
Ovládací jednotka C – DIAL

návod k obsluze



Pro správnou funkci jednotky s výstupem 24 VAC (napájení ze sítě 230 V přes trafo) je třeba
zapojit 2 baterie AA 1,5V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny.
Jednotka disponuje krátkodobou pamětí, která udrží naprogramovaná data (kromě aktuálního
času) i bez baterie, pro delší výpadek (více než 1 den) použijte alkalické baterie. Vyměňujte je
1x ročně nebo při indikaci slabého stavu baterií na displeji jednotky.
Pro správnou funkci jednotky s výstupem 6 VDC (bateriová jednotka s napojením na cívky
6-9 VDC) je třeba zapojit  4 baterie AA 1,5V. Použijte alkalické baterie.  Vyměňujte je 1x
ročně nebo při indikaci slabého stavu baterií na displeji jednotky.

Nastavení času, dne

 Nastavte hlavní ovladač do pozice SET. Pozice hodin začne blikat
 Použijte + nebo – k nastavení hodin,  potvrďte   stisknutím   .  Pozice minut  začne

blikat.
 Použijte + nebo – k nastavení minut, potvrďte  stisknutím   . Pozice dnů začne blikat.
 Použijte + nebo – k nastavení aktuálního dne. Otočte hlavní ovladač do pozice AUTO.

Tip: Přidržením tlačítka (cca 2 sekundy) + nebo – docílíte zrychleného přeskakování
hodnot

Programování závlahy

Jednotka  C-DIAL  nabízí  dva  nezávislé  programy  (A  –  nastavení  v  zeleném  poli,  B  –
nastavení v modrém poli) 

 Nastavení startovacího času (čas začátku zavlažování) – nastavte hlavní ovladač na
pozici . Pozice hodin začne blikat. Použijte + nebo – k nastavení hodin, potvrďte ,
stejným způsobem nastavte minuty. 

 Nastavení doby závlahy (čas závlahy jednotlivých sekcí) - nastavte hlavní ovladač na
pozici  SS.  Zobrazí  se  číslo  sekce  a  blikající  pozice  minut.   Použijte  +  nebo  –
k nastavení minut, potvrďte . Stejným způsobem nastavte všechny sekce.

 Nastavení zavlažovacího kalendáře (zavlažovací dny) -  nastavte hlavní ovladač na
pozici  .  Zobrazí  se  dny v týdnu (anglické  zkratky),  bliká pozice  MO (pondělí).
Použijte + k aktivaci dne (označení rámečkem) nebo – k deaktivaci dne (odstranění
označení rámečkem). Potvrďte . Stejným způsobem nastavte všechny dny.

Stejným způsobem můžete nastavit i druhý program.

Manuální ovládání 

 Nastavte hlavní ovladač na pozici manuálního ovládání  I.   Začne blikat ALL a
zobrazí se 3. Pokud nyní potvrdíte , spustí se všechny sekce na 3 minuty.

 Pokud chcete vybrat konkrétní sekce, přepněte na výběr sekcí pomocí +. Zobrazí se
sekce 1 a blikající hodnota minut.  Použijte  + nebo – k nastavení minut, potvrďte  .
Pokud nechcete spustit sekci 1 přejděte na další sekci stisknutím . 

 Stejným  způsobem nastavte  nebo  přeskočte  všechny  sekce,  po  potvrzení  poslední
sekce se závlaha spustí.

 Manuálně spuštěnou závlahu můžete kdykoli přerušit nastavením hlavního ovladače
do pozice OFF.



Procentuální nastavení (sezónní hospodaření s vodou)

Vláhová potřeba se během roku výrazně mění. Není třeba jednotku přenastavovat, stačí použít
funkci procentuálního nastavení. 

 Nastavte hlavní ovladač na pozici %. Zobrazí se blikající hodnota v procentech. 
 Hodnota 100% odpovídá naprogramovaným hodnotám. 
 Použijte  +  nebo – k nastavení  jiné procentuální  hodnoty.  Vraťte hlavní  ovladač do

pozice AUTO. Všechny nastavené časy závlahy jednotlivých sekcí budou upraveny
podle nastavené procentuální hodnoty. (100% = 4 minuty  150% = 6 minut)

Poznámka: Pokud je hodnota procent nastavená na jinou hodnotu než 100, na displeji
je zobrazena vedle aktuálního času ikonka  % . 

Vypnutí / zapnutí jednotky

 Pokud chcete jednotku vypnout, nastavte hlavní ovladač do pozice OFF. Zobrazí se
OFF.

 Pro opětovné zapnutí  jednotky stiskněte nastavte hlavní ovladač do pozice AUTO.
Zobrazí se prolínání aktuálního času a času nejbližšího startu závlahy.




