
Instruktion

Junior DC
Installationsinstruktion

Montera automatiken på väggen med hjälp av
monteringskonsolen eller på ventilen med hjälp
av ventilkonsolen
Junior DC 1 avd. Magnetspolen är redan
ansluten vid leveransen.
Anslut magnetspolarna till automatiken. Varje ka-
bel som kommer från kontrollen är märkt med ett
stationsnummer. Anslut den röda kablen från
spolen till den röda från automatiken och utför
det samma med de svarta kablarna. Använd den
vattentäta krympanslutningen för att utföra
anslutningarna. Oanvända kablar ska tejpas för
att förhindra kortslutning.
Anslut kablarna först, innan batteriet installeras.
När batteriet är anslutet kontrollerar automatiken
ventilens position för att vara säker på att den är
stängd!

9 volts spole
En 9 volts pulsstyrd spole måste användas ihop
med den här automatiken. Den pulsstyrda  spolen
kan var 2-vägs eller 3-vägs för hydraulisk ventil-
användning. Obs: Teckningen representerar
2-vägsventil.
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Kontrollpanelen  displayikoner:
Ställ in tid & dag

Vattningslängd

Bevattningsdagar
på/av

Manuell eller halv-
automatik

Program 1 & program 2

Automatisk funktion

Av - ingen vattning

(blinkande)
Låg batterinivå

Öka tid och bevattningstid.
Används även som aktivering av
bevattningsdagar och manuell
bevattning

Minska tid och bevattningstid.
Används även som aktivering av
bevattningsdagar och manuell
avstängning.

Ikon för stationsnummer

”Nästa steg” - gå vidare till nästa
programmeringsmoment.

Stega fram dagar och stations-
nummer. I bevattningstid läget
påverkas %-skalan.

Batterianslutning
Förvissa dig om att ditt 9 voltsbatteri är ett alkaliskt batteri med god kvalitet. Under normal
användning varar batteriet i minst en bevattningssäsong. Låg batterinivå börjar blinka när
batterinivån är låg. Byt då batteri!

Steg 1:
Vrid batteriluckan
medurs, ca 45º.

Steg 2:
Dra i  batteriluckan.

Steg 3:
Installera ett 9 V alkaliskt
batteri med + mot framsi-
dan.

Steg 4:
Tryck tillbaka batteri-
luckan till rätt position
enligt steg 2. Vrid luckan
till sin ursprungsposition.

Bevattningsprogram
Bevattningsprogrammen består av 3 parametrar:
1 Varaktigheten på bevattningen för varje avdelning
2 Bevattningsdagar
3 Starttid för bevattningen
En avdelning kan ha starttider i båda programmen om så önskas



Programmeringssteg
Obs: Om du håller inne      eller        rullar siffrorna fram snabbt

Ställ in bevattningstid för alla avdelningar som ska ingå i det aktuella
programmet. JDC-4 avd: Varje avdelning kan programmeras med
olika bevattningstider.
Tryck        eller       för att fastställa bevattningstiden.
Tryck        för att gå till nästa avdelning i det aktuella programmet.
Gör om samma procedur med de andra programmen.
Tryck på           för att gå vidare till nästa programmeringssteg.

När batteriet är monterat kommer displayen att visa ikonen för
”Set time/day”. Om den inte gör det, tryck         tills det visas.
Tryck         tills pilen pekar på aktuell dag.
Tryck på        eller        för att ställa in tiden.

Tryck på           för att ställa in

Man kan antingen välja dagarna i veckan man vill vattna, eller välja
ett antal dagar mellan bevattningar. Det blinkar en pil under ”SU”
Tryck         för dag du vill vattna.
Tryck         för dag du vill låta bli att vattna.

Tryck        till pilen pekar på dagscykel.
Tryck       eller       för att välja hur ofta du vill vattna.

Notera att två siffror visas ( 0 0 ). Den högra siffran visar vald dagscykel
medan den vänstra siffran visar kvarstående dagar bevattning.
Om 1 visas = varje dag 2= varannan dag
3= var tredje dag osv.

Ställ in antal dagar
mellan vattning.

Tryck         om du vill återvända till ”dagar i veckan”.
Tryck         för att programmera starttid.

Tryck        eller       för att fastställa tiden (Obs AM o PM).
Tryck        för att fastställa nästa starttid.

Ställ in dagens tid
och datum.

Ställ in längden på
bevattningen.

Val av veckodagar

Ställ in bevattningens
starttid.

Vid utsatt tid kommer den första avdelningen i program 1 att börja vattna. Andra avdelningen i
det här programmet kommer att vattna i automatisk sekvens en efter en.

För att komma till program 2, Tryck        och upprepa från         till         .
För avsluta program 2, Tryck        kontinuerligt till du kommer till                manuellt.
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Att vattna manuellt

OBS!
För att komma till

läget  manuell
bevattning,

tryck

Två manuella lägen finns.

Manuell start av en avdelning:
Tryck       för att öppna en avdelning(ikonen för avdelningen slutar blinka)
Tryck       för att stänga avdelningen.
Tryck       för att välja nästa avdelning (gäller endast JRDC-4)

Om du lämnar avdelningen i öppet läge kommer den att stänga efter
programmerad stängningstid. Första prioritering är vattningstid program
1, andra prioritering är vattningstid program 2. Om ingen vattningstid är
programmerad kommer ventilen vara öppen i 2 minuter.
Efter det kommer ventilen att stänga och gå till läge AUTO.

Tryck         för att välja nästa manuella läge.

Manuell start av helt program – halvautomatiskt
I detta läge kan du starta alla programmerade avdelningar  i program
1 eller 2. Ventilerna öppnar i ordning.
Den första programmerade avdelningen i programmet kommer att
blinka.
Tryck        för att starta programmet och        för att avbryta den.
Tryck        för att välja program 2. Upprepa som i program 1.
Tryck        för att fortsätta till AUTO läget. Avdelningarna stängs.

AUTO
Visar tid & dag, avdelning som vattnas, dåligt batteri och OFF.
Tryck       i AUTO läget för att avbryta bevattningen (OFF visas).
Tryck       i AUTO läget för att fortsätta avbruten bevattning.

Budgetbevattning
När du vill öka eller minska bevattningstiden för alla ventiler i ett program
kan du genom att öka procentuellt. Den normala bevattning motsvarar
100%.
Du kan komma till WATER BUDGET från vilken bevattningsposition som
helst.

Tryck       tills du passerat alla ventiler och displayen visar 100 och den
aktiva ventilen i aktuellt program blinkar.
Tryck       för att öka och        för att minska bevattningen procentuellt.

EXEMPEL: Om avdelningar i program P1 är satt till 10 minuters bevattning
och du vill öka till 150% så kommer bevattningen bli 15 minuter på varje
avdelning (nu blir 150% det nya 100% läget)
Tryck         för att komma till manuellt läge.

VIKTIG INFORMATION
· Knappen         leder dig genom alla programmerings steg.
· Auto return: Om du inte trycker på någon knapp inom 3 minuter går JDC automatiskt tillbaka

till AUTO läget utom i manuellt läge.
· Snabb framstegning: Håll       eller       intryckt så hoppar du snabbt framåt eller bakåt.
· Återställt displayen till OFF: Om du trycker        och        samtidigt och håller nere i ett par

sekunder så kommer visade siffror gå tillbaka till OFF.
· Radera program: I läge AUTO RUN tycker du        och       samtidigt tills pilen börjar blinka.

Den kommer att blinka 5 gånger innan programmet är raderat.
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