
För att avbryta regnfördröjningsfunktionen, vrid 
ratten till ’AV(OFF)' och sedan tillbaka till 'RUN', 
timern återgår till inställningen för automatisk 
bevattning.

Manuellt läge

Vrid ratten till ”KÖR (RUN)" och tryck på manuell 
bevattningsknapp. Ställ in önskad tid genom att 
använda knapparna "+" och "-". Håll ned knapparna 
för att påskynda inställningen. Du kan ställa in 
tidsintervallet mellan 0-240 minuter.

När den väl är inställd växlar skärmen mellan aktuell 
tid och en körning av den inställda manuella 
vattentiden.

Vattendropparna blinkar medurs
för att indikera att den manuella inställningen pågår

.

Att avbryta
Vrid ratten till ”AV (OFF)". När ratten vrids tillbaka till 
”KÖR (RUN)" återgår timern till det inställda 
programmet för automatisk bevattning.

Funktioner AV-läge
Skärmen växlar mellan AV (OFF) och aktuell tid.

Batteri-ikonen
Fullt batteri
Låg batterinivå

OBS: Det är viktigt att byta batterier när batteriikonen är 
låg eftersom alla program som ställts in i autoläge och 
manuellt läge inte längre fungerar.

Hur man kommer igång
Timern levereras med en frontlucka som bara klickar på 
plats under ratten. Sätt i 2 x AA-batterier - Kläm ihop de 
två flikarna på baksidan av timern för att dra ut facket 
som håller batterierna.

När batterierna sätts i visas skärmen enligt följande:

Ställ klockan
Vrid ratten till "SET CLOCK". Ställ in rätt tid med hjälp av 
knapparna "+" och "-". Håll ned knapparna för att 
påskynda inställningen.

Automatiskt läge

Ställ in starttiden
Vrid ratten till "START TIME". Ställ in önskad tid med 
hjälp av knapparna "+" och "-". Håll ned knapparna för 
att påskynda inställningen.

Ställ in körtiden
Vrid ratten till ”HUR LÄNGE (HOW LONG)". Ställ in 
önskad tid med hjälp av knapparna "+" och "-". Håll ned 
knapparna för att påskynda inställningen. Inställningen 
sträcker sig från 0 sekunder till 360 minuter.

Ställ in frekvensen:
Vrid ratten till "HUR OFTS (HOW OFTEN)". Ställ in 
önskad tid med hjälp av knapparna "+" och "-". 
Inställningen sträcker sig från 10 sekunder - 7 dagar.

När allt ovanstående har slutförts vrider du ratten till 
”KÖR (RUN)" för att starta ditt automatiska 
vattningsprogram. När den är inställd växlar skärmen 
mellan aktuell tid och tiden nästa bevattningsschema 
ska börja.

Manuell inställning av regnfördröjningsfunktion:
Tryck på regntidsfördröjningsknappen för att fördröja 
ditt automatiska program. Fortsätt att trycka på 
knappen för att flytta mellan 24, 48 eller 72 timmar.
Ställ en gång in displayen med växling mellan aktuell tid 
och en nedräkning av den inställda fördröjningstiden.

1. Regnfördröjningsknapp

2. Manuell bevattningsknapp

3. Stega framåt

4.  Stega bakåt

Skärmgränssnitt

Om inget program har ställts in visar displayen aktuell 
tid.


