Patarimas prieš pradedant skaityti instrukciją! Visi norimi veiksmai reguliuojami trimis mygtukais
PROG, UP ir DN. Pagrindinės operacijos pasirenkamos PROG mygtuku, joms pradedant mirksėti.
Tikslesniems nustatymais naudojami UP ir DN mygtukai.

1.

Įstatykite akumuliatorių.
Atidarykite šėryklą ir
prijunkite 6v akumuliatorių.
Raudoną laidą sukabinkite su
teigiamu akumuliatoriaus
poliumi, juodą- su neigiamu.

2.

Nustatykite savaitės dieną.
Spauskite mygtuką PROG tol,
kol viršuje esantis MON
užrašas pradės mirksėti.
Mygtukais UP ir DN
nustatykite savaitės dieną.
Pastaba: MON- pirmadienis,
TUE- antradienis, WEDtrečiadienis, THUketvirtadienis, FRIpenktadienis, SATšeštadienis, SUNsekmadienis.

Daugiau informacijos Priede, esančiame apačioje.

3.

Nustatykite laikrodį.
Spauskite mygtuką PROG,
laikrodžio valandų skaičius
turėtų pradėti mirksėti,
tuomet mygtukais UP ir DN
nustatykite tikslų valandų
skaičių. Dar kartą paspaudę
mygtuką PROG nustatysite
tikslų minučių skaičių.
Norėdami užbaigti veiksmą
spauskite, taip pat, PROG
mygtuką.

4.

Pastaba: AM- tai laikas po
vidurnakčio. PM- laikas po
vidurdienio.
Šėrimo laikų nustatymas.
Nustatę savaitės dieną bei
laiką, spauskite mygtuką DN.
Apačioje esantis užrašas
FEED: 1 turėtų pradėti
mirksėti. (Mygtukais UP ir DN
nustatomas norimas šerimų
skaičius per dieną.)

1. Spauskite mygtuką PROG ir
mygtukais UP/DN nustatykite
savaitės dieną, kuriai rengiate
automatinį šerimų skaičių.
Pasirinkę norimą
dieną/dienas nustatome
pirmąjį šėryklos veikimo laiką,
spausdami mygtuką PROG.
Atliekame tuos pačius
veiksmus, kaip 3. skiltyje.

Pastaba:
Yra galimybė nustatyti laiką ir
šėrimų skaičių dienai, visai
savaitei, savaitgaliams ar
išjungti šėryklą norimai
dienai. Yra įvairi nustatymo
galimybė, naudokitės
mygtukais UP/DN.
2. Nustatykite šėryklos
veikimo intensyvumą,
spauskite mygtuką PROG tol,
kol kairėje esantis
pavaizduotas sraigtas pradės
mirksėti. Mygtukais UP ir DN
nustatysite norimą šėryklos
veikimą: Low-lengvas, Medvidutinis, Hi- stiprus.

3. Spauskite mygtuką PROG,
tol, kol “0 1s” užrašas pradės
mirksėti. Nustatome šėryklos
pašaro skleidimo laiką (nuo 1
iki 99 sekundžių)
naudodamiesi UP ir DN
mygtukais, pagal norimą
pašaro išskleidimo kiekį.
Norint grįžti į pradinį ekraną
spauskite TEST ir PROG.

5.

Šeryklos testavimas.
Norėdami išbandyti šėryklos
veikimą, paspauskite TEST
mygtuką ir atsitraukite.
Šėrykla pradės veikti po 10
sekundžių. Netyčia nuspaudus
TEST mygtuką ir norint
atšaukti veiksmą, spauskite
mygtuką PROG.

Priedas:
Nr.

1
Akumuliatorius
Detalė
(+)
Spalva
Raudona

2
Akumuliatorius
(-)
Juoda

3
Variklis
(+)
Oranžinė

4
Variklis
(-)
Mėlyna

Galimybė prijungti saulės bateriją
Saulės baterija
Saulės baterija
(+)
(-)
Balta
Ruda

