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Návod k obsluhe

RIADIACA JEDNOTKA RAIN STAR PLUS
  

pre  automatické zavlažovacie systémy

Verzia pre ovládanie 2, 4, 6 zavlažovacích vetiev
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Protokoly:
Medzinárodné modely majú Prehlásenie o zhode a potvrdenie CSA a CE.

Úvod

Riadiaca jednotka umožňuje, podľa Vašich potrieb, mechanické, poloautomatické, alebo
plne automatické riadenie zavlažovacieho procesu.
Výhodou tejto jednotky je schopnosť ovládať (podľa typu) až 6 zavlažovacích vetiev.

Pred inštaláciou riadiacej jednotky si, prosím, pozorne preštudujte tento návod.
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Výhody a základné ovládacie prvky jednotky

Jednoduchosť ovládania 
Otáčaním kruhového ovládača do jednej zo siedmych polôh môžete ľahko overiť pôvodné

Naprogramovanie „z  kresla“
Zatiaľ čo sedíte v kresle, môžete po vložení dvoch alkalických batérií (bez pripojenia k elek -
trickému zdroju) naprogramovať riadiacu jednotku.

Záložný program
Ak príde k výpadku elektriny a obe vložené batérie sú vybité (prípadnie nie sú vložené), príde
v riadiacej jednotke ku strate naprogramovaných údajov. Po zapnutí elektriny bude automaticky
aktivovaný záložný program inštalovaný výrobcom. Ten bude zavlažovať v každej zapojenej vetve
raz denne a to počas doby desať minút.

Poistka 
Poistka je v riadiacej jednotke umiestnená vpravo pod krytom na alkalické batérie a chráni ju pred
poškodením. Ak príde k jej zhoreniu, je nutné ju nahradiť novou v rovnakých parametroch.

Umiestnenie ovládacích prvkov na riadiacej jednotke

Obr. 1:  Umiestnenie ovládacích prvkov na riadiacej jednotke

1 Displej - LCD displej prehľadne zobrazuje čas a všetky naprogramované dáta.

2 Programovacie tlačidlá - k programovaniu slúži 6 tlačidiel, ktoré fungujú v súčinnosti
s kruhovým ovládačom. Používajú sa k nastaveniu denného času, či dňu a času začiatku zavla -
žovania, ako aj k ďalším funkciám.

3 Kruhový ovládač - slúži k jednoduchému prepínaniu funkcií a podľa jeho polohy ľahko zistíte,
v ktorom programe je riadiaca jednotka nastavená.

4 Tlačidlo „Reset“ - stlačením tohoto tlačidla príde k vymazaniu akýchkoľvek Vami zadaných
údajov. Záložný program inštalovaný výrobcom však zostane zachovaný. K zamedzeniu
nechceného vymazania zadaných údajov je tlačidlo „Reset“ zapustené do jednotky a k jeho
použitiu sa odporúča využiť hrot ceruzky a pod.

naprogramovanie a jednoducho vykonať potrebné zmeny.
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Automatické zavlažovacie programy
Riadiaca jednotka poskytuje možnosť dvoch zavlažovacích programov

Program A Vám umožňuje zavlažovať každý deň, obdeň alebo v ľubovoľný deň v týždni, 
zavlažovanie môže byť nastavené iba vo vybraných vetvách vo zvolený deň
v týždni.
Program je týždenný, teda nasledujúci týždeň sa opakuje podľa predchádza -
júceho týždňa.

Program B Vám umožňuje dve voľby.  
Prvá varianta je zavlažovanie v nepárnych alebo párnych dňoch.  
Druhá varianta umožňuje zvoliť zavlažovanie v opakujúcom sa intervale 
s rozpätím od 1 do 28 dní. Program v riadiacej jednotke automaticky
vypočítava nepárne a párne dni - ráta  i s prestupnými rokmi.

V prípade, že pri programovaní jednotky omylom dôjde k prekrytiu začiatočných časov 
zavlažovania v jednotlivých vetvách, systém automaticky zoradí zadané počiatočné časy 
s určitým časovým posunom. A to tak, aby zavlažovanie prebehlo vo všetkých vetvách počas
stanovenej doby.

Ručné a poloautomatické nastavenie programu

Uvedenie do prevádzky
Prv, ako začnete s programovaním jednotky, nainštalujte alkalické batérie, nastavte čas, 
dátum a zostavte si zavlažovací plán.

Inštalácia batérií
Riadiaca jednotka používa dve batérie (typ AA) pre zálohovanie programu v prípade výpadku 
elektrickej energie. Nové batérie by mali spoľahlivo zálohovať riadiacu jednotku približne
počas doby jedného roka.

Postup inštalácie - odoberte kryt na riadiacej jednotke, vložte batérie do konektorov 
v správnej polarite podľa označenia a vráťte kryt nazad na riadiacu jednotku.

Slabé alebo chýbajúce batérie spôsobia vymazanie pamäte riadiacej jednotky pri výpadku 
elektrickej energie. V tomto prípade je potrebné po nainštalovaní nových batérií znovu
naprogramovať zavlažovací plán.

Pred prvým programovaním stlačte tlačidlo „Reset“.  
Toto tlačidlo neovplivní záložný program inštalovaný výrobcom. 

POZOR !  
Ďalej sa používa tlačidlo „Reset“ iba v prípade, že chcete zrušiť všetky 
Vami zadané údaje v riadiacej jednotke.

Z dôvodu okamžitej reakcie na špeci�cké podmienky Vám riadiaca jednotka poskytuje mož -
nosť ručného a poloautomatického režimu zavlažovania (viac na strane 9).
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Obr. 3: Nastavenie hodín a dátumu

Nastavenie času a dátumu
Nastavte kruhový ovládač do pozície označenej „Time / Date“.
Na displeji sa zobrazí údaj „12:00 AM“ spolu s troma šípkami označujúcimi rok (Year), mesiac
(Month),  dátum (Date).
Pre nastavenie správneho času stlačte tlačidlo „+“ pre posun vpred, alebo „-“ pre posun smerom
vzad (viď. obrázok 3). Pre urýchlenie možete tlačidlá „+ / -“ podržať stlačené. Správne nastavený
čas potvrďte tlačidlom „Enter“.

Po nastavení správneho času a jeho potvrdení tlačidlom „Enter“ sa objavia na displeji pod
označením rok (Year), mesiac (Month) a dátum (Date) pozdĺžne čiarky (kurzory, viď obrázok
3). 
Pre nastavenie správneho roku používajte ltačidlá  „ + / - “ a potvrďte dlačidlom „Enter“.
Pre nastavenie správneho mesiaca používajte ltačidlá  „ + / - “ a potvrďte dlačidlom „Enter“.
Pre nastavenie správneho dňa používajte ltačidlá  „ + / - “ a potvrďte dlačidlom „Enter“.
Po vykonaní týchto úkonov displej zobrazí správny čas a kurzor označí deň v týždni.
(M=Po; T=Ut; W=St; Th=Št; F=Pia; S=So; Su=Ne; 2nd =druhý týždeň)

Poznámka:  Podľa prevedenia riadiacej jednotky sa môžu údaje o dátume,
mesiaci a roku zobrazovať v inej časti displeja, než je uvedené na obázkoch.

POZOR !
V prípade, že po nastavení času a dátumu neprevediete naprogramovanie
vášho zavlažovacieho plánu, príde automaticky k aktivácii záložného programu
vloženého výrobcom, kedy všetky vetvy zavlažujú denne počas doby 10 minút.
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Programovanie
Riadiaca jednotka ponúka dva základné programy A a B. Ich varianty umožňujú naprogramovať 
zavlažovanie až 4x denne a pri využití oboch programov až 8x denne, podľa vašich potrieb. Do už
hotového programu môžete kedykoľvek vstúpiť a zmeniť vami zadané údaje (napr. začiatok zavla-
žovania, dĺžka zavlažovania, zavlažovacie dni).

Začiatok zavlažovania (Start Times)
Nastavuje sa pre oba programy A i B rovnako. Pre každý program ho však musíte nastaviť zvlášť. 

 Otočte kruhový ovládač do polohy „Start Time“ vo výseči programu, ktorý chcete používať
(viď. obr. 4).

 Na displeji sa zobrazí „A“ alebo „B“ podľa toho, ktorý program ste zvolili, ďalej  „--:--“ 
a blikajúci kurzor v pozícii „Štart 1“.

 Riadiaca jednotka ponúka možnosť zavlažovať až 4x denne („Štart 1, Štart 2, Štart 3, Start 4“). 

 Vložte čas pre začiatok zavlažovania prvého cyklu, za použitia tlačidiel „+“ alebo „–“  a nastave-
nie potvrďte tlačidlom „Enter“.

 Kurzor na displeji sa posunie na nastavenie druhého cyklu „Štart 2“. 

 V prípade, že chcete zavlažovať dvakrát, trikrát alebo štyrikrát denne, zopakujte celý postup,
ako pri nastavení prvého cyklu.

Obr. 4: Nastavenie začiatku zavlažovania

K zabráneniu náhodného spustenia závlahy nastavte otočný ovládač do polohy „O�“
(Systém vypnutý).
V prípade, že máte už naprogramovaný zavlažovací plán a chcete zavlažovanie spustiť, 
nastavte otočný ovládač do polohy „Auto“ (Systém zapnutý).

Vytvorenie zavlažovacieho plánu

Prispôsobuje ich požiadavkám jednotlivých druhov rastlín v rámci zavlažovanej plochy. 
Optimálne je vopred si zistiť potreby pestovaných rastlín na závlahu a následne 
naplánovať podľa typu použitých postrekovačov potrebnú dĺžku zavlažovania v  jednotlivých
vetvách. Tak dosiahneme optimálnu funkciu celého systému, čo sa prejaví na vzhľade, aj
výnose rastlín.

Zavlažovací plán de�nuje dobu a počet závlah v jednotlivých vetvách systému.
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Obr. 5: Nastavenie doby trvania zavlažovania

Doba trvania zavlažovania
Nastavuje sa pre oba programy A i B rovnako. Pre každý program uj však musíte nastaviť 
zvlášť.

 Otočte kruhový ovládač do polohy „Station / Duration“ vo výseči programu, ktorý chcete použí-
vať (viď. obr. 5). 

 Na displeji sa zobrazí  „A“ alebo „B“ podľa toho, ktorý program ste zvolili, ďalej  „- -  mins“  a kurzor
bude označovať  „Station 1“ (zavlažovacia vetva 1).

 Dobu zavlažovania pre každú vetvu môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 99 minút. 

 Tlačodlom „+“ a  „–“ nastavte požadovanú dobu zavlažovania v minútach a potvrďte tlačidlom 
„Enter“. Po potvrdení sa pri programe  „A“ alebo  „B“ nastálo označí naprogramovaná vetva
(„Station 1“).

 Blikajúci kurzor sa presunie na pozíciu  „Station 2“, kde rovnakým postupom programujete dĺžku 
zavlažovania pri vetvách 2 až 6 (podľa počtu zapojených zavlažovacích vetiev).

 Pre vynechanie zavlažovania v jednej vetve stlačte tlačidlo  „Next“ (Ďalší). Toto tlačidlo sa používa
aj k pohybu medzi jednotlivými vetvami.

 Pre vymazanie niektorej z už skôr naprogramovaných vetiev stlačte tlačidlo „Clear“ (Zmazať).

Nastavenie zavlažovacích dní v programe A
 Kruhový ovládač otočte do polohy „Day of week“ vo výseči programu A. Na displeji sa zobrazí 

„A“, indikujúci zvolený program, a kurzor označujúci prvý deň v týždni (M = Po) (viď. obr. 6).

 Ak v tento deň chcete zavlažovať, stlačte tlačidlo „Enter“ k potvrdeniu. Pri označení „M“ sa obja-
ví šípka a kurzor sa presunie na  „T“ (Ut).

 Pre potvrdenie zavlažovania v tento deň stlačte tlačidlo „Enter“ .

 Pre vynechanie zavlažovania v označenom dni stlačte tlačidlo „Next“ a kurzor sa presunie 
k ďalšiemu dňu.

 Opakujte tieto kroky pre všetky dni v týždni.

 Pre vymazanie už zvoleného dňa stlačte tlačidlo „Clear“.

 Ak chcete zavlažovať každý druhý deň, posuňte kurzor pomocou tlačidla „Next“ na označenie
„2nd“ a potvrďte tlačidlm „Enter“.

Upozorňujeme: Ak zvolíte zavlažovanie každý druhý deň (2nd) nemôžete už
nastaviť zavlažovanie na určitý deň v týždni.
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Nastavenie zavlažovacích dní v programe B
Program B sa používa k zavlažovaniu v intervaloch od 1 do 28 dní alebo k zavlažovaniu v nepárne

 Kruhový ovladač otočte do polohy „Watering Interval“ vo výseči programu B. 
Na displeji sa zobrazí  „B“, indikujúce zvolený program a kurzor vpravo hore označí 
„Interval“  (viď.  obr.  7).

 Pomocou tlačidiel  „+“  a  „-“  nastavte počet dní medzi jednotlivými zavlažovaniami.
Príklad: ak chcete zavlažovať raz za 10 dní, nastavte interval na „10“.

 Potvrdenie zvoleného intervalu vykonajte tlačidlom „Enter“.

 Ak chcete zavlažovať v nepárne alebo párne dni, pomocou tlačidla „Next“ presuňte kurzor na
označenie „Odd“ (Nepárny) alebo „Even“ (Párny). Voľbu potvrďte tlačidlom „Enter“.

 Pre vymazanie nastavených údajov použite tlačidlo „Clear“.

Prehliadanie a úprava programu
Riadiaca jednotka Vám umožňuje ľahko prehliadať a upravovať zavlažovací plán.

 Pre prehliadanie začiatku zavlažovania v programe A alebo B jednoducho otočte kruhovým ovlá-

 Zmeny jednoducho vykonajte podľa vyššie uvedených pokynov pre program A alebo B.

Ak chcete po prehliadaní alebo zmene programu spustiť automatické zavlažovanie,
nezabudnite otočiť kruhový ovládač do polohy  „Auto“.

alebo párne dni z hľadiska dátumu, za predpokladu správneho nastavenia času a dátumu.  Riadiaca
jednotka udrží správny dátum aj v prípade prestupného roku.

Obr. 7: Nastavenie intervalu v programe B

Obr. 6: Nastavenie zavlažovacích dní v programe A

dačom na  „Start Times“ v poli zvoleného programu a skontrolujte zadané časy. Pomocou tlačidla
„Next“ môžete skontrolovať začiatočné časy v jednotlivých vetvách bez obáv zmeny programu.
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Automatická prevádzka zavlažovania
Po ukončení programovania jednotky môžete využívať režim automatického zavlažovania.

 Pre túto voľbu nastavte kruhový ovládač do polohy „Auto“ (viď. obr. 8). Riadiaca jednotka bude

V prípade, že je nastavený program A aj B, spúšťajú sa postupne oba programy. Pre bežné využitie
automatického zavlažovania odporúčame naprogramovať iba  jeden program.

Ručné a poloautomatické ovládanie
Riadiaca jednotka umožňuje využívať ručné aj poloautomatické ovládánie bezo zmeny uloženého
programu pre automatické zavlažovanie. 

Poloautomatické ovládanie (všetky vetvy zavlažujú len raz)

Automatický program je dočasne nahradený poloautomatickým zavlažovaním.

 Kruhový ovládač nastavte do polohy „Auto“ 

 Stlačte tlačidlo „Manual“ (Ručne).

 Na displeji sa objaví text „AB“, „Manual“ a blikajúce „All“ (Všetko) (viď. obr. 9).  To označuje, že
všetky vetvy zavlažovacieho systému budú v programe A aj B postupne zavlažovať podľa
programu pre automatický režim.

 Pre jednorazové spustenie zavlažovania podľa programu A alebo B vyberete pomocou tlačidla 
„Next“ požadovaný program A alebo B. Na displeji sa zobrazí iba aktivovaný program (A alebo B)
(viď. obr. 10).  Blikajúce  „A“ na displeji vľavo dole označuje aktivovanú vetvu zavlažovania.

 Voľbu potvrďte tlačidlom „Enter“. Zavlažovanie sa okamžite spustí.

Upozornenie:  V tomto režime je po ukončení zavlažovania v prvej nastavenej vetve
programu A spustená prvá vetva programu B, nasleduje druhá vetva programu A ...

(teda A1, B1, A2, B2 ...)  (viď. obr. 11).

Obr. 8: Automatický 
režim zavlažovania

Obr. 9: Poloautomatický režim zavlažovania

postupne spúšťať zavlažovanie v jednotlivých vetvách a začne programom A.
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Obr. 12: Ručný režim zavlažovania

Obr. 13: Ručný režim zavlažovania - príklad

 

Ručné ovládanie
Použitie ručného ovládania Vám umožňuje okamžite spustiť zavlažovanie v ľubovoľnej vetve 
po dobu od 1 do 99 minút.

 Kruhový ovládač nastavte do polohy „Auto“ 

 Stlačte tlačidlo „Manual“. 

 Tlačidlom „Next“ zvoľte požadovanú vetvu. Napr. pre vetvu 1 stlačte tlačidlo „Next“ 3x a na
displeji sa pri označení „Station 1“ zobrazí blikajúci kurzor a vpravo dve čiarky indikujúce
počet minút (viď obr. 12).

 Nastavte požadovanú dĺžku zavlažovania v minútach pomocou tlačidiel   „+“  a  „–“.

 Voľbu potvrďte tlačidlom „Enter“.

 Okamžite sa spustí zavlažovanie.

 Pre prerušenie už prebiehajúceho (ručne nastaveného) zavlažovani v ktorúkoľvek dobu stlačte
1x tlačidlo „Clear“.  Riadiaca jednotka pozastaví zavlažovanie a prejde do automatického režimu
zavlažovania.

Napr.:  pre nastavenie zavlažovania vo vetve č. 3 počas 
doby päť minút stlačte tlačidlo „Manual“ a pomocou 
tlačidla „Next“ presuňte kurzor nad označenie tretej vetvy. 
Tlačidlami  „+“  a  „–“  nastavte dĺžku zavlažovania na 5 
minút a potvrďte tlačidlom  „Enter“  (viď. obr. 13).

Obr. 10: Poloautomatické zavlažovanie 
pre program A

Obr. 11: Poloautomatické zavlažovanie  
pra programy A a B
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Upozornenie:  Ak nezvolíte do 60 sekúnd po stlačení tlačidla  „Manual“  príslušnú
vetvu a dĺžku zavlažovania, jednotka sa vráti do automatického režimu.

Ak tlačidlo  „Clear“ stlačíte viackrát, prejde riadiaca jednotka do režimu, kedy je akékoľvek zavlažo-
vanie na 24 hodín pozastavené (podrobnejšie viď. ďalšia kapitola). Riadiaca jednotka sa po uplynutí
tejto doby vráti do programu automatického zavlažovania.

Pozastavenie zavlažovania na 24 hodín
Túto funkciu využijete k ľahkému pozastaveniu zavlažovania na dobu 24 hodín. Po uplynutí tejto 
doby sa jednotka sama vráti do automatického režimu.

 Kruhový ovládač ostáva v polohe „Auto“.

 Stlačte tlačidlo  „Rain delay“. Systém riadiacej jed-
notky pozastaví zavlažovanie na 24 hodín od oka-
mihu, kedy ste tlačidlo  „Rain delay“ stlačili.

 Displej jednotky zobrazuje aktuálny čas (viď. obr. 14).

 Zrušenie tejto funkcie vykonáte stlačením tlačidla  „Clear“.

Úplné vypnutie sytému zavlažovania
Celý systém vypnete otočením kruhového ovládača do polohy  „O�“  (Vypnuté). Riadiaca jednotka
ostáva naprogramovaná, iba neprebieha zavlažovanie. Je možné riadiacu jednotku aj odpojiť od
siete, hrozí však (po vybití záložných batérií) strata  naprogramovaných údajov. 

Inštalácia

Umiestnenie riadiacej jednotky
Riadiacu jednotku umiestnite blízko zdroja elektrickej energie tak, aby nebola vystavená vode. 
Pracuje pri teplotách -10°C až +45°C.

Montáž
Jednotku inštalujte na stenu, ak je to možné,
vo zvislej polohe. Najskôr do steny naskrut-
kujte skrutku, ktorá bude mierne vyčnievať.
Na ňu zaveste jednotku a pomocou dvoch
skrutiek ju zaistite cez otvory v spodnej
časti (viď. obr. 15). 

Obr. 15: Montáž na stenu

Obr. 14: Pozastavenie  zavlažovania
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Pripojenie vodičov od elektromagnetických ventilov k riadiacej jednotke

 Odnímte plastový kryt z riadiacej jednotky

  Priraďte jednotlivým elektromagnetickým ventilom čísla 1 až 6. Tieto čísla zodpovedajú číslam
zavlažovacích vetiev, ktoré tieto ventily ovládajú. Prepojte ovádací vodič od ventilu so svorkou
so zodpovedajúcim číslom.

 Pripojte spoločný vodič (common) od elektromagnetických ventilov do svorky „COM“
(viď. obr. 17).

Záložné batérie
Nainštalujte dve alkalické batérie veľkosti AA (1,5 V) do riadiacej jednotky.

Upozornenie:  Batérie nesmú mať náhodný kontakt s vodičmi vo svorkovnici !

Pripojenie elektromagnetických ventilov

Ak je vzdialenosť medzi riadiacou jednotkou a elektromagnetickým ventilom menšia ako 200
metrov, použite vodič s PVC izoláciou o priereze min. 0,8 mm2, pre vzdialenosť cez 200 m o priere-
ze min. 1,5 mm2. Kábel môže byť položený v zemi. Pre jeho lepšiu ochranu použite PVC chrániče, 
obzvlášť v miestach, kde by v budúcnosti mohli byť vykonávané zemné práce.

 Odporúčame použiť viacžilový kábel s PVC izoláciou. Počet vodičov zodpovedá počtu ovládaných
elektromagnetických ventilov + 1 pre spoločný vodič.

 

 Každý elektromagnetický ventil musí byť k riadiacej jednotke pripojený samostatným vodičom.
Riadiaca jednotka môže ovládať, podľa prevedenia, až šesť ventilov.

Každý elektromagnetický ventil má dva pripojovacie
vodiče. Jeden (ľubovoľný) z vodičov od každého
elektromagnetického ventilu spojte so spoločným
vodičom od riadiacej jednotky (Common).
Druhý vodič od každého elektromagnetického
ventilu prepojte samostatným vodičom
s riadiacou jednotkou (viď. obrázok 16).

.

.

Obr. 16: Prepojenie elektromagnetických ventilov

Pripojenie samostatných elektromagnetických ventilov rady 200 a 400

..

.
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Pri slabých alebo nenainštalovaných bateriách môže prísť pri výpadku el. energie k poškodeniu
alebo vymazaniu uloženého programu. V tomto prípade odpojte transformátor od zdroja, nainšta-
lujte nové batérie a znova zapojte transformátor do zdroja. Znovu naprogramujte riadiacu jednotku.

Pripojenie transformátora
• Pri inštalácii musí byť transformátor odpojený od zdroja elektrickej energie

• Odnímte plastový kryt z riadiacej jednotky

• Pre pripojenie transformátora 230V na 24V slúžia svorky označené „24V“ (viď. obr. 18)

• Dôsledne pripojte vodiče od transformátora a dotiahnite svorky

•     Zapojte transformátor do zdroja

•     Nasaďte späť plastový kryt riadiacej jednotky 

Upozornenie:  Nezapájajte viac riadiacich jednotiek na jeden transformátor.

Pripojenie ďalších zariadení k riadiacej jednotke
V prípade potreby pripojenia ďalšieho príslušenstva k riadiacej jednotke, napr. dažďového senzora alebo 
zariadenia pre ovládanie čerpadla (Pump Start Relay), sú k dispozícii návody k týmto zariadeniam.

Poruchy prevádzky a ich odstránenie
Jeden alebo viac elektromagnetických ventilov nefunguje
1. Chybný solenoid
2. Poškodený alebo odpojený kábel
3. Cudzí predmet vo ventile – nutné rozmontovať a vyčistiť ventil
4. Chybné naprogramovanie

Strata programu
1. Batérie nie sú nainštalované
2. Batérie sú slabé, teda nemôžu zálohovať program v riadiacej jednotke

Ventily spínajú inokedy, než chcete
1. Príliš vysoký tlak vody
2. Je naprogramovaný viac, než jeden začiatočný čas zavlažovania
3. Došlo k prekrytiu naprogramovania jednotlivých vetiev

Obr. 17: Svorkovnica
riadiacej jednotky

Obr. 18: Pripojenie transformátora
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Jedna z vetiev stále zavlažuje
1. Chyba ventilu z dôvodu jeho zanesenia nečistotami – ventil je potrebné rozobrať a vyčistiť
2. Poškodená membrána ventilu

Nepracuje žiadný ventil

1. Porucha transformátora, alebo pripojenia k sieti
2. Chybné naprogramovanie
3. Chybná poistka

Riadiaca jednotka sa nezapne
1. Chybné poistky

Poistka sa opakovane prepaľuje
1. Chybný solenoid ventilu, prípadne skrat vo vodičoch.

Bezpečnostné predpisy
1. Riadiaca jednotka musí byť napájaná z transformátora 230/24 V. Transformátor musí mať odde-

lené primárne a sekundárne vinutie a musí vyhovovat triede ochrany II podľa ČSN 33 06 00.
Stupeň krytia nesmie byť menší než IP2X, podľa ČSN 33 13 10.

2. Zapnutie a vypnutie riadiacej jednotky sa uskutočňuje pripojením či odpojením primárneho 
vinutia transformátora k sieťovému rozvodu.

3. Je zakázané vykonávať akýkoľvek zásah do transformátora.

4. Akékoľvek elektroinštalačné práce, montáž či demontáž riadiacej jednotky musia byť vykonávané 
pri odpojenom transformátore od sieťového rozvodu. 

5. Do jedného transformátora môže byť zapojená iba jedna riadiaca jednotka.

6. Svorkovnica riadiacej jednotky musí byť zakrytá krytom z plastickej hmoty.

7. Radiaca jednotka a transformátor musia byť prevádzkované v suchom prostredí mimo dosah 
dažďa alebo závlahového postreku.

8. Chybný transformátor sa nahradzuje novým. 

Zostavenie zavlažovacieho plánu
1. Pr každej vetve si zapíšte polohu, typ postrekovača a druh zavlažovaných rastlín.

2. Pri každej vetve ďalej stanovte dobu trvania zavlažovania a jeho počet.

3. Podľa bodu 2. určite ideálnu variantu zavlažovania.

4. Podľa tohoto plánu naprogramujte riadiacu jednotku.
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Vetva Program Varianta 
zavlažovania

Dni Čas 
spustenia

Doba 
trvania

Poloha Postrekovače Rastliny

1 A dni v týždni Po, St, So 05:00 15 min Predný diel výsuvný 
rozprašovací

tráva

2 A dni v týždni Po, St, So 05:00 20 min Vpredu, 
sever

výsuvný rotačný tráva

3 B nepárny / každý 
druhý deň

08:45 30 min Vzadu, 
sever

výsuvný 
rozprašovací

nízky 
porast

Váš plán zavlažovania môže, v závislosti na vyššie uvedených informáciách,
vyzerať takto:

párny



ZÁRUČNÝ LIST 
 
 

 
 
Na akosť, kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku 
na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja užívateľovi. 
Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou 
výrobou, ktoré sa prejavia v záručnej lehote v danom výrobku vinou výrobcu. 

 
 
Podmienky pre poskytovanie záruky: 

• riadne vyplnený záručný list predávajúcim – orámované časti 
• doklad o kúpe (alebo aj čitateľná kópia dokladu o kúpe) 
• neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov 
• použitie výrobku len na predpísané účely 
• dodržanie návodu na použitie 
• montáž výrobku odbornou firmou, resp. správa o východzej revízii (ak to vyžaduje   

povaha výrobku) 
• výrobok nebol ( ani pri poruche ) rozobratý, poprípade poškodený 
• na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu 

 
Záruka platí v súlade so smernicami krajín EU. Záruka sa vzťahuje výlučne len na 
výrobné chyby. Použitie prístroja v nevhodnom prostredí a na iné účely, než je 
uvedené v tomto návode znamená stratu nárokov na záruku.  
Záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú opotrebovaniu. 

 
 

 
Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ prednostne u svojho predávajúceho alebo montážnej firmy. 
  

 
    Distribútor: 

 
 

Výrobca: Typ výrobku: 

Sériové číslo: Dátum predaja: 

Predávajúci: Dátum uvedenia do prevádzky: 

 
Odbornú montáž vykonal: 

 
Pečiatka a podpis: 


