Galcon 9001Digital

2. Installation

Bevattningsautomatik
Installation & Instruktion

2.1 Batteri
*Håll enheten med
batterikammaren mot dig
*Tag bort locket till batteriet
*Anslut 9V batteri (använd
endast alkaline.
*Viktigt att hålla kammaren
torr vid batteribyte.

3. Programmering
Denna sektionen ger exempel
på ett veckoprogram. Ändra
data så att det passar ert
ändamål.
3.1 Programmeringsmetod
Programmeringen görs med
följande 4 knappar:
Programstegning,
används för att välja
lämplig programform
t.ex. klocka
Val av parameter,
används för att välja den
parameter som ska
ändras. För att kunna
ändra en parameter
måsten den blinka.

2.2 Krananslutning

1.

Krananslutning

2.

Filter

3.

Lock

4.

Display

5.

Knappar

6.

Slanganslutning

7.

Batterikammare

Installera enheten på kranen
genom att vrida den.

Dataökning, används för
att höja en vald
parameters värde.

Anslut slangen med lämplig
slangkoppling. R20 utv.
gänga.

Dataminskning, används
för att minska en vald
parameters värde.
Om inga ändringar görs kommer
enheten alltid att gå tillbaka till
klockläge
Akutbevattning: Efter att
batteriet installerats kommer om
inga knappar rörts, klockan att
blinka kontinuerligt. Efter 10
min öppnar ventilen i 5 min.
Detta upprepas sedan dagligen.

3.2 Klockställning
För att automatventilen ska
vattna på bestämda tider
måste klockan ställas in.
1.

Tryck

tills

syns.

2.

Tryck
och timsiffran
blinkar. Ställ genom att
trycka
och
.

3.

Tryck . Och minutvisaren
blinkar. Ställ genom att
trycka
och
.
För att få 24 timmars dygn
tryck
och
samtidigt.
För att återgå till AM/PM
tryck igen.

Inställning av veckodag
•

Tryck
tills en blinkande
droppe syns högst upp.

•

Ställ droppen på rätt dag
genom att använda
och
.
Displayen slutar blinka efter
10 sek. Om sista parametern
slutar blinka innan du är
klar, tryck
för att
fortsätta programmeringen.

3.3 Veckobevattning
Bevattningstid
Låt oss anta att bevattning ska
ske 3 ggr/dag, kl 8:00, 13:00,
och 19:00, under 10 min varje
gång. På tisdagar och fredagar:
1. Tryck
tills
visar sig
bredvid ”duration”. Timsiffran
blinkar.
2. Använd
och
för att
ställa in tid enl. exempel.
3. Tryck
. Minutsiffran
blinkar. Använd
och
för att ställa in tid enligt
exempel(10).

Bevattningsdagar
1. Tryck
tills
syns till
vänster om ”days”. Vid
förstagångsprogrammering
kommer OFF upp.
2. Tryck
. En blinkande
syns. Använd
för att
positionera droppen under
”Tu” och tryck
. Droppen
slutar blinka under ”Tu” och
en ny blinkande droppe syns
under ”W”. Tryck
två
gånger och droppen flyttar sig
till ”F2”. Tryck
.

Starttider
1. Tryck
tills START I syns.
Tryck
och timsiffran
blinkar.
2. Använd
och
för att
ställa starttiden 8:00. Repetera
ovanstående för andra starttiden
(START II) vid 13:00 och för
tredje starttiden 19:00.
3. Tryck
. START IV
kommer upp. Tryck
och
timsiffran blinkar.
4. Använd
och
tills OFF
syns på displayen. Fjärde
starttiden är ur drift.

3.5 Temporär avstängning
Denna funktion används t.ex.
vid regn då man kanske vill
undvika ytterligare bevattning.
Programmeringen finns kvar i
minnet men programmet startar
inte förrän den temporära
avstängningen är återkallad.
Tryck på knappen
under 3
sekunder. Symbolen
syns
på displayen bredvid ”rain off”.
Återkallning sker genom att
återigen trycka på
under 3
sekunder.
OBS! Det går inte att öppna
ventilen manuellt då funktionen
är inkopplad.

3.4 Manuell öppning
Med denna funktionen kan
enheten vattna under inställd
bevattningstid. Ventilen stänger
automatiskt. Programmeringen
påverkas ej. Tryck på knappen
och
syns till vänster om
”manuell”. En droppande kran
syns under handen.

4.1 Svagt batteri
När det är dags att byta batteri
syns en blinkande batterisymbol
När symbolen syns skall
batteriet bytas omgående.
Ventilen kommer att öppna 8
gånger enligt programmet.
Därefter kommer ”OFF” upp på
displayen och programmet
avbryts.

Vid byte av batteri måste det nya
batteriet sättas in inom 30 sek för
att programmeringen ska finns
kvar.
4.2 Ofullständig programmering
NoPr syns på displayen vid
programmering av
bevattningsdagar (3.3) om ingen
veckodag är vald. I detta läget kan
enheten inte öppnas manuellt (3.5)
4.3 Underhåll
*Tag ur batteriet om enheten inte
används under en längre tid.
*Kontrollera filter med jämna
mellanrum.
*Livslängden för batteriet är minst
ett år.
*Montera inte ventilen liggande
om den är monterad ute. Risk finns
då att vatten kan tränga in i
ventilen.

