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 Multi-Program Automatic Tap Timer 
 
Nabyliście Państwo wysokiej jakości wieloprogramowy zawór czasowy. Przed uŜyciem prosimy zapoznać się z 
instrukcją.  
 
Przeznaczenie: Tap timer jest przeznaczony do uŜytku zewnętrznego nadającego się do współpracy tylko ze 
zraszaczami systemem nawadniania: nie nadaje się natomiast do: systemów wodnych, w których ciśnienie wody 
przekracza 10 bar (145 psi), systemów bez filtrowanej wody, np. studnie, odwierty, systemów zasilanych 
hydroforem, systemów przemysłowych, systemów pracujących na styku z chemikaliami, substancjami 
łatwopalnymi, art. spoŜywczymi czy wybuchowymi. 
Jak działa Tap Timer: Tap timer nawodni zarówno Twój ogród, jak równieŜ rośliny doniczkowe w zaleŜności 
od tego, jaki program zostanie przez Państwo wybrany. MoŜecie Państwo wybrać nawadnianie wcześnie rano 
lub wieczorem, kiedy straty związane z odparowaniem wody są najmniejsze. Nawadnianie będzie odbywało 
nawet w czasie Państwa nieobecności. Mają Państwo do wyboru dwie metody kontroli nawadniania: 

1. Manualne – nacisnąć Man/Auto aby przełączyć pomiędzy: włączony (On), wyłączony (Off), auto 
(słyszalne „klik” przy włączeniu, wyłączenie jest ciche) 

2. Automatyczne – Nawadnianie moŜe odbywać się do 8 razy dziennie. Szybki wybór między 15 róŜnymi 
kombinacjami, aby wybrać które dni tygodnia będą przez Tap Timer obsługiwane.  

 

Instalacja: 
1.Ściągnąć przednią pokrywkę naciskając przycisk zwalniający 
na spodzie Tap Timera. 
2.Wyciągnąć osłonę baterii i uszczelkę (zabezpieczone 2 
śrubami) 
3.Podłączyć baterię 9V (nie jest dołączona do zestawu) 
4.ZałoŜyć osłonę baterii i uszczelkę. Upewnić się Ŝe uszczelka 
jest prawidłowo ułoŜona. Zabezpieczyć 2 śrubami. 
5.Zalecane jest zaplanowanie sobie a nawet zapisanie 
wymaganego cyklu nawadniania przed rozpoczęciem 
programowania Tap Timera 
6.Ustawić aktualną godzinę i datę 
7.Ustawić Ŝądany program nawadniania 
8.Ponownie załoŜyć przednią pokrywę 
9.Podłączyć Tap Timer do zaworu. W przypadku łącza 20mm 
– podłączyć bezpośrednio, w przypadku łącza 25mm – 
ściągnąć gwintowaną tuleję 
WAśNE – Tap timer musi być zainstalowany w pionowej 
pozycji z nakrętką zaworu skierowaną ku górze. 
10.Zainstalować wąŜ, aby zapewnić ujście 

 

 

Przyciski kontrolne: 
1. Czas (Time) – ustawianie aktualnego czasu i daty oraz 

powrót do wyświetlania czasu. Przycisnąć i 
przytrzymać aby ustawić czas. 

2. Min – ustawianie minut aktualnego czasu oraz startu i 
końca cyklu nawadniania. Nacisnąć, aby przestawić o 
jedną minutę do przodu. 

3. Godzina (hour) – ustawianie godzin aktualnego czasu 
oraz startu i końca cyklu nawadniania. Nacisnąć, aby 
przestawić o jedną godzinę do przodu.  

4. Dzień (day) – ustawianie aktualnego dnia oraz startu i 
końca cyklu nawadnia. Nacisnąć, aby przestawić o 
jeden dzień do przodu.  

5. Man/Auto – wybór pomiędzy manualnym 
włączony/wyłączony i automatycznym trybem 
nawadniania. 

6. Prog – wybór jednego z zachowanych programów 
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nawadniania 
WAśNE: JeŜeli przez jedna minutę w trybie 
programowania nawadniania nie zostanie dokonany 
Ŝaden wybór, urządzenie powróci do trybu 
automatycznego.  
7. Esc – czyszczenie programu, blokada przycisków. 

Aby zablokować przyciski przytrzymać Esc przez 
dłuŜej niŜ 3 sekundy. Kolejne przytrzymanie na 3 
sekundy odblokuje przyciski. 

Funkcje: 
Dostęp do wszystkich funkcji odbywa się po naciśnięciu 
przycisku Man/Auto 
8.ON – jeśli jest wybrana, pojawia się nad napisem 
strzałka. Zawór zostanie otwarty i rozpocznie się 
nawadnianie. 
9. Auto – jeśli jest wybrana, pojawi się nad napisem 
strzałka. Tap Timer znajduje się w trybie Automatycznym 
a nawadnianie rozpocznie się według ustawień 
uŜytkownika. 
10. OFF – jeśli wybrana, pojawi się nad napisem strzałka. 
Zawór jest zamknięty. W tym trybie nie odbywa się 
nawadnianie.  
 
Symbole wyświetlacza: 
11. Dzień tygodnia (Day of week) – wskazuje aktualny 
dzień tygodnia w automatycznym trybie działania oraz dni 
w których nawadnianie jest zaprogramowane. 
12. Batt – wskaźnik zuŜycia baterii 
13. Blokada przycisków (A and a) – wskazuje Ŝe przyciski 
zostały zablokowane. 
14. Program – wskazuje numer programu. 

 
 

Programowanie Tap Timera: 
1.Nacisnąć „Program”. Program 1 ON pojawi się na 
wyświetlaczu (figure 3) 
2.Nacisnąć „Hour” and „Minute” aby ustawić czas startu dla 
Program 1 (figure 4) 
3.Nacisnąć „Day” aby ustawić dni tygodnia w których będzie 
operował Program 1 
4.Nacisnąć ponownie „Program”. Program 1 OFF pojawi się 
na wyświetlaczu (ikona 5) 
5.Nacisnąć „Hour” and „Minute” aby ustawić koniec czasu 
nawadniania dla Program 1 (ikona 6) 
JeŜeli chcą Państwo, aby nawadnianie odbywało się raz 
dziennie, dla dnia wybranego w punkcie trzecim, kończą 
Państwo ustawianie na tym etapie.  
6.Nacisnąć „Program” ponownie. Program 2 ON pojawi się 
na wyświetlaczu. 
7.Powtórzyć kroki od 2 do 5 wymienione powyŜej dla 
drugiego programu nawadniania. MoŜe to być drugi program 
dla wybranego juŜ dnia albo dla kilku wybranych dni.  
- upewnić się, Ŝe dni wybrane dla opcji ON są tymi samymi 
dla których została wybrana opcja OFF.  
- upewnić się, Ŝe kaŜdy określony czas jako ON, ma swoje 
zakończenie OFF. 
Aby wyjść z programowania przycisnąć „time” co 
spowoduje przejście wyświetlacza do podawania godziny i 
dnia. 
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Aby zapewnić długotrwałe uŜytkowanie Tap Timera, prosimy stosować się do następujących wskazówek: 
- uŜywać tylko podłącza zimnej wody 
- unikać pociągnięć węŜa odprowadzającego wodę z Tap Timera 
- zdemontować Tap Timer z zaworu, jeŜeli temperatura spada poniŜej 5 º C. Zdecydowanie unikać kontaktu z 
mrozem.  
- nie uŜywać Tap Timera przy nieszczelnych zaworach 
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