
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací jednotka  
 

EZ PRO JUNIOR 
 
 
 
 

návod k obsluze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit dvě AA baterie 1,5V pro udržení 
naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalické baterie, vyměňujte je 
1x ročně nebo při zobrazení přeškrtnuté baterie v kolečku na displeji (signalizace vybitých 
nebo nezapojených baterií). Data jsou zálohovaná i vysokokapacitní lithiovou baterií, její 
aktivaci zajistíte odstraněním plastového pásku pod svorkovnicí při instalaci jednotky. 
 

Nastavení kalendáře, času, dne 
  

• Otočte hlavní ovladač do pozice „TIME“. Symbol 12 nebo 24h začne blikat. 
• Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení režimu 12h (AM/PM) nebo režimu 

24h.    
• Stiskněte  + na pozici SELECT , hodiny začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici 

ADJUST k nastavení hodin. 
• Stiskněte  + na pozici SELECT , minuty začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici 

ADJUST k nastavení minut.  
• Otočte hlavní ovladač do pozice „DATE“. Číslice označující měsíce začne blikat. 
• Použijte + nebo – na pozici ADJUST k nastavení měsíce. 
• Stiskněte  + na pozici SELECT, dny začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici 

ADJUST k nastavení dne v měsíci. 
• Stiskněte  + na pozici SELECT, roky začnou blikat. Použijte + nebo – na pozici 

ADJUST k nastavení roku. 
 
 

Nastavení programů 
 
Ovládací jednotka SIGNATURE EZ PRO JUNIOR má k dispozici 3 programy, každý 
program pak 3 startovací časy. To znamená, že můžete naprogramovat 3 různé režimy 
závlahy, které mohou být spouštěny 3krát za den. Při nastavení programu každý startovací čas 
aktivuje všechny sekce nastavené v programu postupně za sebou (podle čísel sekcí – pořadí 
nelze měnit). Programování probíhá v pořadí daném hlavním ovladačem:  

- ZONE/RUN TIME  nastavení zavlažovacích časů pro jednotlivé sekce v daném 
programu 

- PROGRAM START TIMES nastavení startovacího času, případně časů (1-3) pro 
daný program  

- % WATER BUDGET – nastavení hospodaření s vodou 
- SCHEDULE nastavení zavlažovacího kalendáře (výběr zavlažovacích dnů nebo výběr 

zavlažovacího intervalu) 
 

Nastavení zavlažovacích časů 
   

Maximální doba závlahy jedné sekce je 6 hodin . 
• Otočte ovladač MODE do pozice PROGRAM, hlavní ovladač do pozice 

ZONE/RUN TIME a ovladač PROGRAM do pozice A . Na displeji se objeví A 
(program A) , 1Z (sekce 1) a blikající pole pro vložení času. 

• Stiskněte  + / - na pozici ADJUST pro nastavení času závlahy pro sekci 1 
• Stiskněte  + na pozici SELECT pro nastavení další sekce.  
• Pokračujte stejným způsobem pro nastavení všech sekcí pro program A 

 
Nastavení startovacího času  

 

• Otočte hlavní ovladač do pozice PROGRAM START TIMES. Na displeji se 
objeví A (program A) , 1 (startovací čas 1) a pole pro vložení času. 

• Stiskněte  + / - na pozici ADJUST pro výběr startovacího času (obvykle 1).  



• Stiskněte  + / - na pozici SELECT pro nastavení hodiny, pomocí  + / - na pozici 
ADJUST nastavte hodinu. Pokračujte volbou +  na pozici SELECT na 
pozici minut.  

• Stejným způsobem nastavte minuty, případně další startovací čas. 
 
Tip: K vypnutí startovacího času vyberte jeho číslo (1-3) a nastavte hodnotu --/-- (mezi 
23:59 a 00:00. 
 

Nastavení sezónního hospodaření s vodou 
   

Nastavené časy pro jednotlivé sekce mohou být upraveny podle sezónní potřeby 
v intervalu 0 -200% . 
• Otočte hlavní ovladač do pozice % WATER BUDGET. Na displeji se objeví A 

(program A) , nápis ALL  a blikající hodnota v procentech. 
• Stiskněte  + / - na pozici ADJUST pro nastavení požadovaných procent.  
 
Poznámka: Každý z programu A,B,C se procentuálně přenastavuje samostatně 
V případě, že změníte procenta v programu A, v programech B a C zůstanou 
nezměněna. 

 
Nastavení měsíčního hospodaření s vodou 
   

Tato funkce umožňuje nastavit procentuální změnu nastavených časů v závislosti na 
konkrétním měsíci. Nastavené časy pro jednotlivé měsíce mohou být upraveny podle 
potřeby v intervalu 0 -200% . 
• Otočte hlavní ovladač do pozice % WATER BUDGET. Na displeji se objeví A 

(program A) , nápis ALL  a blikající hodnota v procentech. 
• Stiskněte  + a - na pozici SELECT najednou. Objeví se aktuální číslo pro 

měsíc a blikající hodnota v procentech. 
• Stiskněte  + / - na pozici ADJUST pro nastavení požadovaných procent.  
• Stiskněte  + / - na pozici SELECT pro přechod na další měsíc. 
• Opakujte postup pro nastavení všech měsíců. 
 
Poznámka: Pokud k měsíci přiřadíte hodnotu 0%, závlaha v daný měsíc nepoběží. 
 

Nastavení zavlažovacích dnů 
 

Toto nastavení umožňuje výběr konkrétních zavlažovacích dnů nebo umožňuje nastavit 
zavlažovací interval od každodenního do třicetidenního nebo zavlažování v sudé nebo 
liché dny. 
Volba sudý/lichý den je podmíněna správným nastavením kalendáře. 
Zvolte jednu z možností a pokračujte následujícím způsobem:  

 
A) VÝBĚR ZAVLAŽOVACÍCH DNŮ 
 

• Otočte hlavní ovladač do pozice SCHEDULE. Stiskněte  + / - na pozici 
SELECT , dokud se nezobrazí symboly kapek u jednotlivých dnů na spodním 
okraji displeje. Nastavovaný den je označen šipkou. 

• Stiskněte  + na pozici ADJUST pro potvrzení dne se závlahou nebo – pro den 
bez závlahy.   

• Stejným způsobem proveďte volbu pro ostatní dny. 
 
 



B) ZÁVLAHA V SUDÉ NEBO LICHÉ DNY 
 
   Tato funkce se používá pouze v regionech s regulovaným odběrem vody. 

• Otočte hlavní ovladač do pozice SCHEDULE. Stiskněte  + / - na pozici 
SELECT , dokud se nezobrazí symboly šipky na pravém okraji displeje na 
pozici ODD (závlaha v liché dny) nebo EVEN (závlaha v sudé dny).  

 
C) ZAVLAŽOVACÍ INTERVAL 
 

• Otočte hlavní ovladač do pozice SCHEDULE . Stiskněte  + / - na pozici 
SELECT , dokud se nezobrazí symboly šipky na pravém okraji displeje na 
pozici INT. Číslo označující délku intervalu začne blikat. 

• Stiskněte  + na pozici ADJUST pro nastavení intervalu. (5=jednou za 5 dnů). 
 

 
Poznámka: Platí vždy poslední volená možnost závlahového kalendáře. Pokud nastavíte 
konkrétní zavlažovací dny a následně zvolíte interval, platí interval. 

 
 

Tímto je nastaven program A, spouštěný ve startovací čas 1 (případně v další startovací časy). 
Pokud chce nastavit také program B, postupujte stejně jako u programu A. Ovladač 
PROGRAM ale nastavte  na pozici B, případně C pro nastavení programu C. 
 
Manuální spuštění jedné sekce 
 

• Pro manuální spuštění pouze jedné sekce otočte hlavní ovladač do pozice MANUAL, 
ovladač MODE musí být v pozici AUTO. Přednastavená sekce 1 a čas 00:10 (10 
minut) bude blikat. 

• Stiskněte  +/-  na pozici SELECT pro výběr sekce, kterou chcete spustit. 
• Stiskněte  +/-  na pozici ADJUST pro nastavení času. 
• Jednotka počká 5 sekund a spustí zvolenou sekci.  
 

Manuální spuštění programu 
 

• Pro manuální spuštění celého programu otočte hlavní ovladač do pozice CYCLE, 
ovladač MODE musí být v pozici AUTO. Aktuální program začne blikat. Ovladačem 
PROGRAM můžete program změnit. 

• Jednotka počká 5 sekund a spustí zvolený program.  
 

Funkce OFF 
 

• Pro vypnutí automatického režimu nebo k zastavení manuálně spuštěné sekce nebo  
      programu otočte hlavní ovladač do pozice „OFF“. 
 

Nastavení funkce dešťového čidla (bypass) 
 

• Pokud je potřeba vyřadit dešťové čidlo (aby závlaha proběhla i když je čidlo 
aktivované deštěm), stiskněte najednou + a – na pozici SELECT. Symbol aktivace 
dešťového čidla se rozbliká. Stejným způsobem čidlo opět uvedete do automatického 
režimu (symbol aktivace dešťového čidla nebliká). 

 


