
 

Řídící jednotka Junior DC 
Irritrol®  

 

 

 

 

           

Řídící jednotka Junior DC 
 

 

 

 

 
Příručka pro uživatele 

 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za nákup nové řídící jednotky Junior DC společnosti Irritrol, která umožňuje 
dosud nevídané a snadné řízení vašeho zavlažovacího systému. 



 

 

 

 

Instalační příručka Junior DC 

 

Přimontujte řídící jednotku Junior DC 
 ke stěně pomocí stěnové úchytky, nebo 
 na vrch ventilu pomocí ventilové úchytky. 
 

Dále připojte kabely od řídící jednotku 
 ke kabelům vedoucím od solenoidu. Každý 
 kabel je označen číslem podle čísla stanice. 
 

Spojte správně červené a černé kabely 
 pomocí vodotěsných konektorů. 
 
 
 
 
 

 

 



 

Vždy zapojujte kabely předtím, než zapojíte baterii! 

 

Program závlahy se skládá ze tří parametrů. Délka závlahy pro 
danou stanici. Nastavení zavlažovacích dnů. A doba startu závlahy! 

1. Nastavení času: Čas nastavíme pomocí tlačítek + a – (on, 
off). Při podržení tlačítka delší dobu je změna rychlejší. 
Šipkou → nastavíme současný den (Po, Ut ….. Ne). 

Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

2. Nastavení doby trvání závlahy:  Dobu nastavíme pomocí 
tlačítek + a – (on, off). Při podržení tlačítka delší dobu je 
změna rychlejší. Šipkou → nastavíme další sekci.  
Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

 

 



 

 

3. Nastavení zavlažovacích dnů: Můžete buď přímo 
nastavit dny v týdnu, kdy má probíhat závlaha.  Šipkou → 
nastavíme další den a tlačítky + / -  jej buď potvrdíme, 
nebo smažeme. Šipkou → proběhneme nastavením dnů 
do nastavení cyklů. Nastavujeme opět tlačítky + / -. Zde 
jsou dvě číslice 00. Pravá ukazuje kolikátý den má 
probíhat závlaha (1-každý den, 2.obden,3-každý třetí 
den…). Levá pak kolik dní zbývá do další závlahy. 
Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

4. Nastavení startovacího času: V tomto menu nastavíme 
čas startu závlahy (opět tlačítky + / -) pro program PI 
a pro program PII. Programy se automaticky sepínají 

postupně. 
Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

5. Manuální spuštění závlahy: V tomto menu zapneme 
(tlačítko +) či vypneme (tlačítko -) závlahu pro danou sekci. 
Šipkou → se přesuneme na další sekci. Přednost má 
spuštění dle programu. Pokud není nastaven tak se 
závlaha spustí na 2 minuty. 
Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

V položce semi-auto je možné manuálně spustit 
daný program (opět tlačítky + / ukončit tlačítkem -). 
Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

6. Vypnutí závlahy: Zde je možné vypnout či zapnout 
závlahu (opět tlačítky + / -). Při vypnutí bude zobrazeno 
OFF na displeji. 
Tlačítkem NEXT se přepneme na další položku nastavení. 

7. Nastavení water budget: Při nastavení doby závlahy je 
možné dostat se podržením šipky → dokud se nezobrazí 
100. Zde je pak možné nastavit 0-200 (0%-200%). Čímž 
zkrátíme či prodloužíme domu nastavených závlah od 0 až 
na 2x. 
 

 

 

 

 



 

Důležité pokyny: Tlačítko NEXT vede skrz jednotlivé položky, pokud 3 minuty nestisknete 
žádné tlačítko tak se jednotka vrátí do automatického módu. Podržením obou tlačítek + a – 
po delší dobu v automatickém módu dojde k resetování nastavení jednotky. 


