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LAISTYMO SISTEMA IŠ TALPOS AUTOMATINĖ (SU LAIKMAČIU) 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
1. Laistymo sistemos paskirtis 

Lašelinė laistymo sistema skirta dozuoti vandens tiekimą augalų šaknims, kurioms 
reikia „šilto“ drėkinimo (moliūgams, pomidorams, agurkams, cukinijoms, pipirams, 
baklažanams) Šią laistymo sistemą galima naudoti tiek šiltnamiuose, tiek ir atvirame 
lauke. 

2. Techniniai duomenys 
Darbinis slėgis – 0,1 – 0,2 atm (tai užtikrinama įrengiant laistymo sistemą 1 – 2 m 
aukštyje nuo žemės). 
Vandens sunaudojimas vienam augalui apytiksliai 4 l/val. 

3. Lašelinės laistymo sistemos komplektacija 
Kiekvieno rinkinio elementų skaičių galite patikrinti pažiūrėję ant dėžutės. Laistymo 
sistemą sudaro dvi galimos komplektacijos: 

 30 augalų komplektas – skirtas įdiegti laistymo sistemą 6 m2 plote arba ant 
6x1 m  išmatavimų lysvės, sodinant daržoves dviem eilėmis. 

 60 augalų komplektas – skirtas įdiegti laistymo sistemą 18 m2 plote arba 
standartiniame 6x3 m šiltnamyje, sodinant daržoves, keturiomis eilėmis. 

DĖMESIO! Nurodyti pagrindiniai matmenys yra orientaciniai, esant būtinybei, galima 
atskirai įsigyti laistymo sistemos prailginimo komplektą ir pagrindinę žarną.  
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Pav. 1 Surinkimo schema 

1. Laikiklis vamzdeliui 
2. Skaidrus vamzdelis 
3. Didelis trišakis pagrindinei žarnai sujungti 
4. Kranelis 
5. Smulkus filtras 
6. Pagrindinė žarna ½” 
7. Droselis talpai su vandeniu 
8. Droselis ½”  
9. Alkūnė pagrindinei žarnai 
10. Mažasis trišakis padavimo žarnai 
11. Padavimo žarnelė 
12. Strėlė vandeniui lašinti 
13. Spaustukas pagrindinei žarnai 
14. Užveržimo detalė pagrindinei žarnai 
15. Yla pagrindinei žarnai 
16. Perėjimas 
17. Laikmatis 
18. Adapteris 
19. Sandarinimo žiedas ½”  
20. Sujungimas 

Paruošimas darbui 
Išvyniokite pagrindinę žarną, padėkite ją tarp lysvių ir 
palikite šiek tiek, kad ji išsitiesintų. 
50 – 70 mm atstumu nuo talpos (nėra komplektacijoje) 
apačios išgręžkite 22±1 mm skersmens skylę.  
Atsukite ir nuimkite veržlę nuo droselio. Įstatykite 
droselį su sandarinimo žiedu į talpoje išgręžtą skylę iš 
vidinės pusės. Uždėkite veržlę ant droselio ir priveržkite 
(Pav. 2). Pastatykite talpą 1 – 2 m aukštyje nuo žemės. 

Pav. 2 
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Prijunkite laistymo sistemą prie talpos pagal pateiktą schemą 
(Pav. 1). Yla padarykite žarnoje skyles ir į jas įstatykite 
trišakius. Sujunkite strėles ir trišakius su padavimo 
žarnelėmis. 
Patogiam naudojimui rekomenduojame, kad padavimo 
žarnos galą trumpai įleistumėte į karštą vandenį (60 - 70⁰) ir 
kol žarna neatvėso, pritvirtintumėte strėles ir trišakius. 
Įstatykite strėles į žemę augalų šaknų zonoje. Patikrinkite, 
kad žarnos nebūtų sulenktos. Ant laisvo pagrindinės žarnos 
galo pritvirtinkite užveržimo detalę, kaip parodyta Pav. 3. 

5. Darbo eiga 
Pripildykite turimą talpą vandeniu. Kad išvengtumėte užsikimšusios sistemos, 
rekomenduojame uždengti talpą dangčiu. Atsukite kraną, rankiniu būdu nustatykite laikmatį 
laistymo sistemoje (Pav 6)  ir sureguliuokite krano pasukimą taip, kiek norite išleisti vandens 
iš sistemos. Patikrinkite, ar į visas strėles patenka vanduo. Jeigu vanduo neteka, pašalinkite 
atsiradusią priežastį pagal 8 punkte nurodytas instrukcijas. Periodiškai valykite filtrą: atsukite 
veržlę nuo filtro, nuimkite filtrą ir jį nuplaukite.  

6. Laikmačio nustatymas 
Darbo eiga: 
1. Naujai programai nustatyti perjunkite laikmatį (laistymo trukmė) į padėtį 

„Įšjungti“ (Pav. 4). 

 
                               Pav. 4                                                                                        Pav. 5 

2. Nustatykite laistymo periodiškumą nuo 1 valandos iki 7 dienų* (Pav. 5) 
DĖMESIO! Pirmą kartą nustačius laikmatį, sistema pradės automatinį 
laistymą per nustatytą laiką (jeigu laikmatyje nustatėte laistymą kas 24 
valandas, tai pirmą kartą automatinis laistymas pradės veikti per 24 
valandas). 

3. Nustatykite laistymo trukmę nuo 1 iki 120 minučių (Pav. 5). 
4. Norėdami nustatyti rankinį rėžimą, laikmatyje laistymo periodiškumą perjunkite į 

padėti „Atmesti“, o laistymo trukmę – į padėtį „Įjungti“. Tokiu rėžimu vanduo 
pradės tekėti nedelsiant*. Norėdami sustabdyti vandens tekėjimą laistymo trukmę 
perjunkite į padėti „Išjungti“ (Pav. 6). 
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Pav. 6 

*Galimas įjungimo/  išjungimo užlaikymas iki 5 sekundžių. 

Atsargumo priemonės: 
 Nenaudokite patalpose. 
 Darbinis slėgis nuo 1 iki 8 atm. 
 Nenaudokite sistemos esant žemesnei nei 0⁰ temperatūrai. 
 Naudokite tik švarų vandenį. 
 Maksimali leidžiama vandens temperatūra 40⁰C. 
 Prieš išvykdami ilgesniam laikui, pakeiskite baterijas (2xAAA). 

Baterijų Komplektacijoje nėra. 
 Nenaudokite laistymo sistemos be filtro. 

7. Sistemos saugojimas 
Sezono pabaigoje, išmontuokite visą sistemą, išleiskite visą vandenį iš talpos ir žarnų, kad 
išvengtumėte sistemos susprogimo.  
DĖMESIO! Žiemos metu saugokite, kad pagrindinė žarna nebūtų sulenkta, kad išvengtumėte 
pažeidimų sulenkimo vietose.  
Laistymo sistemos komplektą būtina laikyti sausoje vietoje ir ne žemesnėje nei 3⁰ 
temperatūroje. 
Atkreipkite dėmesį: kad galėtumėte naudoti laistymo sistemą kito sezono metu, 
rekomenduojama kasmet sodinti augalus pagal tą pačią schemą. Jeigu norite sodinti 
didesniame, kitokių matmenų plote, galite papildomai įsigyti laistymo sistemos prailginimo 
komplektą ir pagrindinę žarną.  

8. Galimi sistemos gedimai ir jų sprendimo būdai 
Gedimas Priežastis Sprendimas 

Vanduo nepatenka ant visų 
augalų 

Nėra slėgio sistemoje Patikrinkite: 
 ar talpa yra pilna; 
 ar kranas yra atsuktas 
 ar sujungimai yra 

hermetiški 

Užsikimšęs smulkus filtras 
Susidaręs oras žarnoje 

Vanduo nepatenka ant atskirų 
augalų 

Užsikimšusi strėlė Nuimkite strėlę nuo 
padavimo žarnos ir ją 
išvalykite 

Vanduo nepatenka ant dviejų 
augalų iš vieno trišakio 

Užsikimšęs trišakis Nuimkite trišakį ir jį 
išvalykite 

 


