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Návod k instalaci a použití

PROGRAMOVATELNÝ BATERIOVÝ 
ČASOVÝ SPÍNAČ  
pro připojení na zahradní kohout

Model:  94025

ORBIT® Irrigation Products, Inc.

w w w.agf-zavlahy.cz
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Protokoly:
Mezinárodní modely mají Prohlášení o shodě a potvrzení CSA a CE

Oznámení o obchodní známce:
Water Master je registrovanou obchodní známkou společnosti Orbit Irrigation Products, Inc.

Úvod
Časové spínače pro zavlažování šetří váš čas i peníze. Spolehlivě a přesně zalévají, 
i když nejste doma. 

Časové spínače jsou nejjednodušší a nejlevnější variantou pro snadné vybudování 
jednoduchého automatického zavlažování s jednou zavlažovací větví. Připojují se na 
zahradní kohout (3/4“ nebo 1/2“) a nepotřebují připojení do elektrické sítě, protože jsou 
napájeny třemi alkalickými bateriemi typu AA (tužkovými), které vydrží minimálně jednu 
zavlažovací sezónu. Za časový spínač se napojí běžná zahradní hadice (3/4“ nebo 1/2“), 
která je dále připojena k jednotlivým nadzemním rozstřikovačům nebo kapkové závlaze. 

Časové spínače jsou vyrobeny z kvalitního plastu, který odolává povětrnostním vlivům, 
a jsou určeny i k venkovnímu použití. Jsou vybaveny na vstupu vody filtrem proti 
mechanickým nečistotám. 

Zahradní kohout Kryt

Ovládací přepínač

Zahradní hadice

Těsnění

Převlečná matice

Elektromagnetický 
ventil

Záruční ustanovení:

Na toto zařízení poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu, potvrzeného prodejním 
dokladem.
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Charakteristika
 z Jednoduchá obsluha jedním otočným přepínačem

 z Délka zavlažování od 2 do 90 minut

 z Interval zavlažování - každý den, každý druhý den, každý třetí den

 z Odolný proti povětrnostním vlivům

 z Vysoká provozní spolehlivost

 z Nízká spotřeba elektrické energie

Nastavení zavlažování

Veškeré ovládání časového spínače se provádí pomocí jedinného kruhového přepínače. 
Přepnutím do požadované pozice můžeme zavlažovat po zvolenou dob denně (Daily), 
každy druhý den (Every Other Day), nebo každý třetí den (Every 3rd Day) Zavlažování 
probíhá pokaždé ve stejný čas, kdy bylo naprogramováno.

Vypnuto Zapnuto

Denně

Každý druhý den

Každý třetí den

Technická specifikace
Napojení na zahradní ventil a hadici 3/4“

Pracovní tlak vody: 0,7 – 5,5 barů

Teplota vody: 1° – 50°C

Teplota při skladování: -20° – 55°C

El. specifikace: tři 1,5 V alkalické baterie typu AA

Pozor: 
Pro správnou funkci časového spínače je nezbytné dodržet rozsah pracovního 
tlaku vody.
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Instalace baterií
Nové baterie by měly vydržet celou sezónu. Pokud napětí v bateriích poklesne pod 
bezpečnou úroveň, jednotka přestane pracovat a je nutné baterie vyměnit.

Pozor: 
Klesne-li napětí v bateriích pod minimální úroveň,ventil se automaticky 
uzavře. Baterie je nutné co nejdříve vyměnit.

1. Sejměte kryt.

2. Vysuňte držák baterií z jednotky.

3. Vložte do něj tři alkalické baterie typu AA. 
Pozor na správnou polaritu baterií.

4. Vložte zpět držák baterií a nasaďte kryt.

Údržba a uložení mimo sezónu
 z Na zimu a na delší období, kdy se nepoužívá časový spínač, jej demontujte.

 z Vypněte přívod vody.

 z Zapněte zavlažování.

 z Ventil se otevře, aby vytekla veškerá voda.

 z Vypněte časový spínač.

 z Vyjměte baterie a očistěte kontakty. Pokud baterie vykazují známky koroze,  
dejte je k ekologické likvidaci.

 z Jednotku uskladněte na teplém a suchém místě.

Poruchy
 z Vybité baterie

 z Chybná polarita baterií

 z Uzavřený přívod vody

Poznámka:  
Časový spínač a jeho připojovací části jsou konstruovány pro připojení na 
běžný zahradní kohout a hadici. Vyvarujte se příliš velkému mechanickému 
namáhání jednotky páčením a pohyby hadice. 
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AGF - ZÁVLAHY

tel.:  792 312 119
e -mail:obchod@agf-zavlahy.cz
www.agf-zavlahy.cz

PRODEJNÍ SKLAD ,   VÝDEJNÍ MÍSTO E-SHOPU
a KONZULTAČNÍ MÍSTNOST

Nad Spádem 641/20  
147 00 Praha 4

Otevírací doba po předchozí telefonické dohodě


