Dziękujemy za zakupienie produktu firmy

i gratulujemy dobrego wyboru.

Autonomiczny system dystrybucji wody OASIS przeznaczony jest do nawadniania roślin
posadzonych w skrzynkach, doniczkach i innych pojemnikach podczas naszej nieobecności w domu.
Składa się z 10 metrów węŜa doprowadzającego wodę, 20 kroplowników, 20 palików mocujących,
25-litrowego pojemnika na wodę z programatorem. Zasilanie systemu jedną baterią alkaliczną 9V,
wystarczającą na cały rok. System wykonany jest z doskonałych materiałów z zachowaniem
wysokich kryteriów jakości.
OASIS – INSTUKCJA OBSŁUGI
Zakładanie baterii: przy pomocy dwóch zaczepów otwierasz przedni panel i podłączasz baterię do
znajdującego się tam gniazda. Umieszczasz baterię pomiędzy dwoma uchwytami. UŜywaj tylko i
wyłącznie alkalicznych baterii 9V. Bateria wystarcza na cały rok. Sprawdź czy bateria jest
naładowana – w tym celu wybierz którykolwiek program. JeŜeli dioda zapala się co 2 sekundy,
bateria jest dobra, jeŜeli dioda nie zapala się naleŜy wymienić baterię.
Unieś pojemnik trzymając od spodu obiema rękami i umieść go 70 – 80 cm nad podłogą. Uwaga:
OASIS jest przewidziany do uŜytku we wnętrzach. Aby woda nie przegrzewała się naleŜy go
umieścić w cieniu, z dala od okna i działania promieni słonecznych.
Kwiaty ustawiasz na podłodze i wkładasz do kaŜdej doniczki palik podtrzymujący wąŜ. Paliki
najlepiej umieścić jest blisko łodygi rośliny. MoŜesz umieścić jeden lub więcej palików w zaleŜności
od wielkości doniczki i indywidualnego zapotrzebowania rośliny na wodę. Na kaŜdy palik przypada
jeden kroplownik. Uwaga: jeden kroplownik wystarcza do podlania małej i średniej wielkości
doniczki. Do duŜych doniczek zaleca się dwa kroplowniki. Doniczki umieszczasz na podstawkach,
które zatrzymają nadmiar wody. Następnie wpinasz oba końce węŜa przy wyjściu dystrybutora,
zamykając obwód i mocujesz wąŜ w kaŜdej doniczce za pomocą palików. Umocuj wąŜ tak mocno,
aby przypadkowo się nie odłączył. Zwykłymi noŜyczkami obcinasz koniec węŜa blisko palika, ok. 2
cm, i łączysz go z kroplownikami. Powtarzasz tę samą czynność, aŜ umocujesz wszystkie potrzebne
kroplowniki. Napełniasz pojemnik wodą przy wyłączonym programatorze (pozycja OFF). Następnie
przez zwykłe przekręcenie pokrętłem wybierasz odpowiedni program. OASIS posiada 4 programy,
które pozwalają na pracę przez 10, 20, 30 lub 40 dni. Poszczególne wydatki wody znajdują się w
tabeli poniŜej:
PROGRAM
10 dni
20 dni
30 dni
40 dni

WYDATEK WODY
120 ml dziennie z kaŜdego kroplownika x 20 doniczek
60 ml dziennie z kaŜdego kroplownika x 20 doniczek
40 ml dziennie z kaŜdego kroplownika x 20 doniczek
30 ml dziennie z kaŜdego kroplownika x 20 doniczek

RAZEM
24 litry
24 litry
24 litry
24 litry

Uwaga: 60 ml to około ⅓ szklanki wody.
Jak widać z tabeli dzienny wydatek wody róŜni się proporcjonalnie do okresu nawadniania. Innymi
słowy OASIS automatycznie dozuje dzienną dawkę wody w zaleŜności od długości okresu
nawadniania.
Uwaga: JeŜeli podlewasz mniej niŜ 20 doniczek to czas pracy OASIS proporcjonalnie wydłuŜy się.
Np. Jeśli podlewasz 10 doniczek przy programie 10 dni, to czas podlewania wydłuŜy się do 20 dni.
NiezaleŜnie od poziomu wody w pojemniku wydatek wody będzie zawsze stały przez cały okres
nawadniania dzięki specjalnemu wewnętrznemu urządzeniu regulującemu ciśnienie wody. Całkowity
wydatek wody wynosi zawsze 24 litry. PoniewaŜ pojemność zbiornika na wodę jest 25 litrów,
pojemnik nigdy całkowicie się nie opróŜni. Zapobiega to dostaniu się powietrza do węŜa
doprowadzającego wodę.

Zalecane jest aby kilka dni przed wyjazdem sprawdzić czy system działa poprawnie a czas
nawadniania dostosowany jest do potrzeb roślin. Do wody nie wolno dodawać Ŝadnych nawozów i
innych środków chemicznych. Po zakończeniu uŜytkowania naleŜy system całkowicie opróŜnić z
wody – zbiornik, wąŜ oraz kroplowniki i wyjąć baterię. Nie odłączaj kroplowników od węŜa –
unikniesz zgubienia części, a obwód nawadniający będzie gotowy do uŜycia następnym razem. NaleŜy
regularnie czyścić filtr znajdujący się wewnątrz pojemnika na wodę oraz kroplowniki. W celu
wyczyszczenia kroplownika naleŜy rozłączyć obie jego części i umyć pod bieŜącą wodą. Dla
prawidłowego funkcjonowania istotne jest sprawdzenie czy wąŜ nie załamuje się. NaleŜy teŜ się
upewnić, Ŝe w węŜu nie ma pęcherzyków powietrza. Aby odpowietrzyć system włącz dowolny
program, rozłącz wąŜ przy kroplowniku (rys B1), zatkaj palcem końcówkę węŜa i zaczekaj aŜ woda
wypłynie z nie zatkanego końca (rys B2). Następnie zatkaj drugi koniec, a jednocześnie zwalniając
pierwszy, tak by tym razem woda wypłynęła z tego końca (rys C1 i C2). Teraz ponownie podłącz wąŜ
do kroplownika (rys D). System jest gotowy do pracy.
Rysunki znajdziesz w załączonej ksiąŜeczce na stronie 11.
śyczymy Państwu przyjemnego i długotrwałego uŜytkowania.

