
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací jednotka                          
ORBIT – EASY CONTROL 

 
S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM 

 
 
 
 

návod k obsluze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku 

na zadní straně ovládacího panelu jednotky.  Baterie udržuje naprogramované hodnoty 

v případě odpojení jednotky od napětí 230V. Baterii vyměňte, pokud se na displeji zobrazí 

nápis „LOW BATTERY“ 

 

Jednotka ovládá pět jazyků, pokud vám místo přednastavené angličtiny vyhovuje více 

španělština, francouzština, němčina nebo italština zvolte jazyk následujícím postupem: 

 

• Otočte hlavní ovladač do pozice „BUDGETING/LANGUAGE“.  

• Stiskněte RAIN DELAY, na displeji se zobrazí „SET LANGUAGE“ 

• Stiskněte NEXT (šipka vpravo) pro volbu jazyka, vybraný jazyk potvrďte stisknutím 

ENTER (zalomená šipka vlevo) 

 

 
 

Nastavení času a data 
  

• Otočte hlavní ovladač (dále jen HO)  do pozice „TIME/DATE“.  

• Použijte + nebo – k nastavení hodin.  

• Nastavený čas potvrďte stisknutím ENTER (zalomená šipka vlevo) a pokračujte 

nastavením roku. 

• Potvrďte stisknutím ENTER a pokračujte nastavením měsíce. 

• Potvrďte stisknutím ENTER a pokračujte nastavením dne. Potvrďte ENTER. 

 

Tip: Pokud podržíte + nebo –, hodnoty se budou posouvat nahoru nebo dolů rychle, 

dokud tlačítko nepustíte.  
 

 
 

Nastavení programů 
 

- Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL  má k dispozici 2 programy (A,B), 

každý program pak 6 startovacích časů(čas, kdy se spustit zavlažování). To znamená, 

že můžete naprogramovat 2 různé režimy závlahy, které mohou být spouštěny 6 x za 

den. Při nastavení programu každý startovací čas aktivuje všechny sekce nastavené 

v programu postupně za sebou (podle čísel sekcí – pořadí nelze měnit). 
 

Nastavení startovacího času (časů) 
 

• Otočte HO do pozice „START TIME“ programu, který si přejete programovat (A 

nebo B).  Použijte + nebo – k nastavení startovacího času. 

• Pokud si přejete nastavit jen jeden startovací čas v programu A, stiskněte NEXT 

nebo ENTER. 

• Pokud si přejete nastavený čas smazat, stiskněte CLEAR ( C ). 

 

 

Nastavení doby závlahy pro jednotlivé sekce 
 

• Otočte HO do pozice „DURATION“ pro program, který si přejete programovat (A 

nebo B).  



•  Použijte + nebo – k nastavení doby závlahy pro zobrazenou sekci v minutách (0-

120 minut) 

• Stiskněte NEXT nebo ENTER pro nastavení další sekce, pro smazání nastaveného 

času stiskněte CLEAR ( C ). 

• Pokud si přejete nastavit program B použijte stejný způsob nastavení. 

 

 

 

 

 

Nastavení zavlažovacích dnů (kdy a jak často zavlažovat) 
 

Toto nastavení umožňuje nastavit zavlažovací interval od každodenního do 

dvaatřicetidenního nebo umožňuje výběr konkrétních zavlažovacích dnů nebo zavlažování 

v sudé nebo liché dny. 

Volba sudý/lichý den je podmíněna správným nastavením kalendáře. 

 

 

A) VÝBĚR ZAVLAŽOVACÍCH DNŮ 
 

• Otočte HO do pozice „WATTERING DAYS“ pro program, který si přejete 

programovat (A nebo B). Na displeji se zobrazí symboly dnů od pondělí (MO) 

do neděle (SU). Pomocí NEXT můžete přeskočit na další den. Pokud chcete 

den, jehož symbol bliká aktivovat jako den se závlahou, stiskněte ENTER, nad  

symbolem dne zůstane zobrazená kapka. Stejným způsobem nastavte ostatní 

dny. |Stisknutím CLEAR ( C ) závlahu pro daný den deaktivujete (kapka 

zmizí). 
 

 
B) LICHÉ NEBO SUDÉ ZAVLAŽOVACÍ DNY 
 

• Otočte HO do pozice „WATTERING DAYS“. Pomocí NEXT přeskočte na 

volbu ODD (bliká). Stisknutím ENTER potvrdíte volbu závlahy v liché dny, 

nad ODD se objeví kapka. Případnou deaktivaci závlahy v liché dny proveďte 

stisknutím CLEAR, kapka zmizí. 
• Stejným způsobem můžete aktivovat nebo deaktivovat dny sudé – EVEN.   
 

 

C) INTERVAL 
 

• Otočte HO do pozice „WATTERING DAYS“. Pomocí NEXT přeskočte na 

volbu INT (bliká). 
• Pomocí + nebo – nastavte interval (1 – 32 dnů). Interval 1 znamená závlahu 

každý den, 2 závlahu jednou za dva dny atd..  Pro deaktivaci intervalu stiskněte 

CLEAR.  
 

To je vše, jednotka je naprogramovaná. Pro automatický režim nastavte HO do pozice 
„AUTO“. 

 
 
 

 
 
 



 

Test závlahy 
 

• Pro test nastavte  HO do pozice „AUTO“. 

• Stiskněte tlačítko MANUAL (symbol ruky), na displeji se objeví „TEST ALL.  

• Stiskněte ENTER. 

Spustí se postupně všechny sekce po jedné minutě. Můžete rychle přepnout na další sekci 

pomocí NEXT, nebo test vypnout pomocí CLEAR. 

 
Manuální spuštění závlahy – všechny sekce 
 

• Pro manuální všech sekcí otočte HO do pozice „AUTO“. 

• Stiskněte tlačítko MANUAL a stiskněte NEXT. Zobrazí se „ MANUAL ALL“  

• Stiskněte ENTER. 

Spustí se postupně všechny naprogramované sekce . Můžete rychle přepnout na další sekci 

pomocí NEXT, nebo závlahu vypnout pomocí CLEAR. 

 

Manuální spuštění závlahy – program A 
 

• Pro manuální všech sekcí otočte HO do pozice „AUTO“. 

• Stiskněte tlačítko MANUAL a stiskněte 2 x NEXT. Zobrazí se „ A MANUAL ALL“  

• Stiskněte ENTER. 

Spustí se postupně všechny naprogramované sekce . Můžete rychle přepnout na další sekci 

pomocí NEXT, nebo závlahu vypnout pomocí CLEAR.  

 

Manuální spuštění závlahy – program B 
 

• Pro manuální všech sekcí otočte HO do pozice „AUTO“. 

• Stiskněte tlačítko MANUAL a stiskněte 3 x NEXT. Zobrazí se „ B MANUAL ALL“  

• Stiskněte ENTER. 

Spustí se postupně všechny naprogramované sekce . Můžete rychle přepnout na další sekci 

pomocí NEXT, nebo závlahu vypnout pomocí CLEAR. 

  

Manuální spuštění závlahy – jedna sekce 
 

• Pro manuální všech sekcí otočte HO do pozice „AUTO“. 

• Stiskněte tlačítko MANUAL a pak  NEXT, dokud se nezobrazí „MANUAL 

STATION 1“ . 

• Stiskněte ENTER. 

• Použijte + nebo – k nastavení doby závlahy pro zobrazenou sekci v minutách (0-120 

minut) 

• Stiskněte ENTER. 

 

Spustí se zvolená sekce sekce. Můžete závlahu vypnout pomocí CLEAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Funkce OFF 
 

• Pro vypnutí automatického režimu otočte HO do pozice „OFF“. 

 

Funkce NO WATERING DAY / PERIOD 
 

Tato funkce umožňuje nastavit konkrétní den nebo určitou část dne, kdy je závlaha za 

každých okolností blokování. 

• Pro výběr dne s blokovanou závlahou otočte HO do pozice „NO WATERING DAY / 

PERIOD“. 

• Stiskněte NEXT pro posun na vybraný den, závlahu blokujte stisknutím CLEAR.   

Kapka nad symbolem vybraného dne zmizí. Stejným způsobem můžete blokovat i 

další dny. 

• Pro časového intervalu s blokovanou závlahou otočte HO do pozice „NO 

WATERING DAY / PERIOD“ a stiskněte RAIN DELAY. Zobrazí se „SET NO 

WATER START PERIOD“ 

• Použijte + nebo – k nastavení začátku blokovaného intervalu  

• Stiskněte ENTER 

• Použijte + nebo – k nastavení konce blokovaného intervalu  

• Stiskněte ENTER 

 
 

Poznámka: Pokud naprogramovaný čas závlahy koliduje s nastavenou blokací, jednotka 

přeruší závlahu po dobu blokace a dokončí ji po skončení blokace. (Pokud je  start závlahy 

naprogramován do blokovaného intervalu, spustí se až po konci blokovaného intervalu).  

 

Sezónní hospodaření s vodou 
 

Tato funkce je nejdůležitější uživatelskou funkcí jednotky. Pomocí této funkce jednoduše 

změníte nastavení všech naprogramovaných časů podle momentální vláhové potřeby (podle 

ročního období). 
 

• Otočte HO do pozice „BUDGETING“. se objeví 100%.  

• Pomocí  +  a  -  nastavte požadovanou hodnotu zkrácení nebo prodloužení časů. 

• Stiskněte ENTER 

 

Poznámka: Přednastaveny budou všechny naprogramované časy. (pokud je 100%=10min, 

pak 50%=5min) 

 
Nastavení pauzy  

 

V některých případech může nastat situace, kdy je vhodné odložit závlahu o den nebo o 

několik dnů. 
 

• Pro manuální výběr programu otočte HO do pozice „AUTO“. 

• Stiskněte RAIN DELAY pro aktivaci pauzy. Zobrazí se „24 – delay“. Pomocí + 

můžete  dobu pauzy v hodinách zvětšit na 48 nebo 72 hodin, dále pak až na 99 dnů. 

• Stiskněte ENTER 

• Po dobu, kdy je pauza nastavena, je na displeji zobrazen čas zbývající do startu 

závlahy. Po uplynutí nastavené pauzy je obnoven automatický režim. 

• Pokud pauzu chcete zrušit, stiskněte CLEAR. 
 



 
 

Nastavení dálkového ovládání 
 

Nejdříve vložte do dálkového ovládání baterii 9V. 

 

Dálkové ovládání je z výroby synchronizováno s jednotkou a synchronizace není potřeba. 

Pokud chcete synchronizovat nové ovládání postupujte následujícím způsobem. 
 

• Stiskněte a přidržte RF SYNC  na jednotce a zároveň stiskněte OFF na dálkovém 

ovládání. Následně uvolněte RF SYNC na jednotce, po zvukovém signálu je 

synchronizace dokončena.                                                                                                                                                                                                            

 

 

Ovládání dálkovým ovládáním 
 

 

Dálkové ovládání umožňuje spustit jednotlivé sekce, všechny sekce, nebo vybrané sekce na 2, 

10 nebo 30 minut. 
 

• Pro spuštění všech sekcí stiskněte nejprve ALL STATION a pak zvolte ON 2, ON 10 

nebo ON 30 minut. Spustí se všechny sekce na zvolený čas. 

• Pro spuštění jedné sekce stiskněte nejprve číslo požadované sekce a pak zvolte ON 2, 

ON 10 nebo ON 30 minut. Spustí se vybraná sekce na zvolený čas. 

• Pro spuštění několika vybraných sekcí stiskněte postupně čísla požadovaných sekcí a 

pak zvolte ON 2, ON 10 nebo ON 30 minut. Spustí se postupně vybrané sekce na 

zvolený čas. 

 

 


