BLOW – automatický zavlažovací systém

Návod CZ

V balení:

Čerpadlo

Hadice

1 pc

10meter

10pcs

3pcs

3pcs

3pcs

Kapátko

Filtr

10pcs

1pc

Neoznačené součástky: trojsměrka, čtyřsměrka, propojka a ukončení hadice.

Funkce kontroleru (čerpadla):
Použití. Toto čerpadlo je navrženo pouze pro vnitřní použití. Například ve pěstebním stanu, skleníku, kanceláři nebo
balkoně. Slouží pro automatické zavlažování a hnojení rostlin. Nesmí být použit pro industriální účely nebo ve spojení s
chemikáliemi, výrobou jídla, či nebezpečných a hořlavých materiálů.
Jak čerpadlo funguje Můžete nastavit čerpadlo pro zavlažování vašich rostlin na ráno, či pozdě večer, kdy se voda
odpařuje nejméně. Čerpadlo zavlaží vaši zahrádku, či rostlinky automaticky podle programu, který mu nastavíte. Bude
zavlažovat, i když jste mimo domov.
Přináší dvě flexibilní metody pro kontrolu zavlažování
1. On/Off: Stiskněte toto tlačítko pro manuální vypnutí, nebo zapnutí čerpadla.
2. Automatické: Bude zavlažovat podle daného nastavení:
Interval time: slouží k nastavení intervalu.
HH je každých 12hodin, 1 je každý 1 den , 2 jsou každé 2 dny,
3 jsou každé 3 dny a tak dále......
Například, je-li interval nastaven na 1, zavlažování bude probíhat
každý den.
Watering Time slouží k nastavení, jak dlouho bude probíhat samotné
zavlažování.
Číslo 1 až 99 je 1 až 99 sekund, H2 je 120 sekund.
H3 je 180 sekund.
Například, je-li nastaveno 15, zavlažování bude probíhat 15 sekund.

Napájení: 4x AAA baterie (prosím, používejte kvalitní baterie)
Světelné zobrazení funkčnosti čerpadla
1. Světlo pomalu bliká: čerpadlo je naprogramováno
2. Světlo bliká rychle: probíhá zavlažování
3. Světlo svítí: Čerpadlo čeká na naprogramování.
4. Červené světlo: slabé bateire, je třeba je vyměnit.
5. Když se baterie vybijou, červené světlo se rozsvítí a tlačítka přestanou reagovat. Je třeba vyměnit baterie a
znovu čerpadlo nastavit.
Jak používat tlačítka.

Když stisknete tlačítko, rozsvícené světlo začne signalizovat čekání na naprogramování. Bude to naprogramováno
bez dalších zásahů do 5 sekund.
Například, jestli chcete zavlažovat 40 sekund každé ráno v 9:00,
musíte čerpadlo nastavit v 9:00 hodin ráno
Stiskněte levé tlačítko na 40 a následně pravé tlačítko na 1
poté počkejte 5 sekund.
Čerpadlo bude poprvé automaticky zavlažovat 40 sekund.

Poznámka: Interval time (interval zavlažování): Minimum je 12 hodin, maximum je 15 dní.

Watering Time (doba zavlažování) :Minimum je 1 sekundu, maximum je 180 sekund.

Stisknutím obou tlačítek najednou, se tlačítka zablokujou, dalším stisknutím obou dohromady, se znovu odemknou.
Když dojde voda, začne zvonit alarm. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se vypne.
Čerpadlo může být přiděláno na barel nebo našroubováno na lahev

Instalace:

Jak namontovat, připravit:
1. Nařežte hadici na délku lahve, či barelu.
2. Zastrčte mosazný filtr do hadice. Druhý konec následně vložte do čerpadla (viz. nahoře input)
3. Nařežte hadici na požadované délky podle vzdálenosti mezi rostlinami a čerpadlem.
Poté to vše propojte.
4. Vložte kapátko do hadice
Poznámky:
1. Každé kapátko musí být úplně vloženo do hadice, jinak tlak nebude dostatečný.
2. Prosím, nedávejte nádobu s vodou moc vysoko.
3. Produkt není voděodolný. Nedávejte ho ven, kde na něho může pršet.
4. Pokud je rostlinka velká, použijte více rostlinek, jako na obrázku vpravo.

Výrobce: NINGBO DEWOU ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.
Web: www.dewou.com Email: sales@dewou.com Phone:0086 574 89257102

