volja",  Moskva oblasti Dubna l., tel/fax: 8 (495) 598-5-999  www.perchina.ru 

e-mail: info@perchina.ru

ET


