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Installationsguide Junior DC
Montera automatikdelen på väggen via adaptorn för
väggmontage, alternativt på ventilen via adaptorn för
montage på magnetventilsspolen.
Anslut magnetventilens spolar till automatikdelen. Varje
utgående kabel är numrerad. Anslut röd till röd och svart till
svart. Använd med fördel de vattentäta elskarvar som
medföljer. Kablar som inte ansluts ska isoleras för att
eliminera ev. kortslutning.
OBS! Anslut kablarna innan Ni sätter i batteriet!
När batteriet ansluts kontrollerar automatikdelen att alla
utgångar är stängda.

Automatikdelen monterad på ventilen

Kontrollpanelen:

Inställningar av tid och dag
Bevattningstidens längd
Val av bevattningsdagar
Manuell start
Autoläge
Program 1 & 2
OFF – Ingen bevattning
Ventilnummer
Svagt batteri (blinkande)

Tryckknappar för programmering:
För att flytta till nästa
programfunktion.

Ökning av realtid och bevattningstid. Val av bevattningsdagar samt
manuell start av ventil.

Inställning av bevattningsdag och
ventil i % minskning och ökning av
ventil.

Minskning av realtid och bevattningstid. Val av icke bevattningsdagar samt
manuell stängning av ventil.

Batteri:
Använd endast 9V batteri, Alkaline. Vid normal användning räcker batteriet en säsong.
Byt batteri när ikonen för svagt batteri blinkar i displayen

Batteribyte:
Steg 1
Vrid batteriluckan medurs
ca 45°.

Steg 3
Sätt i ett 9V ALKALISKT
batteri.
OBS! + och – polerna.

Steg 2

Steg 4

Drag batteriluckan utåt.

Tryck tillbaka batteriluckan
enligt steg 2. Vrid luckan moturs
till stoppläget.

Bevattningsprogram
Programmeringen består av tre steg:
1. Bevattningstidens längd för varje ventil.
3. Tid för start av program.

2. Val av dagar då bevattning sker.

Programmering:
TIPS! Genom att hålla inne

eller

knapparna så rullar siffrorna snabbare.

Efter batteriet är insatt ska displayen visa ikonen för inställning av tid och dag.
Om inte tryck
tills ikonen syns i displayen.
Inställning av
tid och dag

Tryck
Tryck

tills pilen markerar rätt dag.
eller
för att ställa in korrekt tid.

Tryck
för att komma till bevattningstidernas längd. Upprepa detta för alla
ventiler Ni önskar lägga in i detta programmet. Varje ventil kan programmeras
med olika bevattningstider.

Bevattningstidernas längd Tryck

eller

för att ställa in längden på bevattningstiderna.

Tryck
för att komma till nästa ventil i detta program, (JRDC-4).
Gör ovanstående för alla ventiler Ni önskar att programmera.
Tryck
för att komma till nästa programmeringssteg.
Ni kan antingen välja vilka dagar i veckan Ni önskar att vattna eller välja
Antal dagar mellan bevattningarna. Pil under SU blinkar då.
Val av
bevattningsTryck
dagar i veckan
Tryck
eller
Tryck
Cyklisk
bevattning
(intervall)

för vilka dagar Ni önskar att bevattning ska ske.
för vilka dagar Ni önskar att bevattning inte ska ske.
tills pilen pekar mot days cycle.

Tryck
eller
för välja den bevattningscykel som passar Er.
OBS! 2 siffror kommer att visas i displayen.
Den högra siffran visar
Bevattningsintervallerna. Den vänstra siffran visar antalet dagar som är
kvar innan bevattning sker.
Om 1 är vald = varje dag. 2 = Varannan dag. 3 = var tredje dag, o.s.v.
Tryck

om Ni önskar att komma tillbaka till ”veckoprogrammering”.

Tryck

för att programmera starttid.

Tryck
eller
för inställning av tid. OBS! AM och PM
(AM=Förmiddag 00.00-11.59, PM= Eftermiddag 12.00-23.59)
Val av
starttid

Tryck

för inställning av nästa starttid (2nd).

OBS! Ställbara bara in 1 starttid för varje program. Ventilerna vill starta automatiskt efter varandra.
För att komma till program 2 tryck och repetera punkt 1-3 ovan.
För att hoppa över program 2, tryck
displayen

och håll in till Ni ser ikonen för manuell bevattning i

Två manuella alternativ finns tillgängliga.
Manuell start av enskild ventil eller Manuell start av helt program / SEMI Auto
Manuell
bevattning

Manuel start av enskild ventil:
Tryck
för att öppna ventilen. ( Ventilens ikon kommer att sluta blinka i displayen.)

OBS!

Tryck
för att stänga ventilen. Tryck
för att komma till nästa ventil, (JRDC-4).
För att komma Om Ni lämnar ventilens läge på ON kommer den att stängas efter inprogrammerad
till manuellt
tid. Programmen är prioriterade i nummerordning 1-2. Om ingen bevattningstid är
bevattningsläge Inlagd kommer 2 min bevattning att ske. Efter bevattningen återgår automatiken till
tryck
och
läge AUTO.
håll inne. Detta
kan göras i vilket
Tryck
för att välja nästa manuella alternativ.
läge som helst
Manuell start av helt program / SEMI Auto:
automatiken
befinner sig i.
I detta läge kan Ni starta alla ventilerna manuellt i turordning i program 1 eller 2.

Det första programmets ventil vill blinka i displayen.
Tryck
för att starta cyklen eller
för att avsluta den.
Tryck
Tryck

för att välja prog. 2. Repetera enligt ovan.
för att komma till läge AUTO. Alla ventiler stängs .

Displayen visar tid och dag, öppen ventil, svagt batteri och OFF.
Tryck
in AUTO läge för att stänga av all bevattning. (Ingen bevattning kommer att
ske.) Tryck
i AUTO läge för att återgå till AUTO läge (bevattning kommer att ske
enligt program).
% ökning eller minskning alla programmerade bevattningstider. Aktuellt läge utgör 100%.
För att komma till Water Budget tryck
tills Ni passerat alla ventilerna och
displayen visar 100 och den önskade ventilen blinkar i displayen.
Tryck för att
öka % och
för att minska bevattningstiden i %.
Ex: Om Pl är satt på 10 minuters bevattningstid och Ni ökar Water Budget 150%,
då kommer de att vattna 15 minuter vardera.
Tryck
för att komma till
manuell bevattning.
TIPS!
• Knappen
leder Er igenom alla programmeringsstegen.
• Om inte automatiken rörs inom 3 min. återgår automatiken till läge RUN,
förutom i läge MANUAL.
• Om Ni håller inne knapparna
eller
, kommer siffrorna att rulla
snabbare i displayen.
• RESET: Om Ni håller knapparna
och
inne samtidigt under några sekunder
återgår siffrorna i displayen till 0 (OFF).
• Radering av program: När automatiken står i AUTO RUN, tryck
och
och håll inne samtidigt tills pilen börjar att blinka i displayen. Efter 5 blinkningar
är alla program raderade.

