
Lihtsalt valige, kui kaua ja tihti soovite kasta, ning Kroooni 

elektrooniline taimer teeb ülejäänu ise ära
Põhiomadused:
• Viivitusfunktsioon
• Sekkumis- ja veekindel kate
• Tühja aku näidik
• Lihtne kasutada
• Lihtne paigaldada
• Säästab aega

• Kasutab kaht AAA leelispatareid (juhtmeid ei ole vaja)
• Sobib vahetult 3⁄4 BSP kraani otsa
• 12 kuud garantiid
• Saab seada käivituma kuni 24 korda päevas
• Saab seada töötama kuni 2 tundi järjest
• Vastupidav korpus

KASUTUSJUHISED

1. Patareipesas tohib kasutada ainult kaht uut AAA patareid (vanade

patareide kasutamine vähendab taimerite tööaega). Patareipesa 

avamiseks lükake kaant noolega märgitud suunas.

2. Kui patareid on paigaldatud, siis avaneb ja sulgub ventiil

korra, et kinnitada töökorras olekut.

3. Seadistage taimer enne kraaniga ühendamist.

4. Kasutage SAGEDUS näidikut, et määrata, kui tihti soovite

kasta.

5. KESTUS näidiku abil saate määrata, kui kaua soovite kasta.

6. Veenduge, et kaas oleks kindlalt paigas (suletud) ja seade

ilmastikumõjude eest kaitstud.

7. Ühendage 3⁄4 kraani otsik oma aiakraaniga. 

8. Lõdvendage klambrit, kuni 3⁄4 otsik on lõdvalt kinnitatud . Ühe 

käega taimerit kinni hoides sobitage otsik kraaniga.

9. Pingutage klambrit käsitsi, kuni see on kindlalt kinni. ÄRGE

PINGUTAGE KLAMBRIT ÜLE.

Tähelepanu!  Kastmine algab siis, kui esimene 

sagedustsükkel, mille olete seadistanud, on möödunud. 

Näiteks kui sageduseks on määratud üks tund, algab 

esimene kastmistsükkel tund aega pärast taimeri 

seadistamist ja kordub iga tunni aja tagant. 

NNNupu “““ONNN””” kasutamine laseb veel kraanist voolata.

NNNupu “““OFF”””  kasutamine ei lase veel kraanist voolata isegi siis, kui 

kraan on lahti.

Kastmise sagedus – valige iga 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 tunni või 1, 2, 3, 

7 päeva tagant.

Kastmise kkkestus – valige 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, või 120 

minutit. 

Seadistamine: 

Enne kraaniga ühendamist valige kastmissagedus ja kestus.

Nuppe saab keerata nii päri- kui ka vastupäeva ilma 

mehhanismi kahjustamata.

Et kasta iga päev kaks korda, valige 12. 

Et kasta iga päev – valige 1 päev.

Et kasta igal teisel päeval – valige 2 päeva

Et kasta kord nädalas – Valige 7 päeva

Viivitusfunktsioon:

Kastmise algusaega on võimalik viivitusfunktsiooni abil edasi 

lükata. Vajutage pastaka otsaga viivitusnupule nii mitu korda, 

mitme tunni võrra tahate kastmist edasi lükata. Kastmist on 

võimalik edasi lükata ühetunniste intervallidena kuni 12 tundi. Et 

lükata kastmist edasi kolme tunni võrra, vajutage viivitusnupule 

kolm korda.

Tühja patarei näidik:

Patarei tühjenemise märgutuli vilgub pidevalt, kui patareides on 

piisavalt võimsust, et taimerit töös hoida. Kui patarei jõudlus on 

väike, jääb märgutuli põlema ja ventiil sulgub. Märgutuli kustub 

siis, kui patarei on täiesti tühi.

Hooldus: 

Veenduge, et kasutaksite ainult uusi patareisid. Taimer tuleb hoida 

puhtana mustusest ja prahist. Tagage, et vett ei satuks kogemata 

patareipessa. Lahtivõtmine tühistab kõik garantiid. 
Talitlusparameetrid:

• Vee rõhk - kuni 6 baari (90psi). Kui kasutate seadet

kõrgrõhualas, kasutage alati rõhuvähendit.

• Patareid - kaks AAA leelispatareid. 

KASUTA AINULT KÜLMA VEEGA!

Talitlusparameetrid:

• Kui patarei on tühjenemas, sulgub ventiil automaatselt.

• Tehke kindlaks, et KESTUS näidik ei oleks seatud asendisse

“OFF”

• Kontrollige, et valitud sagedus oleks suurem kui käitusaeg.

Näiteks ärge seadke 120-minutilist käitusaega ja 2-tunnist 
sagedust.
• Veenduge, et kraan oleks avatud.

Krooon elektrooniline kastmistaimer töötab ka

sademeveekoguritega. Kui teil tuleb jätta oma kallid taimed

pikemaks ajaks üksi, ärge andke alla kiusatusele seada

kiirustades üles automaatne niisutussüsteem. Planeerige

süsteem hoolikalt ja seadistage see vähemalt seitse päeva

enne lahkumist. See võimaldab jälgida kastmise mõju ja

tagada sobilik hooldus oma taimedele eemal olles. Veenduge

alati, et patareid oleks parimas seisukorras.

Garantii:

Kroooni elektroonilisel kastmistaimeril on 12-kuune garantii, mis 

katab algupärased tootmis- ja materjalidefektid, eeldusel et

seadet kasutatakse tavapäraseks kastmiseks koduaedades.
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