
 

Řídící jednotka Amico 2 

 

 

 

Programovatelná jednotka Amico 2 k připojení na vodovodní 
kohoutek pro 2 stanice 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali programovací jednotku Rain 
 



 

 
 

Úvod 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku značky Rain. Designéři společnosti Rain 
zkombinovali jednoduchost mechanického přepínače s přesností digitální elektroniky, aby 
Vám poskytli řídící jednotku s jednoduchou programovatelností a extrémně dlouhou 
životností.   Řídící jednotka Rain, Vám poskytuje pohodlí a flexibilitu, při nastavení chodu 
závlahy ať už bude automatické, polo-automatické nebo manuální. 

Prosím věnujte svůj čas přečtení tohoto manuálu, než začnete tuto jednotku používat. 

Instalace baterií 

Nejprve odpojte ovládací panel od elektro-ventilu. Otevřete kryt na baterie a vložte dvě 1,5V 
AA baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polarity, abyste předešli 
možnému poškození časovače. Uzavřete kryt baterií správně a pořádně abyste předešli 
oxidaci baterií. 

Instalace 

Připojte ventil ke kohoutku. Naprogramujte řídící jednotku podle instrukcí v manuálu. Připojte 
časovač k eletro ventilu. 

Vysvětlivky  

Obrazovka 

A: Aktuální čas 

B:Čas startu závlahy 

C:Doba běhu závlahy 

D:Frekvence opakování závlahy 

E:Další závlaha 

Klávesy 

1. AUTO OFF  

2.MANUAL pro nastavení manuálního zavlažování 

3. OK pro potvrzení  

4. “-“ pro snížení číselné hodnoty 

5. “+“ pro zvýšení číselné hodnoty 

POZNÁMKA: Než spustíte závlahu na automatický cyklus, tak nejdříve spusťte závlahu 
manuálně, abyste se ujistili, že jsou ventily uzavřené. 

 



 

 

NASTAVENÍ 

Nastavení aktuálního času 

Stiskněte tlačítko OK pro aktivaci podsvícení displeje. 

Položka aktuálního času začne blikat. (Current time) 

Podle potřeby úpravy času stiskněte tlačítko + nebo -. Až nastavíte požadovanou hodinu, tak 
stiskněte tlačítko OK a přejdete na nastavení minut.  Opakujte výše zmíněné nastavení 
pomocí tlačítek + a – pro nastavení minut. Až nastavíte požadovaný čas, tak stiskněte 
tlačítko OK pro potvrzení a přesunete se k dalšímu kroku. 

Nastavení času startu závlahy (Start time) 

Čas staru závlahy je čas kdy má začít závlahový cyklus. 

Použitím tlačítek + a – nastavíte požadovanou hodinu začátku závlahy. Poté potvrďte 
tlačítkem OK a stejně postupujte i pro nastavení minut. Stiskněte OK pro uložení času 
spuštění závlahy a pokračujte na krok doba běhu závlahy.  

Nastavení doby běhu závlahy (Duration time). 

Čas doby běhu závlahy, je čas, po který poběží daný závlahový cyklus. 

Upravte hodnotu pomocí tlačítek + a -. Minimální doba běhu je 1 minuta a maximální je 240 
minut. Pro potvrzení doby běhu závlahy stiskněte OK a přejděte na další krok. 

Nastavení frekvence závlahy (Frequency setting) 

Frekvence je časový interval mezi jednotlivými závlahovými cykly. Použitím tlačítek + a – 
upravte hodnotu. 

Maximální frekvence opakování je 6 hodin (až 4 závlahové cykly denně) a minimální 
frekvence je až 15 dní. 

Pokročilé funkce 

Manuální zavlažování  

Řídící jednotka Rain je vybavena schopností, která povoluje manuální zavlažování, bez 
přerušení stávajícího přednastaveného programu. Pro použití této možnosti stiskněte tlačítko 
MANUAL a displej se změní stejně jako je na obrázku. Použitím tlačítek + a – změníte dobu 
běhu závlahy od 1 minuty do 240 minut. Po nastavení stiskněte tlačítko OK pro potvrzení 
nastavení 1. sekce. Opakujte nastavení i pro 2. sekci. 

Pro zrušení manuální závlahy, stiskněte tlačítko AUTO/OFF 

 

 



 

 

Vypnutí nebo přerušení  

Pro přerušení nastavené závlahy stiskněte a držte tlačítko AUTO/OFF alespoň 4 vteřiny a 
pomocí tlačítek + a – zvolíte kterou ze sekcí chcete vypnout. 

Upozornění 

Nízká úroveň baterie 

Symbol nízké úrovně stavu baterie poukazuje na téměř vybitou baterii. Baterii vyměňte, když 
se tento symbol objeví. 

POZNÁMKA: Než spustíte závlahu na automatický cyklus, tak nejdříve spusťte závlahu 
manuálně, abyste se ujistili, že jsou ventily uzavřené. 

 Nevystavujte mrazu. Odmontujte ventil i řídící jednotku pokud budeme očekávat 
mráz. 

 Baterie vždy vyměňujte všechny společně. 
 Udržujte pouzdro na baterie v čistém stavu 
 Neodpojujte řídící jednotku od ventilu během cyklu. Ventil by se potom nezavřel. 
 Aby mohly být závlahové cykly spuštěny je nutné, aby byla řídící jednotka k ventilu 

připojena 

Specifikace 

Počet výstupů 2 

Baterie 2 x 1,5V AA 

Podsvícený LCD displej 

Vstupní závity vnitřní ¾“ a 1“  

Výstupní závity 2x ¾“ vnější 

Tělo z materiálu ABS 

Ochranný kryt displeje 

Maximální tlak 6 barů 

Maximální průtok 40 l/min 

Doba běhu od 1 do 240 minut 

Frekvence závlahy od 6 hodin do 15 dní 

Membránový elektroventil 

 

 



 

 

 

 


