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Návod k použití 
     Déšť pro plazy s časovačem 

 

Zavlažovací systém obsahuje: 

• Čerpadlo (105 ml/min) a nádržku na vodu (800 ml). 

• Napájecí jednotku ( vstup: 100 - 240 V, 50/60 Hz/výstup: 

1A) 

• Vodní hadici (180 cm) 

• Vodní hadici, průhledná s filtrem 

• Koncový uzávěr 

• 2 trysky s přísavkami 

• 1 přísavku pro upevnění hadice 

• 2 upevňovací díly pro čerpadlo a nádrž na vodu. 

 
Důrazně se doporučuje používat demineralizovanou vodu. 

 
Reptile Rain je ideální pro zvlhčování terárií a pro zavlažování 

rostlin. Zejména tropičtí, v deštných lesích žijící plazi  

a obojživelníci potřebují ke svému zdraví stálou vysokou vlhkost. 

Subtropičtí, stepní plazi rovněž vyžadují zvýšenou vlhkost v 

ranních hodinách. Intervaly a délku zavlažování při dešti plazů lze 

upravit. 

Pro zajištění optimálního provozu doporučujeme použít regulační 

a řídicí techniku (např. termo/hygrostat TRIXIE nebo časovač). 
 
Příslušenství: 

 

 

Čerpadlo: Čerpadlo, které je součástí dodávky, zajišťuje 

rovnoměrné čerpání. Pokud je v systému zbytkový vzduch, 

může být na začátku procesu snížený čerpací výkon. 

Trysky: Trysky, které jsou součástí dodávky, lze otáčet a 

vyklápět. Umožňují optimální zavlažování systému terárií 

nebo rostlin. 

Upevňovací prvky: Přiložené prvky umožňují připevnění ke 

skleněnému nebo dřevěnému teráriu. 

Hadice: Hadice musí být před odstřižením naříznuta na 

správném místě. 

Vodní filtr: Vodní filtr, který je součástí dodávky, zabraňuje 

ucpání čerpadla částečkami nečistot. Zajistěte však, aby při 

odběru vody přímo z terária došlo k jejímu předfiltrování. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Zahájení provozu a nastavení 
 
Místo instalace: 
Napájecí jednotka musí být umístěna tak, aby se nemohla 
namočit. Umístění čerpadla by mělo být rovněž zvoleno tak, 
aby nemohlo zmoknout. 
 

Připojení čerpadla k hadici: 

Přívod čerpadla k nádrži na vodu 

se provádí pomocí průhledné 

hadice. Průhlednou sací hadici 

připojte k sací trysce ve spodní 

části hlavního motoru. 

 

Připojení trysek k hadici: 

Připojte víčko, trysky a černou hadici v popsaném pořadí. 

Hadice musí být zkrácena podle požadované instalace. Druhý 

konec hadice připojte k výstupu vody z čerpadla. 

TIP: Nejprve připojte trysky v požadované poloze a odstřihněte 

příslušné délky hadice. Při tomto postupu dbejte na to, aby byly 

řezy rovné. 

 

Instalace trysek: 

Uvnitř terária protáhněte černou 

hadici od trysky k trysce. Poslední 

trysku uzavřete víčkem. Ozve se 

cvaknutí, když hadice pevně 

dosedne do trysky, musí se zatlačit 

dolů. Při instalaci nasaďte přísavky 

na hladké sklo a pevně je přitlačte, 

abyste zajistili těsné uchycení 

trysek. 

Při instalaci dbejte na to, aby hadice nebyla zalomená nebo 

stlačená. Dále dbejte na to, aby hadice nevedla příliš blízko 

možných zdrojů tepla v teráriu. To může vést k deformacím 

nebo nebezpečí požáru. Po připojení seřiďte postřik. ujistěte se, 

že je tryska hlavního motoru pevně utažena ve směru 

hodinových ručiček. 

Před prvním použitím vytáhněte gumovou krytku na 

výstupu.  
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Nádrž na vodu: 

Po připojení přístroje naplňte 

nádržku na vodu čistou 

vodou, např. filtrovanou nebo 

destilovanou vodou (min. 298 

ml, max. 304 ml). Před 

doplňováním vody vypněte 

napájení. 

Po sestavení připojte napájecí 

adaptér k systému a následně 

pak i k elektrické síti. Reptile 

Rain je možné provozovat 

také pomocí 3 baterií AA. Při 

provozu na baterie je možné i 

mobilní použití. 

V závislosti na typu terária použijte držák pro skleněné nebo 

dřevěné terárium. V závislosti na typu terária použijte držák pro 

skleněné nebo dřevěné terárium. 

Pokyny pro provoz systému|: 

Abyste se vyhnuli přílišnému zavlažování, je třeba dobu 

přizpůsobit teráriu. Intervaly by měly být také voleny tak, aby 

nedocházelo k přemokření. 

Pokud čerpadlo při prvním spuštění nečerpá vodu z nádrže, lze 

podtlak potřebný pro spuštění, vytvořit sáním ústy na výtlačném 

potrubí. Stisknutím tlačítka ON/OFF na tři sekundy se okamžitě 

spustí 15sekundový interval stříkání. LIGHT zapíná a vypíná 

světlo. Chcete-li nastavit cyklus stříkání, stiskněte tlačítko 

CYCLE a opětovným stisknutím tlačítka CYCLE zvolte 

požadovaný interval (1-12 hodin). Kontrolka na levé straně 

zobrazí zvolený interval. Chcete-li nastavit dobu trvání postřiku, 

zvolte DURATION, dokud se vpravo nerozsvítí zvolená doba 

trvání postřiku (15-60 s). Po zahájení intervalu se kontrolka 

automaticky rozsvítí. 

 
Řešení problémů 
Nízký objem postřiku: Zkontrolujte, zda není filtr znečištěný 

nebo ucpaný. 

Z trysek nevytéká voda: Zkontrolujte, zda nejsou trysky 

znečištěné nebo ucpané. 

Nedochází k čerpání vody: odpojte hadici od čerpadla a 

zapněte napájení, dokud nedojde k čerpání z výpustě vody. 

Poté zasuňte hadici zpět. Pokud to nepomůže a problém se 

nepodaří odstranit ani po výměně filtru a trysek, výrobek 

zašlete zpět prodejci nebo kvalifikovanému pracovníkovi 

servisu. 

Bezpečnostní pokyny 

 
• Před použitím přístroje si přečtěte návod k obsluze. 

• Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma 

nebo vlhkýma rukama. 

• Čerpadlo není vhodné pro nepřetržitý provoz (max. 10 

minut nepřetržitého provozu). 

• Neprovádějte na přístroji žádné změny ani manipulace. 

• Opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci 

(elektrikáři). 

• Přístroj čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem. 

• Provoz je povolen pouze s dodaným napájecím zdrojem. 

• Před zahájením provozu zcela rozbalte napájecí 

jednotku a napájecí kabel a zkontrolujte, zda nejsou 

poškozeny. Provoz není povolen nebo musí být 

okamžitě přerušen. 

• Přístroj smí být provozován pouze při teplotách v rozmezí 

od 0°C – 40°C 

 

Důležité poznámky: 
• Přístroj se smí provozovat pouze s demineralizovanou 

nebo destilovanou vodou, aby se zabránilo vzniku 

vápenatých usazenin. 

• Ujistěte se, že je v nádobě vždy dostatek vody. Provoz bez 

vody v nádrži může poškodit čerpadlo. 

• Vodonosné prvky systému nesmí být umístěny na 

plochách citlivých na vlhkost, protože vzhledem ke 

konstrukci může docházet ke kondenzaci nebo 

netěsnostem v důsledku teplotních výkyvů a následné 

roztažnosti/smršťování materiálu. Proto je nutné systém v 

pravidelných intervalech (alespoň jednou týdně) 

kontrolovat, zda nedochází k netěsnostem. Odpovědnost 

za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace 

uživatelem je vyloučena. 

Technické údaje: 
• Provozní napětí: Vstupní 100-240 VAC 50/60 Hz, 

Výstupní: DC5V 1A 

• Příkon DC 5V 

• Kapacita čerpadla: max. 105 ml/min 

 

Třída ochrany II 

Pro vnitřní použití. 

Elektronický odpad podle směrnice 2012/19/EU o odpadech z 

elektrických a elektronických zařízení. 
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