Bruksanvisning
Tap Timer

Tap Timer är en elektronisk vattenkran med inbyggd magnetventil.
Läs igenom bruksanvisningen noga för att bli bekant med egenskaper, korrekt
installation och användning av timern. Kontrollera att Tap Timern fungerar
som den programmerats innan den används för första gången.

Tap Timern ska användas utomhus endast för kontroll av sprinkler- och vattensystem.
Tap Timern rekommenderas inte:
•
•
•
•
•

om vattentrycket överskrider 10 bar
om ofiltrerat vatten används
om pump utan hydropress används
för kommersiella och industriella tillämpningar
i samband med kemikalier, livsmedel, lättantändliga eller explosiva ämnen.

Tekniska data
Batteri
Batteriets livslängd
Rek. arbetstemperatur
Rek. tryck
Max arbetstryck

Ett 9V batteri (använd alkaliska batterier)
Ca 6 månader vid normal användning
50 C till 380 C
1,4 bar till 7 bar
10 bar

990199

Funktioner
Denna elektroniska vattenkran kommer att vattna automatiskt beroende på programmen som väljs.
Timern kan ställas att vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen när vattnet avdunstar minst.
Den kommer att fortsätta vattna när du är iväg.
Det finns två metoder att kontrollera bevattningen:
Manuellt:
		

Tryck ”Man/Auto” knappen för att byta mellan: På - Av - Auto (det hörs 		
ett klick när den är PÅ, när den är AV är den tyst).

Automatiskt:
		
		

Kan vattna upp till 8 gånger/dag. Välj snabbt mellan 15 olika dagskom-		
binationer för att kontrollera vilka dagar i veckan timern ska vara igång.
(Se sidan 4)

Installera batteriet (figur 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ta bort framsidan genom att hålla in knappen på undersidan av timern.
Ta bort batterilocket och lyft upp locket som sitter fast med två skruvar.
Sätt i ett 9V batteri (ej inkluderat) i batterihållaren.
Sätt tillbaka batterilocket. Förvissa dig om att locket är korrekt fastsatt. Skruva tillbaks skruvarna.
Rekommenderat är att planera och dokumentera dina program innan timern programmeras.
Ställ in dag och tid
Ställ in valda vattningsprogram
Sätt tillbaka framsidan
Anslut timern till vattenkranen. För 20 mm anslutning kan den anslutas direkt, för 25mm anslutning - ta bort bussningen. OBS! Timern får endast monteras i vertikalt läge med anslutningen
pekandes uppåt.
10. Fäst slangen på gängat utlopp. OBS! Om möjligt använd föreslagen snabbkoppling.
11. Använd inte verktyg! Dra endast åt för hand, överdra inte!

Översikt
Kontrollknappar (figur 2)
Tid
Min
Hour
Day
Man/Auto
Prog
Esc

Används för att ställa aktuell tid på dagen och återvända till klockskärmen. 		
Tryck och håll nere för att ställa tiden.
Används för att ställa minuter vid aktuell tid samt start-stopptid.
Tryck för att öka antal minuter.
Används för att ställa timmar vid aktuell tid samt start-stopptid.
Tryck för att öka antal timmar.
Används för att ställa aktuell dag och vattningsdagar.
Tryck för att komma till nästa dag.
Används för att välja mellan manuell på/av och automatiskt vattningsläge.
Används för att ställa eller ändra lagrade vattningsprogram.
OBS! Om timern lämnas i programmeringsläge i 1 minut utan att några val görs		
återvänder timern till automatiskt läge.
Används för att nollställa program i programmeringsläge eller att låsa tang entbordet.
För att låsa och låsa upp tangentbordet - håll Esc-knappen nedtryckt i mer än 3 sek.

Funktioner (figur 2)
Alla funktioner kan väljas genom att trycka på knappen ”Man/Auto”
ON
Auto
OFF

När ”ON” är valt visas en pil ovanför symbolen ON på displayen.
Ventilen kommer att öppna och vattning påbörjas omgående.
När ”Auto” är valt visas en pil ovanför symbolen ”Auto” på displayen. Timern är då i
automatiskt läge och vattning kommer att ske i enlighet med programmerade tider.
När ”Off ” är valt visas en pil ovanför symbolen ”Off ” på displayen.
Ventilen är avstängd och inget vatten kommer ur kranen, nu kan ingen vattning ske.

Displayens symboler
Day of Week

Indikerar aktuell dag i veckan i automatiskt läge och dagar för vattning valda för
kalendervattningsprogramläge.
Batt
Symbol för låg batterinivå.
Display Lock Indikerar att tangentbordet är låst vilket förhindrar ändringar gällande program,
(A och a)
aktuell tid och manuell aktivering.
Program
Indikerar programnummer i programmeringsläge.

Programmering
1. Tryck på ”Program” en gång. Program 1 ON visas i displayen (se fig 3)
2. Tryck ”Hour” and ”Minute” för att ställa starttid på program 1 (24 timmarskklocka, se fig 4)
3. Tryck ”Dag” för att ställa antal dagar i veckan program 1 ska användas. (Standardvärdet är måndag - söndag, dvs varje dag).
4. Tryck ”Program” igen. Program 1 OFF visas i displayen (se fig 5)
5. Tryck ”Hour” och ”Minute” för att ställa in sluttiden på program 1 (se fig 6)
Stanna programmeringen här om vattning ska ske endast en gång per dag i de dagar som ställts in
enligt punkt 3 ovan.
1.

Tryck ”Program” igen. Program 2 ON visas i
displayen.
Upprepa steg 2 till 5 ovan för ett andra vattningsprogram.

2.

• Upp till 8 program kan ställas in för totalt
15 olika dagar i veckan.
• Se till att dagarna för Off-inställningen är
samma som för intställningen On.
• Se till att alla ON-tider har en OFF-tid!
• För att avsluta programmeringen, tryck på
”time”-knappen som återställer displayen
till aktuell dag och tid.

Efter att ha tryckt ”Program”, tryck ”Day”.
Genom att trycka på ”Day” upprepade gånger dyker följande kombinationer upp:
1

MO

4

TH

7

SU

10 SA SU

13 MO TU WE TH FR

2

TU

5

FR

8

MO WE FR

11 MO TU WE

14 MO TU WE TH FR SA

3

WE

6

SA

9

TU TH SA

12 TH FR SA

15 MO TU WE TH FR SA SU

För att säkerställa lång hållbarhet och förebygga skador på din elektroniska vattenkran
•
•
•

Använd med kallt vatten anslutet till huvudledning. Kontrollera filtret om det anses nödvändigt.
Undvik att spänna slangen som leder fram till timern.
Vi rekommenderar att ta bort Tap Timern från vattenutkastet under de kalla månaderna, särskilt
när temperaturen går under 50 C. Timern får inte utsättas för frost och minusgrader.
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