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Tirner, single outlet
(1054791)

r. Easy swivel coupling
m" LCD Display
q,:- Dial pasition indicator
u:" lVanualwatering

on/off button
w- Battery tray
w- Dial
*" - Button
*" + Button
w. RESET button
:-,. lnlet (Tap Connector, lMulti)

a,x" Outlet fl-ap Connector)

G1/2" (21mm)
G3/4" (26.5mm)
G,t" (33mm)
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G1/2" (21mm}
G3/4" (26.5mm}
G1" (33mm}

Nltl;lw

a:,

§

l

,p

Il ll

G3l4"
(26.5mm)

Timer, dual outlet
ra54792)

r,:. Easy swivel "coupling
*- LCD Display
c, Dial position indicator
w. lVanualwatering

on/off button
m- Battery tray
si Dial
x. L/R Button
s" +/-Button
a. RE§ET button
,-. lnlet (Tap Connector, tVulti)

lx, Outlet fl-ap Connector)
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BATERlA 2x"1,5V AA

cl§rulrrulE nnlru/mnx a.5/12bar

TEM PEHATu na rril t N/nnnx +i/+60'C

G1l2, G3/4, c1
SZACOWANY CZA§
PRACY BATER|I

"] rok

l!tr ldőzítő részei ;,.' Könnyű csatlakoz-
tatás elforgatással *- LCD kijelző
*" Tárcsa helyzetének jelzése un" Kézi kil
bekapcsoló gomb n. Elemtartó rekesz

=,Tárcsa w. - gomb x*, + gomb n" L/R (Bal/
Jobb) gomb *- +l- gomb z, Alaphelyzetre
állttás gomb q_, Bemenet (Csapelern, h/ul-
ti) r:,*. Kimenet (Csapelem)
FIGyELEM: Használat előtt olvassa el
az útmutatót. / Ne irányítsa a vízsu-
garat állatra vagy személyre! / §e
irányítsa a vízsugarat elektronikus
eszközökre!

Az elemek behelyezése t, Távolítsa
el a rekesztazidőzttő hátuljából annak
kicsúsztatásával. .:. Helyezzen be kót AA
(,1,5\4 alkáli elemet (nem tartozék), majd
csúsztassa vissza a helyére a rekeszt.
n. Cserélje ki az elemet, ha az elemmerü-
lésre figyelmeztető villogó ikont látja.
Az időzítő programozása ":" Forgassa

a tárcsát a krvánt beállításnak meg-
íelelő helyzetbe (ouru vÉcű lnőzírő-
xöz: :;l" Nyomja meg az L/§il. gombot a bal
és a jobb oldali kimenet közöttiváltáshoz
beprogramozásnál. m-A bal és a jobb
kimenetek kópesek egyidejűleg műkód-
ni. (A vízáramlás lecsökken, ha mindkét
oldalt e§yszerre használják.) 

" 
ronros: Az

időzitő műkodóséhez a tárcsa a''-""l=z=,:::

helyzetben kell, hogy legyen (programo-
zott vagy kézi módban),
Órabeállítása ; Forgassa a tárcsát ffim{"

*$mm,$q; helyzetbe. a" Azóra AIV vagy PlV
módban fog megjelenni. m- Nyomja meg
a + vagy a -- gombot azidő előre/hátra
állításához (tartsa lenyomva a gombot a
gyors előre állttáshoz),
lndítási idő 

=. 
Forgassaatárcsát * sre

&§t.xxw helyzetbe (ouela vÉcű lpózírőnöz:
Nyomja meg az L,l$W gombot a bal és
jobb szelep kozöttiváltáshoz). . Nyomja
me§ a 4- vagy a :* gomb at azidő előrel
hátra állltásához (tartsa lenyomva a gom-
bot a gyor§ előre állttáshoz).
Gyakoriság ,-Beállíthatja, hogy a
program 6 óránként, 12 óránként, illetve
1{ naponta ismétlődjön. z. Forgassa a
tárcsát ,4*we 

m$"§:ttl_t helyzetbe, *" Nyomja
rneg a * vagy a *" gombot a gyakoriság
beállttásához
Időtartam :. Forgassa a tárcsát,:'1|i;:1: 4
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:,*{e?tr (dőtartam) helyzetbe. *l- Nyomja
meg a {-a)vagy a P-) gombot a locsolási idő
hosszának beállítás ához (1 percenként,
legíeljebb 360 percig),

Futtatás ,a. Forgassa a tárcsát ffiaxs,x

(futtatás) helyzetbe, *" A vízáteresztés a
beprogramozott időpont, időtartam és
gyakoriság szerint történik. e, Az indítási
idő és a ciklus időtartam Kl vagy $\*m mód
során megmarad. += Aciklus futásához a
tárcsa ffiaxrahelyzetben kell, hogy legyen,
Ha a tárcsát bármely más helyzetbe forgat-
ja, a locsolás leáll. x. Engedélyezett locso-
lásnál a kijelzőn esőcseppek láthatók,
Eső késleltetésének beál l ítása (lo-
csolási késleltetés) : Ha a tárcsa $_§u*n,t

helyzetben áll, a (a) gomb megnyomása-
kor a program 24 órás kósleltetósre kerül
(ourm vÉeű lpőzíróxöz: A,bal és joblo

oldali szelepre ugyanaz a késleltetési idő
érvényes, :l:",a,24;48 és 72 órás késlelte-
tések adhatók meg,A késleltetési idő a (,'t)

vagy (,,,",$ gombok megnyomásával bármi-
kor módosítható, ;t. A kijelző az óra és a
fennmaradó idő között váltakozik, mielőtt
a beprogramozott ciklus folytatódna. m-A

locsolási késleltetés törléséhez forgassa
atárcsát üff, majd Waa* állásba, ezzel a
késleltetési időt 0-ra állítja,
Kézi (azonnali) locsolás t" A beállt-
tott ciklus megszakítása nólküli azonnali

locsoláshoz nyomja meg a(z)

@ gombot a locsolás megkezdéséhez,
x-Ez a mód csak akkor működik, ha a
tárcsa ffiWeux"_t helyzetben áll, *. DupLA vÉcű
loőzírőuöz: Válassza a joblo vagy bal
oldali szelepet (a szelepekre különböző
locsolási időtartam állítható be), 

=." 
Nyomja

meg "a 
(wl vagy a (,"""-) gombot bármikor

az időtartam módosításához (O-tól 240
percig). ii" A beprogramozott ciklus foly-
tatásához nyomja meg a{z) $ gombot
újra, vagy forgassa a fogantyút ü".\,ffi, majd
"{.í,:,,,.lylállásba.

Ki Ha a tárcsát bármilyen helyzetből Kl
helyzetbe forgatja, akézi vagy beprogra-
mozott locsolás azonnal leáll,
Alaphelyzetre állítás Ha azalaphely-
zelre állttó gombot 2 másodpercen át le-
nyomva tartja, az összgs program törlődik,
és az időaitő a gyári állapotra állvissza,
Telepítés t- Rögzltse az időzítőt egy
kültéri udvari csapra, majd az idazihő be-
programozásiát kóvetően engedje meg a
csapot. z- Y-elosztók végére vagy egyéb
töm lőkiegészttőkhöz ne csatlakoztassa
az eszközt,

Hibakeresés
HIBAJELENsÉc: A kijelző nem látható.
Ellenőrizze az alábbiakat: ;" Az elemek
helyesen vannak-e behelyezve. 

=. 
Az



elemek nincsenek-e szinte teljesen
lemerülve,
HIBAJELENsÉc: Az időzítő nem locsoln
vagy nem kapcsol be a kívánt idő-
pontban. Ellenőrizze az alábbiakat: t- A
tárcsa ffiuu*t helyzetloen van-e. *,A csap
meg van-e engedve. :,;.Azóraa helyes
időre van-e beállítva (AtV és PíV módo-
kat beleértve). a"Az elemek nincsenek-e
lemerülőben, #. DupLA vÉcű lnőzíróxóz:
A kívánt kimenet (bal vagy joblo cldali) be
van-e programCIzva. q:"A locsolási késlel-
tetés nincs-e bekapcsolva. "r"Az indítási
időpont a kívánt időpontra van-e beállítva
(Ali/ és PNl módokat beleértve),
HIBAJELENsÉc: A locsolás nem áll le.
Ellenőrizze a kovetkezőket: ;, A locsolá-
si időtartam a kívánt időtartamra van-e
beállítva. n-A Kézi mód nincs-e bekap-
csolva. x, Van-e tápellátás /az elemek nem
merültek-e le.

Garanciális feltételek A gyártö vállalja
azoknak a gyártáshibás daraboknak a
megjav)tását vagy a kicserélösöt, amelye-
ket a gyártási időtől számltva 24 hönapon
belül vásároltak meg a továbbeladötöl,
Kl VAN zAnvn AzoKNAK A DARABoKNAK A
ncsEnEl-F§E vAGy n ;nvirnsn AMELvEKET
ROSSZUL KEZELTEK VAGY AMELYEK EL-
HnszxAlöDTAK. A garancia csak abban

az esetben örvönyes ha a teljes termöket
viszik vissza a továbbeladöhoz.
EU-megfelelőségi nyilatkozat A Fis-
kars Oy (Finnország)ezúton igazolja, hogy
a waterwheel xL tomlődob és a waterw-
heel XL tömlőkocsi összhangban állnak a
harmonizált uniós irányelvekkel, az uniós
biztonsági szabványokkal ós a.termékspe-
ciíikus szabványokkal. A termékek Fiskars
jóváhagyása nélküli módosítása esetón
a jelen tanúsítvány érvényót veszti. Eu-
ropean std EN 60730-1;2O16 melléklete
és egyéb vonatkozó irányelvek alapján.

ELEM 2x1,5V AA

rulN/runx ruyorrlÁs a,5/12bar

Mltl/tunx HónnÉnsÉxlgr +1/+60" C

c§ATt_AKozrerÁsR G1/2, G3/4, G 1

rr,tűxöoÉsl loő nz
ELEMEKNEK

1 óv

rl Taimeri osad n, Kerge pöördliitmik
ug. LCD-ekraan ffi. Ringliuguri asukoha-
náidik lrx" KásitsireZiimi sisse-/váljalülitami-
se nupp +:.Patareihoidik w" Ringliugur
*- Nupp * **- Nupp + :. Nupp
UR ,:. Nupp +/- m, Nupp RESET (Láh-
testus) t-. Sisselaskeventiil (Kraaniliitmik,


