PROIZVAJALEC:
AX ELEKTRONIKA d.o.o., Slovenija
Informacije o izdelku in servis:
t: 01 549 14 00
e: prodaja04@svet-el.si
www.svet-el.si/vodnar

Komplet vsebuje:
• 1 x Vodoodporno ohišje (ni vodotesno, odporno na škropljenje z
vodo) z elektroniko in dvema tipkama,
• 1 x Polnilnik za akumulator,
• 1 x Akumulator 12V/1,3 Ah,
• 1 x Povratni ventil,
• 1 x Pumpa za vodo,
• 1 x 10cm cevi za povezavo povratnega ventila in pumpe za vodo,
• 1 x Navodila v slovenskem jeziku.

Novost ki smo jo dodali k Vodnarju:
• 1 x Komplet cevi dolžine 3 metre s spojkami, čepi in držali za cev
(držalo se vstavi v zemljo, da cev visi nad koritom),
• 1 x 1m cevi za povezavo povratnega ventila in T člena.

Sestava Vodnarja je preprosta.
V 20-ih minutah imate Vodnarja sestavljenega

ZAÈETEK:
Za zaèetek sestaviš:
Črpalko Vodnarja povežeš s:
• povratnim ventilom
• kratko prozorno cevjo 10 cm

S1_Pri sestavljanu paziš, da je povratni ventil obrnjen v pravilno smer. Na spodnji strani je puščica, ki prikazuje smer poteka
vode, puščica je obrnjena stran od povratnega ventila.

Dodaš:
• dolgo prozorno cev 1m
• T-člen z dvema prozornima spojkama.

S2_Dolgo prozorno cev natakneš na povratni ventil in T-člen.
Ko je to urejeno, lahko Vodnarja in vso ostalo vsebino, ki je v
škatli postavimo k rožam, ki jih bomo zalivali.
Začnemo z posodo za shranjevanje vode. Posoda mora imeti dovolj veliko odprtino, da bomo črpalko, ki črpa vodo iz
posode v cev, ter v naše rože, vstavili vanjo in jo jeseni tudi vzeli
ven.
Poleg posode za shranjevanje vode, potrebujemo tudi dodatno
posodo (glej sliko S10), v kateri je nekaj vode, da bomo lažje
napolnili povratni ventil.

Delo med rožami
Tu je potrebno veliko previdnosti, da ne bomo potrgali vseh
listov ali pometali zemlje iz korit v katerih so rože.
S4_Potrebno je sestaviti cevi, ki so priložene zraven (3 metre
trde bele cevi).

Komplet cevi dolžine 3 metre 4x
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• trda bela spojka 2x
• čep z tesnilom 1x

S5_Za začetek sestavimo 1 m in 1/2m cevi z trdo belo
spojko in čepom za cev_S6. Čep vstavimo samo na enem
koncu cevi, na drugem naj ostane odprtina prosta.
Postavimo jo v korito tako, da ne štrli preko korita. Ko
smo ugotovili, kam bomo postavili cevi, pogledamo tudi
kam lahko postavimo posodo za shranjevanje vode.
Posoda naj bi bila na bolj odmaknjenem mestu, da nam
ne bo v napoto, ko se bomo sprehajali mimo nje. Hkrati
pa naj bo dovolj dostopna, da bomo v njo dolivali vodo
1x ali 2x tedensko. Iz te posode bo potekala tudi prozorna cev vse do korita in vašega Vodnarja.
Vodnar ni vodotesen, zato potrebuje prostor kjer je
zaščiten pred dežjem. Lahko ga pokrijemo z plastičnim
pokrovom ali pa ga damo pod streho.

S2

Potrebujemo:
• držala za cev (žebelj in držalo)
• T-člen z prozornima spojkama

S7_Držala nataknete na cevi skupaj z žebljem. Žebelj
bo držal višino (trda bela cev mora biti nameščena vodoravno, drugače bo zalivanje neenakomerno), držalo
pa vstavite na cev, tako da bosta v enem koritu vsaj dva
žeblja (korito dolžine 60cm).
S7_Oba konca cevi dolžine 1,5m združimo s T-členom.
Cevi so fleksibilne, zato ni bojazni da jih zlomite. Paziti
morate, da se prozorni mehki spojki pri T-členu ne bosta
natrgali!
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S8_Cevi imajo utore za luknje. Te utori ne smejo biti še
zluknjani. Luknjali jih bomo takrat, ko bomo videli katere utore lahko luknjamo. Utori naj gledajo proti nebu,
da jih bomo na koncu lažje luknjali.
S9_Cev vstavimo v korito, tako kot smo si prej zamislili
in postavili cevi brez držal in T-člena. Ko žeblje porinemo
v zemljo tako, da bodo vsi žeblji enako globoko. S tem
boste imeli vodoravno lego cevi.

Bodimo mokri
S10_Začne se delo z vodo. Napolnimo korito s približno
20 cm vode.
Z kratkim pritiskom na VOL bomo povratni ventil napolnili z vodo tako, da voda brizgne iz njega. Nato bomo
na prosti konec povratnega ventila nataknili dolgo prozorno cev (1m). Z ponovnim daljšim pritiskom na VOL
bomo napolnili dolgo cev tako, da bo voda pritekla iz
trde neprozorne cevi, kjer ni zaprt z čepom_S11. Čep
lahko sedaj vstavimo v cev (na čepu je tudi tesnilo). Ko
smo vse to uredili lahko ponovno pritisnemo VOL, in pogledamo, če nam kje pušča cev.

Igra z ognjem in luknjami
s_12 Pri luknjanju trde neprozorne cevi z utori za luknje
potrebujete pri sebi odgovorno osebo, saj bodo stvari
vroče in nevarne za manjše opekline.
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V škatli z orodjem poiščite klešče in manjši žebljiček (debeline
do 2 mm), ter vžigalnik (če imate svečo jo lahko uporabite).
Na trdi neprozorni cevi z utori za luknje označite katere utore
boste naluknjali. Z kleščami pridržite žebelj nad ognjem, da se
segreje (3-5 sekund). Z vročim žebljem, ki ga držite s kleščami,
naredite v utor luknjo. Luknja ne sme biti prevelika, zato žeblja
ne potisnite v celoti v cev. Ko smo cev naluknjali jo zavrtimo v
položaj, da bo voda iz luknje tekla v korito in ne preko korita
ali v liste.

Konèajmo in sprogramirajmo
Tako smo prišli do konca ustvarjanja z našim Vodnarjem in se
bomo prepustili našemu programiranju.

ni luknje

luknja

Ko bomo Vodnarja pospraviti do naslednjega dopusta, ga lepo
očistimo ter spravimo nazaj v škatlo.
POZOR:
Pri polnjenju akumulatorja, se nam vodnar resetira in ga moramo ponovno sprogramirati. Vaše programiranje si zapišite
na list papirja in pri naslednjemu polnjenju boste samo sledili
svojim navodilom programiranja in ne spominom “kako sem
že to naredil“...

S12

Obilo užitkov in zmerno zalivanje rastiln.

Servis
Zamenjava akumulatorja, servis naprave rezervni deli:
AX elektronika d.o.o.
t: 01 549 14 00
e: prodaja04@svet-el.si

Tedenski režim zalivanja

Dolžina zalivanja

Naprava je nastavljena na režim:
vsak dan 2x na dan

