
MEHANSKA VRTNA URA

IZVIRNO NAVODILO ZA UPORABO
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MEHANSKA VRTNA URA
WT-118 / VUVM

Izvirno navodilo za uporabo
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka, ki ustreza vsem tehničnim in varnostnim standardom. Pred prvo uporab 
pazljivo preberite celotna navodila za uporabo, ki so priložena izdelku in jih skrbno shranite na vedno dosegljivem 
mestu. Navodila za uporabo so del proizvoda, kar pomeni, da njihova vsebina vpliva na skladnost izdelka. Uporaba 
izdelka je prepovedana, če iz katerega koli razloga navodila za uporabo niso priložena ali če jih niste v celoti natančno 
prebrali in razumeli. Embalažo odstranite na okolju prijazen način. Plastično vrečko shranite izven dosega otrok.

Tehnični podatki
tlak (min): 0 bar
tlak (max): 8 bar
temperatura vode (max): 40°C

Priprava
• Iz ohišja izvlecite ležišče baterij in vstavite baterije 2 x AA (niso priložene). Važno: Prepričajte se, da so baterije pravilno

nameščene! Ležišče potisnite nazaj v ohišje. Vedno uporabljajte samo alkalne baterije. Ne uporabljajte baterij, ki se polnijo.
• Z eno roko trdno držite ohišje, z drugo roko pa jo pritrdite na pipo (priključek dotoka vode). Pri tem ne uporabljajte

ključev ali klešč.
• Z gumbom ČAS (RUN TIME) nastavite čas namakanja.
• Z gumbom FREKVENCA (FREQUENCY) nastavite pogostost namakanja.
• Gumb FREKVENCA nastavite v položaj NASTAVITEV (RESET). Ko se prižge rdeča lučka, lahko ponovno nastavite 

pogostost namakanja.
• V vsakem trenutku lahko uporabite tudi funkcijo VKLOP/IZKLOP (ON/OFF). Če nastavite gumb VKLOP (ON), potem bo

ventil odprt 30minut. Po tem času se bo ventil samodejno zaprl. Prav tako lahko kadar koli gumb prestavite v položaj
IZKLOP (OFF) in tako prekinete namakanje.

Važno: Če ponovno želite frekvenčen pretok, morate gumb zavrteti na želeni čas delovanja.

Primer 1: Namakanje 10 min vsak dan ob 6.00 in ob 18.00.
Prvi dan (ob želeni uri - 6.00) gumb FREKVENCA zavrtite v položaj 12 in gumb ČAS v položaj 10.
Po 12 urah se bo se bo namakanje začelo in bo trajalo 10 minut. Po tem času se bo samodejno prekinilo.
To se bo ponavljajo vsak dan ob istem času (ob 6.00 in ob 18.00).

Primer 2: Namakanje 20 min vsak dan ob 7.00.
Prvi dan ob 7.00 zavrtite gumb FREKVENCA v položaj 24 in gumb ČAS v položaj 20.
Vsako jutro ob 7.00 se bo se bo namakanje začelo in bo trajalo 10 minut. Po tem času se bo samodejno 
prekinilo. To se bo ponavljalo vsak dan ob istem času (ob 7.00).

Odložen čas začetka delovanja
S tem gumbom lahko nastavite odložen začetek delovanja.
Nastavitveni interval je 1 ura (od 1-12ur).
Primer: Če želite da se namakanje začne čez 3 ure, pritisnite gumb 3x. Pri tem si pomagajte s konico kemičnega svinčnika.

Važno opozorilo: Uporaba je dovoljena samo na prostem! Napravo vedno zavarujte pred zmrzaljo!
Menjava baterij
Izpraznjenost baterij prikazuje indikator. Če indikator napolnjenosti gori neprestano, je potrebno baterije zamenjati.
Važno: Izrabljene baterije odstranite v skladu s pravili o varovanju okolja. Oddajte jih na zbirnih mestih ali jih vrnite
prodajalcu. 
Nasvet: V primeru večjih napak se obrnite na proizvajalca ali pooblaščenega serviserja.
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Pred uporabo natančno preberite navodila!

Razlaga simbolov

Varujte okolje! Izrabljene naprave, pribor in embalažo odstranite na okolju prijazen način.
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Vaš prispevek k varovanju okolja
Spoštovane kupce obveščamo, da je podjetje Inter diskont d.o.o. vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno 
električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in  akumulatorji. Prosimo vas, da embalažo izdelkov, ki jih
kupujete pri nas, ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju.
Odpadna električna in elektronska oprema (EEO) ne spada med hišne odpadke!
Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate, baterije  ter akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih
prodajalcev, pooblaščenih zastopnikov ali pri najbližjem izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki – komunalno podjetje.

* Nekatere skice so simbolične. Napake v tisku so možne.
* Proizvajalec si v smislu tehničnih izboljšav pridržuje pravico do sprememb.
EU import: Inter diskont d.o.o., Partizanska 15, SI-2390 Ravne na Koroškem 
Navodila za uporabo so original. Copyright © 2019 INTER DISKONT d.o.o. Vse pravice pridržane.
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Napake pri delovanju ure

Opozorila

Če se voda ne pretaka, preverite:
Odprite pretok na priključku / vodni pipi.
Preverite napolnjenost baterij.
Preveritev gumba FREQUENCY / FREKVENCA  in RUN TIME / ČAS. 
Gumba morata biti nastavljena na isto delovanje.
Čas delovanja na gumbu FREQUENCY / FREKVENCA mora biti daljši od nastavljenega časa na 
gumbu  RUN TIME / ČAS.
Hitro in sunkovito obračanje gumbov lahko privede do nepravilnega delovanja.
Če vrtna ura še vedno ne deluje, se obrnite na proizvajalca, zastopnika ali pooblaščenega serviserja.

Strupene tekočine ali kemikalije NISO DOVOLJENE za pretakanje.
Vrtne ure nikoli ne izpostavljate snegu in mrazu!
Po končani sezoni ali če vrtne ure dlje časa ne uporabljate, iz nje vedno odstranite baterije. 
Pri ponovni uporabi vedno vstavite nove baterije.

1.
a.
b.
c.

d.

e.
2.

1.
2.
3.

gumb za odložen čas začetka delovanja
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datum izročitve blaga:
artikel:

tip: 

podpis prodajalca

GARANCIJSKA IZJAVA:

Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo in 
navodila za varno delo. INTER DISKONT d.o.o. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi 
nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravil v garancijskem roku.
Izdelek ni namenjen uporabi v industriji in obrti.
Proizvajalec nudi za imenovani izdelek 1 leto garancije od dneva izročitve blaga ali drug zakonsko določen 
rok ob naslednjih garancijskih pogojih:
• pri reklamaciji morate predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh);
• v garancijski dobi sme servis opravljati le INTER DISKONT d.o.o.;
• izdelek mora biti uporabljan skladno z navodili;
• kupec mora sporočiti vidne napake na stroju v roku 8 dni od izročitve blaga;
• izdelek mora biti ob predaji v servis očiščen, v originalni embalaži, z originalno nepoškodovano nalepko,

ne sme biti mehansko poškodovan in v razstavljenem stanju;
• iz garancije so izvzeti akumulatorji ter potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi;
• vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo;
• garancija velja na območju Republike Slovenije
Proizvajalec se obvezuje, da bo izdelek zamenjal z novim ali vrnil kupcu kupnino, če okvare v garancijskem roku ne 
bo mogoče odpraviti v 45 dneh po prejemu izdelka v popravilo. Ob predaji v servis priložite tudi opis okvare.

Garancija preneha veljati:
• v primeru poškodb, nastalih zaradi zunanjih vplivov (transport, vpliv okolice, udarec strele, elementarne 

nezgode);
• pri vsakem nepooblaščenem ali nestrokovnem posegu v stroj;
• v primeru nepravilne uporabe in montaže.
Obdobje, v katerem zagotavljamo servisiranje, znaša garancijski rok in 3 leta od datuma prenehanja garancije. V tej 
dobi zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele. Izdelek ustreza vsem varnostnim in tehničnim zahtevam.

Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garant in servis: INTER DISKONT d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem, tel: 02 82 18 391

Partizanska 15 • 2390 Ravne na Koro{kem

d.o.o.

Copyright © 2013 INTER DISKONT d.o.o. Vse pravice pridržane.

Če se stroj pokvari v garancijskem roku in ga želite poslati v popravilo, vas prosimo, 

da pokličete  telefonsko številko GLS

01 500 11 50
ali pišite na naslov narocila@gls-slovenia.com



YI ZUO ENT., CO., LTD., NO.11-3, LANE 188,
KUNG YEH RD., CHUNG HO VILLAGE, 

LUNG CHING DIST., TAICHUNG CITY TAIWAN
for  Inter diskont, Partizanska 15, SI-2390 Ravne
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