
 

 

WL-3132 

 

 

CZ Multifunkční elektronické zavlažovací hodiny 

 
indikátor baterie 

 

                             aktuální čas 

                               

                 čas zahájení práce 

 

          doba provozu  

 

               časové zpoždění 

 

 

frekvence práce        

 

Instalace baterií 

Sejměte zadní část zavlažovacích hodin a zvedněte kryt na baterie. Vložte 2 alkalické baterie AA 

(nejsou součástí dodávky) a zavřete kryt. 

 

Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, je třeba vyměnit baterie za nové . 

 
Použité baterie by měly být předány k recyklaci. 

Nepoužívejte prosím nabíjecí baterie AA. 

 

Nastavení 

1. Nastavení aktuálního času a dne v týdnu: 

a) Stiskněte a poté stiskněte pro nastavení aktuálního času. 

b) Otočte otáčecí knoflík pro nastavení přesného času, a poté stiskněte . 

c) Otočte otáčení knoflík pro nastavení dne v týdnu, a poté stiskněte pro potvrzení. 

 

2. Nastavení času zahájení práce: 

a) Dvakrát stiskněte  a poté stiskněte . 

b) Otočte otáčecí knoflík pro nastavení času zahájení práce, a poté stiskněte  pro potvrzení. 

 

3. Nastavení doby provozu: 

a) Otočte otáčecí knoflík pro zvýšení / snížení doby provozu (maximálně 240 min). 



b) Stiskněte pro potvrzení. 

 

4. Nastavení frekvence práce: 

a) K dispozici jsou frekvence práce: každých 6 hodin, 12 hodin nebo ve vybraných dnech týdne. 

b) Stiskněte  nebo  pro nastavení frekvence práce. 

c) Stiskněte pro potvrzení. 

 

Zapnutí / vypnutí automatického ovládání 

1. Otočte otáčecí knoflík pro nastavení stavu automatického ovládání na “ON” nebo “OFF”. 

2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení zapnutí / vypnutí automatického ovládání. 

 

Dešťový senzor 

Dešťový senzor (není součástí dodávky) dává možnost zastavení zavlažování v deštivých dnech. 

 

Časové zpoždění 

1. Stiskněte současně  a  pro spuštění funkce časového zpoždění. 

2. Otočte otáčecí knoflík pro nastavení časového zpoždění od 0 do 7 dní. 

3. Stiskněte pro potvrzení. 

 

Ruční ovládání 

Pokud zavlažovací hodiny nepracují, můžete ručně otevřít průtok vody. 

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění ručního ovládání. 

2. Otočte otáčecí knoflík pro zvýšení / snížení doby provozu (maximálně 240 min). 

3. Stiskněte pro potvrzení. 

 

Montáž 

Nasaďte zavlažovací hodiny na kohoutek. Připojte zahradní hadici k zavlažovacím hodinám. Otevřete 

kohoutek. 

Zavlažovací hodiny otevřou nebo zavřou průtok vody podle nastaveného programu. 

 
Upozornění: Zavlažovací hodiny mohou být nastaveny před montáží. 

 
 

Obsluha a bezpečnost 

1. Pouze pro venkovní použití. Nesmí se používat pro průmyslové účely nebo na chemické látky, 

potravinářské výrobky, hořlavé nebo výbušné materiály. 

2. Povolený tlak vody: 0,5 - 8 bar. 

3. Povolená teplota vody: 0°C - 60°C (nemohou být použité při teplotě nižší než 0°C). 

4. Rychlost průtoku vody: >= 40 l / min. (0,8 Mpa). 

5. Stupeň krytí: IPX6. 

6. Zdroj napájení: DC3V (2x AA) 



7. Pravidelně čistěte sítko umístěné v horní matici, aby nedošlo k ucpání zavlažovacích hodin. 

8. Netahejte za hadici připojenou k zavlažovacím hodinám, aby nedošlo k poškození. 

9. Žádná část výrobku nesmí přijít do styku se silným teplem nebo otevřeným plamenem. 

10. Baterie nebo kabely nesmí přijít do styku s vodou. 

11. Výrobek skladujte mimo dosah malých dětí. 

 

Skladování 

1. Zavřete kohoutek a sejměte zavlažovací hodiny. 

2. Ručně otevřete průtok vody a vypusťte zbytky vody ze zavlažovacích hodin. 

3. Vyjměte baterie. 

4. Osušte zavlažovací hodiny a uskladněte je na suché místo. 

 

Prohlášení o shodě EC 

Bradas Adam i Jan Tyrała Sp. j. 

ul. M. Konopnickiej 5 

46-300 Olesno, Polsko 

Prohlašuje, že výrobek Multifunkční elektronické zavlažovací hodiny WL-3132 

je v souladu s ustanoveními následující směrnice: 

2004/108/EC - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. 

Požadavky a technické specifikace uvedené v: 

EN61000-6-1:2007, 

EN61000-6-3:2007+A1:2011 

 
Jan Tyrała 

Jménem společnosti Bradas Adam i Jan Tyrała Sp. j. 

Datum 1. 3. 2016 

 

 

 

 


