
KwikDial
Snabbprogrammering

Inställning av datum och klocka
1. Vrid programvredet till datum/klocka symbolen           
2. Justera timme med +  och -  tangenterna.
3. Tryck på       tangenten för att gå till nästa steg.
4. Upprepa punkt 2 och 3 för minuter, månad och år.

Bestäm veckodagar som ska vattnas
1. Vrid programvredet till bevattningsdagsybolen       - Söndag =  
2. Tryck på ABC tangenten för att välja program.
3. Tryck på +  och -  tangenterna för att välja     bevattning eller         
            ingen bevattning.
4. Upprepa punkt 1 - 3 för de återstående veckodagarna.

Bestäm om udda eller jämna datum ska ha bevattning
1. Vrid programvredet till udda/jämn symbolen 
2. Tryck på ABC tangenten för att välja program.
3. Tryck på +  och -  tangenterna för att växla mellan udda 
 och jämna datum.
OBS! Välj strecksymbol --- för att välja bort udda och jämna datum.

Bestäm intervall mellan bevattningsdagar
1. Vrid programvredet till intervallsymbolen
2. Tryck på ABC tangenten för att välja program.
3. Tryck på +  och -  tangenterna för att välja intervall (1 - 31 dagar)
OBS! Välj strecksymbol --- för att välja bort intervalldagar. 
4. Tryck på piltangenten       för att komma till                   fältet
5. Tryck på +  och -  tangenterna för att välja aktuell dag i intervallet.
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Bestäm starttider
1. Vrid programvredet till första starttiden      1.
2. Tryck på ABC tangenten för att välja program.
3. Tryck på +  och -  tangenterna för att välja starttid 
4. Vrid programvredet till respektive starttid     2 och 3. Upprepa steg 2-3. 
OBS! Välj strecksymbolen --- för att upphäva starttider.

Bestäm bevattningstid 1 - 240 minuter
1. Vrid programvredet till önskat avdelningsnummer med timglassymbol 
2. Tryck på ABC tangenten för att välja program.
3. Välj bevattningstid med +  och -  tangenterna. 
OBS! Välj strecksymbolen --- för att upphäva bevattningstid.
4. Upprepa steg 1 - 3 för alla avdelningar som ska vattnas. 

Manuell vattning av en avdelning
1. Vrid programvredet till handsymbolen
2. Tryck på     tangenten för att välja avdelning.
3. Tryck på +  tangenten för att starta bevattningen. 
4. Vrid programvredet till annat valfritt läge för att bryta bevattningen.
OBS! Avbryts ej bevattningen fortsätter den till midnatt.

För mer detaljerad information se bifogad engelsk bruksanvisning.

Distributör:
Box 8008, 350 08  VÄXJÖ
Tfn 0470 71 81 91, Fax 0470 71 81 99
www.aquadrip.se, info@aquadrip.se

Ändra till 24h - klocka
1. Vrid programvredet till specialfuntioner 
2. Tryck på  tangenten tills 12H eller 24H visas.
3. Välj tidsformat med +  eller -  tangenterna.
4. Vrid programmet till Auto  läget  


