
Návod k obsluze (WL-3120) 
• Počítač je konstruován pro použití v čisté vodě. Teplota vody nesmí přesáhnout +40°C 
• Zařízení nelze použít v mrazech 
• Minimální provozní tlak je 0,5 bar, maximální tlak je 12 bar 
• Vstupní filtrační síto by mělo být pravidelně kontrolováno a udržováno čisté. Použití zavlažovacího počítače bez sítka může vést 

k poškození zařízení 
• Vždy používejte výhradně alkalické 9V baterii. Pokud počítač delší dobu nepoužíváte (např. v zimě), doporučujeme baterii vyjmout 

 

A (ON/nahoru) – Manuální zapnutí / Zvyšování hodnoty / Nastavení zavlažovacích dnů 

B (OFF/dolů) -  Manuální vypnutí / Snižování hodnoty / Nastavení zavlažovacích dnů 

C (Menu/O.K.) – Nastavení programování / Výběr a změna módu / Potvrzení změn 

Mód „ON“ programování automatického zavlažování 

1. Pro vstup do programovacího režimu stiskněte a podržte tlačítko „C“ na dobu cca 3 vteřin, dokud se na displeji nezobrazí ikona 
 
Důležité! K provedení jakýchkoliv změn nastavení, musí být tato ikona zobrazena 
 

2. Změnu módu „ON“ nebo „OFF“ provedete pomocí tlačítek „A“ a „B“. Potvrzení výběru tlačítkem „C“.  
3. Zvolte „ON“ (automatické zavlažování dle naprogramování) 
4. Po zvolení „ON“ následuje nastavení hodnot v následující pořadí (po zvolení či změně vždy potvrďte tlačítek „C“: 

o Aktuální den v týdnu 
o Aktuální čas (TIME) 
o Čas začátku zavlažování (START) 
o Doba zavlažování (RUN TIME) 
o Nastavení zavlažovacích cyklů (MIST CYCLE). Každý cyklus ne rozdělen 10 minutovou přestávkou. Např.: RUN TIME je 

nastaven na 20 minut, MIST CYCLE“ je nastaven na 5 minut. Schéma zavlažování bude vypadat takto:  
Zavlažování 5 minut, následuje 10 min přestávka, následně 5+10+5+10+5. 
Čas zavlažování bude tedy rozdělen v průběhu 20 minut na 4 cykly po 5 minutách s 10 minutovými přestávkami. 
Pokud chcete, aby zavlažování probíhalo bez přestávky celých 20 minut, pak MIST CYCLE nastavte na hodnotu „0“ 

o Nastavení pravidelných zavlažovacích cyklů (CYCLE TIME). Máte na výběr z následujících opakování: ´ 
Každých 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 hodin nebo jednotlivé dny (1 až 7) 

o Další možností je nastavení vybraných zavlažovacích dnů. Vybraný den v týdnu je označen symbolem kapky 
Tlačítkem „A“ vybraný den aktivujete a automaticky přejdete na následující den 
Tlačítkem „B“ vybraný den deaktivujete a automaticky přejdete na následující den 
 
Zavlažování probíhá jen ve dnech, které jsou označeny symbolem kapky. 
 
Jakmile jsou nastaveny vybrané dny, potvrďte nastavení tlačítkem „C“ 
Nastavení zavlažovacích dnů je možné pouze v přídě, kdy je frekvence zavlažování „CYCLE TIME“ nastaveno na méně než 
každé dva dny. 
Pokud potřebujete změnit nastavení, je třeba znovu podržet tlačítko „C“ na cca 3 vteřiny, dokud se neobjeví symbol  

Manuální mód 

Kdykoliv (jak v režimu „ON“ tak v režimu „OFF“) je možno spustit zavlažování manuálně a to následovně: 

 

o Stiskněte tlačítko „A“. V pravém horním rohu se objeví symbol  
o Kdykoliv je možno zavlažování přerušit stiskem tlačítka „B“. V opačném případě bude zavlažování automaticky ukončeny 

nastaveného času „RUN TIME“ 
o Pokud chcete „RUN TIME“ změnit, je stiskněte tlačítko „B“ a přidržet jej cca 3 vteřiny, dokud se neobjeví symbol  

Následně pomocí tlačítek A nebo B změníte požadovaný čas zavlažování. 
Výchozí nastavení doby manuálního zavlažování je 30 minut 
Pokud je počítač nastaven do režimu „ON“, po ukončení manuálního zavlažovacího cyklu bude další závlaha 
automaticky pokračovat dle nastavení. 

 

A 

B C 

MO = Pondělí 

TU = Úterý 

WE = Středa 

TH = Čtvrtek 

FR = Pátek 

SA = Sobota 

SU = Neděle 


