
 

 

 

 

Használati útmutató  

„Easy Trio“ programozható öntözőautomata 
 

Rend.sz.: 2302366 
 

Rendeltetésszerű használat  
A termék előre beállított időközönként beindítja a kert öntözését. Az öntözés időtartama több fokozatban 
állítható. Szállított folyadékként csak üledékmentes, tiszta édesvíz használata megengedett. A szállított 
folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a +38 °C-ot. A készülék üzemeltetése 2 db AA típusú 
ceruzaelemről történik (ez nem része a szállításnak, külön rendelhető).  
Biztonsági okokból a készüléket nem szabad átépíteni és/vagy módosítani.  Amennyiben a készüléket a fent 
leírtaktól eltérő célokra használja, akkor a készülék tönkremehet. Olvassa át figyelmesen és őrizze meg a 
Használati utasítást. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a Használati utasítást is.  
A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és 

termékmegnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma   

• Programozható öntözőautomata  

• Használati útmutató 
 

A legújabb használati útmutatók:  
Töltse le a legújabb változatokat a wwwconrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ott 

megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
 

Jelmagyarázat  
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, 

amelyeket okvetlenül be kell tartani.  
 

A „nyíl“ szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 
  

Biztonsági tudnivalók  
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat 
tartsa be. Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű 
használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért 
vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentieken túlmenően érvényét veszíti 
a szavatosság/garancia is.   

a) Általános információk  

• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyermekek számára 
veszélyes játékká válhat. 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletváltozástól, közvetlen napsugárzástól, erős 
rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. Ne tegye ki a készüléket 
mechanikai igénybevételnek. 

• Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból 
való leesés következtében is megsérülhet. 

• Szállított folyadékként csak üledékmentes, tiszta édesvíz használható, ennek hőmérséklete 
nem haladhatja meg a +38 °C-ot. A készülék nem alkalmas sem ivóvíz, sem pedig olyan, 
rozsdásodást kiváltó, maró, éghető vagy robbanásveszélyes folyadékok szállításának 
vezérlésére, mint példáulbenzin, fűtőolaj, nitrohígító, zsírok, olajok, tengervíz, vagy a toalettek 
szennyvize. 

 

• Minden használat előtt ellenőrizze a termék sérülésmentességét. Amennyiben Ön sérülést 
talál a készüléken, akkor azt nem szabad használatba venni. 

• A készülék felszerelési helyén nem megengedett a fagypont körüli vagy az alatti környezeti 
hőmérséklet (<0°C). Különben a víz belefagy a készülékbe; nagyobb mennyiségű víz 
befagyása pedig tönkreteheti a készüléket. A téli időszakra fagymentes helyen és víztelenített 
állapotban tárolja be a készüléket. 

• Tartsa be a termékhez csatlakoztatott többi készülék biztonsági előírásait és használati 
utasítását is. 

• Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, 

forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.  

Tudnivalók az elemekről és akkukról  
• A készülék akkumulátorról is üzemeltethető. Mindenesetre a kisebb feszültség (elem = 1,5 V, 

akku = 1,2 V) miatt jelentősen csökken az üzemidő. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket jó 
minőségű alkáli elemekkel működtesse, hogy hosszabb idejű és biztos legyen az üzemeltetés. 

 

• Az elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe. 
 

• Az elemeket/akkukat ne tárolja könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll annak a veszélye, 
hogy gyerekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik ezeket. Lenyelés esetén azonnal forduljon 
orvoshoz, mert életveszély áll fenn! 

• Az elemek/akkumulátorok behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra (a plusz/+ és 
mínusz/- jelzéseket követve). 

• Az elemeket tilos rövidre zárni, felnyitni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Ekkor tűz- és 
robbanásveszélyes helyzet fenyeget! 

• Tilos tölteni a hagyományos (nem tölthető) elemeket, ez robbanáshoz vehethet! Csak 
újratölthető akkumulátorokat töltsön fel, ehhez használjon megfelelő töltőkészüléket. 

• Az elöregedett vagy sérült elemekből/akkumulátorokból olyan vegyi anyagok folyhatnak ki, 
amelyek tönkreteszik a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. a 
raktározás idejére), előbb vegye ki belőle az elemeket, akkukat. 

• A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk bőrrel érintkezve marási sérülést okoznak, ezért ilyen 

esetben használjon inkább megfelelő védőkesztyűt. 

• Az elemekből/akkukból kifolyt folyadék nagyon agresszív vegyi anyag. Ez a folyadék erősen 
károsíthatja mindazokat a tárgyakat vagy felületeket (vagy azok egy részét), amelyekkel 
érintkezésbe kerül. Ezért az elemeket/akkukat tárolja erre alkalmas helyen. 

• Mindig egyszerre cserélje le az összes elemet, ill. akkut. Ne használjon egyidejűleg 
különböző töltöttségi állapotú (pl.új és félig lemerült) elemeket. 

• Egyidejűleg vagy csak elemeket vagy csak akkukat használjon, ezeket sohase vegyítse 
egymással. Mindig azonos típusú és ugyanattól a gyártótól származó 
elemeket/akkumulátorokat használjon. 

• Az elemek környezetbarát ártalmatlanítása érdekében olvassa el az "Ártalmatlanítás" c. 

fejezetet.   
 

Kezelőelemek 

 
1 Kezelőgombok 
Hollander a vízcsapra való csatlakoztatáshoz 
3 LC kijelző 
4 elemtartó (a termék hátoldalán) 
5 kimenet az A terület öntöző rendszerének rákötéséhez 
6 kimenet a B terület öntöző rendszerének rákötéséhez 
7 kimenet a C terület öntöző rendszerének rákötéséhez 
csatlakozó hüvely a kezelőprogram (csak a gyártó számára 
megengedett) frissítéséhez, külön ledugózva. 

 

 

Az elemek berakása, elemcsere  
• Húzza ki az öntözőautomata hátoldalán lévő elemtartót és helyezzen be két darab AA/mignon típusú 

elemet, ügyeljen közben a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/-). Az elemtartó belsejében lévő jelzések 
mutatják a pólusok irányát. 

 

• Dugja vissza az elemtartót az öntözőautomatába (ez csakis az egyik irányban lehetséges) úgy, hogy a 
rögzítőfül a helyére ugorjon. Néhány pillanatra az öntözőautomata összes kijelzése felvillan, ezután a 
készülék már üzemképes. 

 

• Az elemcsere akkor esedékes, amikor a kijelzőn megjelenik a „  “ szimbólum vagy ha a kijelzőnek 

már gyenge a fényereje. 
  

Csatlakoztatás a vízcsaphoz  
Az öntözőautomata programozását természetesen már a vízcsapra való bekötés előtt el lehet 
végezni.  

• Ha a kerti vízcsapon gyorscsatlakozó van, akkor azt előbb vegye le. 
• Ellenőrizze, hogy a hollander tömítése a helyén van-e. Tartsa biztos kézzel az öntözőautomatát, amíg 

meghúzza a vízcsapon a hollandert. 
Vigyázzon, amikor elkezdi csavarni a hollandert, nehogy megszakítsa a menetet! Elég, ha a 
hollandert csak kézzel, szerszám nélkül húzza meg! Különben megsérül a hollander és elvész a 
szavatosság/garancia!  

• Az összes gyorscsatlakozós kimenetre rákötheti a kerti locsoló tömlők csatlakozóit. 

A programozás menete 
Ha egy néhány pillanatig nem nyomja meg egyik nyomógombot sem, akkor az épp aktív beállítás 
befejeződik és a készülék eltárolja az értékeket. A „ “ nyomógomb rövid megnyomásával tovább 
folytathatja a beállítást onnan kezdve, ahol legutoljára abbahagyta.  

Kövesse az alábbi lépéseket (közben figyelje a kijelző mellett, a bal oldalon látható jelzéseket):  

1. Az időpont beállítása („TIME“)  
• A „ “ ill. az „ “ nyomógombbal lehet beállítani a pontos időt. Ha a beállítást gyorsítani akarja, tartsa 

hosszabb ideig lenyomva az adott gombot. A kijelzőn megjelenő „AM“ jelzi a nap első felét, a „PM“ pedig 
a másikat. 

• Ha röviden megnyomja a „ “ vagy a „ “ nyomógombot, akkor a készülék eltárolja a beállítást és átlép 
a hét napjainak beállítására. 

2. A hét napjának beállítása („TODAY“)  
• Válassza ki a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal a hét megfelelő napját (SU = vasárnap, MO = hétfő, TU = kedd, WE 

= szerda, TH = csütörtök, FR = péntek, SA = szombat). A kiválasztott napot 

a „  “ keret mutatja. 
 

• Ha röviden megnyomja a „ “ vagy a „ “ nyomógombot, akkor a készülék eltárolja a beállítást és átlép 
az öntözés napjának beállítására (a „ “ nyomógombbal szükség esetén vissza tud lépni a pontos idő 
beállítására).  

3. Az öntözés napjának beállítása („WATER DAY“)  
• Jelölje ki a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal az öntözés napját (SU = vasárnap, MO = hétfő, TU = kedd, WE 

= szerda, TH = csütörtök, FR = péntek, SA = szombat). Arra is van lehetőség, hogy a „2nd“ vagy a „3rd“ 
választási lehetőséggel minden második vagy minden harmadik napot jelöljön ki. 

• A kiválasztott napon (ill. a „2nd“ minden második, vagy „3rd“ minden harmadik napon) a „ “ 

nyomógombbal váltson át a „ “ (öntözés kikapcsolva) állapotból a „ “ (öntözés  bekapcsolva) állapotba.  

• A „ “ nyomógomb rövid megnyomásával lépjen át az öntözendő terület kijelölése menübe.  

Ez viszont csak akkor lehetséges, ha előtte legalább egy napra már be volt kapcsolva az öntözés.   

4. Az öntözendő terület kijelölése („ZONE“)  
Összesen 3 különböző öntözendő területet lehet kijelölni (A, B, C; az ezekhez tartozó tömlők csatlakoztatására a 
készüléken 3 bekötési csonk van előkészítve). Ezzel a „ “ ill. „ “ nyomógombbal válassza ki az egyik területet. 
A keret mindig 

a kiválasztott terület mellett villog: „  “, ezt a „ “ vagy a „ “ nyomógombbal hagyja jóvá.  

5. Az egyes öntözési periódusok beállítása („WATER CYCLE“)  

Összesen 4-féle öntözési periódust (1, 2, 3, 4) lehet beprogramozni. Válassza ki a „ “  
ill. az „ “ nyomógombbal az egyik öntözési periódust. A keret „ “ mindig az éppen kiválasztott periódus 

mellett villog, ezt hagyja jóvá a „ “ vagy a „ “ nyomógombbal.  



 

6. Az öntözés indításának beállítása („START TIME“) 
 
A „ “ ill. az „ “ nyomógombbal lehet beállítani az öntözés indításának időpontját. Ha a beállítást gyorsítani 
akarja, tartsa hosszabb ideig lenyomva az adott gombot. A kijelzőn megjelenő „AM“ jelzi a nap első felét, a 

„PM“ pedig a másikat. Nyomja meg röviden a „ “ vagy a „ “ nyomógombot a jóváhagyás végett.  

7. Az öntözés hosszának beállítása („HOW LONG“) 
 
Ezután beállíthatja az öntözés hosszát (1 - 240 perc között) a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal. Ha a beállítást 

gyorsítani akarja, tartsa hosszabb ideig lenyomva az adott gombot. Nyomja meg röviden a „ “ vagy a „
“ nyomógombot a jóváhagyás végett.  

8. Az öntözések közötti szünet beállítása („ECO FUNCTION“) 
 
• Amennyiben erre szükség lenne, két öntözési szünetet is beállíthat arra az időre, amíg a víz a talajba 

szivárog. Az öntözés időtartama alatt (ez 1 - 240 perc között szabadon állítható, ld. az előző pontot) az 
öntözőautomata kapcsolgat az öntözés folyik („WATER“, szelep nyitva, 1 - 19 perc között állítható) és az 
öntözés felfüggesztve  („PAUSE“, szelep zárva, 1 - 19 perc között állítható) üzemmódok között.  

A két öntözési szünet hossza mindig attól függ, milyen a talaj (könnyű vagy nehezebb) 

vízfelvételi képessége, ill. milyen az öntőzendő terület  

elhelyezkedése (vízszintes vagy lejtős), mert a víznek időt kell hagyni a beszivárgáshoz.  

Amennyiben Önnek nincs szüksége erre a beállítási lehetőségre, állítsa be a „0“-át. 
 

Ez a beállítás egyidejűleg mind a 4 öntözési periódusra vonatkozik. 
 

• Ehhez először a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal állítsa be az öntözés időtartamának hosszát („WATER“). 
Nyomja meg röviden a „ “ vagy a „  “ nyomógombot a jóváhagyás végett. Ezt követően a „ “ ill. az „

“ nyomógombbal módosíthatjuk az öntözés szüneteltetésének hosszát.  

• Amennyiben további öntözési periódust is be kíván programozni, akkor addig nyomkodja többször és röviden a „

  

“ nyomógombot, amíg a „  “ keret elkezd villogni az 1.sz. öntözési periódus mellett.   

9. Egy beállított öntözés indítása („PROGRAM“)  

• Addig nyomkodja a „ “ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában elkezd villogni a „  “ keret.  
• Addig léptesse a keretet a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni az „AUTO“ jelzést, majd 

nyomja meg röviden a „ “ vagy a „ “ nyomógombot a jóváhagyás végett. 
 

A már beállított öntözés félbeszakítása (pl.eső miatt) 
 
Esős időjárás esetén legfeljebb 6 napig szüneteltethetjük az öntözési programot. Ehhez a következőket 
tegye: 

• Addig nyomkodja a „ “ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában (a „PROGRAM“ jelzés mellett) 

elkezd villogni a   

„  “ keret. 
 

• Addig léptesse a keretet a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a „DELAY“ jelzést, majd 
nyomja meg röviden a „ “ vagy a „ “ nyomógombot a jóváhagyás végett. 

• Állítson be annyi napot a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal, ahány napig szüneteltetni kell az öntözési 

programot. Nyomja meg röviden a „ “ vagy a „ “ nyomógombot a nyugtázás végett. 
 

Az öntözés kézi indítása 
 
Ha éppen nem fut öntözési program, akkor kézzel is el lehet indítani a locsolást. Ehhez a következőket 
tegye: 

• Addig nyomkodja a „ “nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában (a „PROGRAM“ jelzés mellett) 

elkezd villogni a  

„  “ keret. 
 

• Addig léptesse a keretet a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a „MANUAL“ jelzést, 
majd nyomja meg röviden a „ “ vagy a „ “ nyomógombot a jóváhagyás végett. 

• Az ezután következő beállítások hasonlóak a programozás lépéseihez: -- az 

öntözendő terület kiválasztása (A, B, C) 

-- az öntözés hosszának beállítása (1 - 240 perc) 
 

-- amennyiben szükséges, az öntözési szünetek és azok időtartamának beállítása  (egyenként max. 19 
perc; „0“ esetén ez a funkció hatástalan) 

-- a következő öntözendő terület kiválasztása és beprogramozása (addig nyomkodja a „ “ 

nyomógombot, amíg a  
 „ “ keret ismét villog az A, B vagy C öntözendő terület mellett; Módosítsa az öntözendő területet a „ “ 
ill. az „ “ nyomógombbal és ezután röviden nyomja meg a „ “ vagy a „  “ nyomógombot a 
nyugtázás végett, ezzel indítja a beprogramozást) 

 

• Olymódon indítsa el a kézi öntözést, hogy mindaddig nyomkodja a „ “ nyomógombot, amíg a kijelző 

alsó sorában  

elkezd villogni a „ “ keret. Addig léptesse a keretet a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni 

a „MANUAL“ jelzést, majd nyomja meg röviden a „ “ vagy „ “ nyomógombot a jóváhagyás végett. 
 
 

Egy már beállított öntözés hatástalanítása 
 
A már beállított öntözési programot hosszabb időre hatástalanítani lehet. Ehhez a következőket tegye: 

• Addig nyomkodja a „ “ nyomógombot, amíg a kijelző alsó sorában (a „PROGRAM“ jelzés mellett) 

elkezd villogni a   

„  “ keret. 
 

• Addig léptesse a keretet a „ “ ill. az „ “ nyomógombbal, amíg sikerül kijelölni a„OFF“ jelzést, majd 

nyomja meg röviden a „ “ vagy „ “ nyomógombot a jóváhagyás végett. 
 

A vízcsap kinyitása/elzárása 
 
Ahhoz, hogy a programozható öntözőautomata működésbe léphessen és víz jusson a csatlakoztatott 
locsolótömlőkbe, ki kell nyitni a vízcsapot a programozás után. Ellenőrízzen minden csatlakozót, hogy jó-e 
a tömítése.  

Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrízze az öntözőautomata működését és azt, hogy az 
egyes öntözések rendben zajlanak-e. Akár egy kilyukadt víztömlő, vagy egy csöpögő csatlakozó, 

vagy a locsolóeszközökkel játszó gyermekek is komoly károkat okozhatnak a terület 
elárasztásával vagy bizonyos dolgok eláztatásával (például az öntözővíz az ágyásból a 
világítóablakon keresztül befolyik a pincébe).  
Ezért azt javasoljuk, hogy akkor mindenképp zárja el a vízcsapot, ha hosszabb ideig már nem 
kívánja használni az öntözőautomatát. Ilyenkor egyúttal hatástalanítsa is a beállított öntözési 
programokat, ezzel megnövelhető az elemek/akkumulátorok élettartama. 

 

Átteleltetés 
 
Ha fagypont körüli, vagy az alatti hőmérséklet várható, idejében szerelje le az öntözőautomatát a 
vízhálózatról. A készülékből engedje ki az összes benne lévő vizet. Vegye ki mindkét elemet a tartójából és 
a téli időszak alatt száraz, fagymentes helyen tárolja az öntözőautomatát.  

Fagy esetén a víz belefagy az öntözőautomatába; A bennmaradt nagyobb mennyiségű víz 

befagyása tönkreteheti a készüléket, aminek következtében megszűnik a termékszavatosság és 

garancia is! 
 

Karbantartás és tisztítás 
 
Az öntözőautomata nem tartalmaz karbantásra szoruló alkatrészt, ezért azt ne bontsa meg vagy nyissa fel 
(kivéve a jelen Használati utasításban ismertetett elemek behelyezését vagy cseréjét). A készülék 
karbantartását vagy javítását (ideértve a készülék megbontását is) csak az erre jogosult szakember vagy 
megfelelő szakműhely végezheti.  

A termék tisztításához elég egy tiszta, száraz, puha és szálmentes ruha. 
 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel 
ezek megtámadják a házat, sőt, a készülék működését is károsan befolyásolják. 

 
 

Ártalmatlanítás 
 

a) A készülék   
A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő 
hulladékkezelésről. 

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat és ezeket a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.   

b) Elemek és akkumulátorok 
 
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (Elemekre vonatkozó rendelet) az elhasznált elemek és 
akkumulátorok leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni. 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólummal jelölik,  

ami azt jelenti, hogy tilos ezeket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A jelentősebb 

mennyiségben előforduló nehézfémeket   
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom jelöléssel látják el (ez a jelölés az elemen/akkun, pl. a 
baloldalt látható szeméttároló szimbóluma alatt található). 

A használt elemeket/akkumulátorokat ingyenesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, 
valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak! 

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 
 

Műszaki adatok 
 

Tápellátás ...............................2 db ceruzaelem (alkáli elem ajánlott) 
 

Az elemek üzemélettartama....A kapcsolások gyakoriságától függően, kb. 1/2 év 
 

Védettség.................................IPX5 
 

a szállított folyadék ...................................üledékmentes, tiszta édesvíz 
 

A szállított folyadék hőmérséklete ..........max. +38 °C 
 

a vízcsatlakozás menete.................................................26,5 mm (3/4“) 
 

Víznyomás .........................max. 6,8 bar 
 

Méretek .......................................165 x 95 x 155 (Szé x Mé x Ma) 
 

Súly465 g  
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