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Řídící jednotka Junior Plus 
 
 
 
 
 
 
 

Příručka pro uživatele 
 
 

 
 
 
 
 
 

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



 

Čas/den 
Doba zavl. 

Dny  zapnuto/vyp.
 Auto./Vypnuto 

Ne Po Út St Čt Pá So 

STANICE                1   2   3   4   5   6   7   8 
Čas / den /cyklus/ % 

Další  krok   den/stanice        ON/+           OFF/- 

1,5 VOLT AA  
ALKALIC. 

KABEL VENTILU 

POJISTKA 

LIŠTA SE SVORKAMI 

1,5 VOLT AA  
ALKALIC. 

Instalovat na  
Chráněném místě 

 

 
Junior Plus 2/4/6/8     
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY  PRO INTERNÍ MONTÁŽ,  
S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY 
 
 
 
 
      
          Čas startu 
          1 
          2 
          3 
         MANUÁLNĚ            TRANSFORMÁTOR 
         DNY-CYKLUS  
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 



 

 
 
 
POKYNY K INSTALACI 
 
K připevnění přístroje Junior Plus na stěnu (zeď) je třeba upevnit do zdi šroub, 
přístroj  zavěsit do otvoru na zadní stěně na šroub.  
 
Poté otevřít záklopku přihrádky na baterii a na stěně upevnit druhý šroub. Na lištu se 
svorkami připojit kabel magnetické cívky. Jeden z každé magnetické cívky 
vycházející kabel připojit na  nulový vodič. Druhý kabel z každé magnetické cívky 
připojit na svou svorku s příslušným číslem na liště se svorkami. Kabel 
transformátoru připojit na svorkovnicovou lištu s označením  24 VAC  (24 V střídavý 
proud). Teprve až po provedení a kontrole všech  připojení se smí vložit a 
zapojit alkalické baterie AA (2x 1,5 V). Tímto se pak zapne displej. Zástrčku 
transformátoru pak zastrčit do zásuvky jako poslední.  
 
 
 
 
 
PROGRAMOVÁNÍ  KROK ZA KROKEM    
Zavlažovací programy obsahují 3 parametry: 
 

1. Doba zavlažování  pro každou stanici        
2. Dny zavlaž.    
3. Časy startů 
 

Každá stanice může být přiřazena programům, s tím, že se u tohoto programu 
zadává doba kropení (zavlažování).  Řídící přístroj disponuje 2 programy. Při jednom 
cyklu jsou všechny stanice, které patří k jednomu programu otevírány jedna po 
druhé. Stanice mohou být přiřazeny oběma programům.  
 
ČAS/DEN V případě, že displej neukazuje ČAS/DEN,  
 stláčejte tlačítko NEXT STEP až se nastaví ČAS/DEN 
 

DEN/STN stláčet tak dlouho,  
až šipka ukazatele začne ukazovat aktuální den.  
Pak mačkat na HRS/ON dokud se neobjeví přesná hodina.  
 

 MIN/OFF pak stláčet dokud se neobjeví přesně aktuální minuty. 
 

VŠIMNĚTE si rychlého chodu podržením tlačítka ON/+ nebo OFF/-. 
 
 
 -  NEXT STEP (další krok) zmáčknout k nastavení délky trvání 

zavlažování. 
 
1. DOBA  zavl.      – Pro program 1(PI) zadat délku trvání zavlažování všech 
požadovaných  



 

PI (Program 1) stanic. U každé stanice lze nastavit jinou délku doby zavlažování. 
- na ON/+  nebo OFF/- kliknout při nastavování délky doby 

zavlažování 
- na DEN/STN kliknout při volbě další stanice 
- pro všechny další stanice postup opakovat 
- na NEXT STEP kliknout pro přechod k dalšímu kroku 

programování 
 
 

2. DNY zavl. - Lze navolit dny v týdnu pro zavlažování nebo denní cyklus. 
Ručička  
DNY  zap./vyp.    (šipka) ukazuje na SU (neděle) a bliká. 
           - ON/+  stlačit pro volbu dnů, v nichž chcete, aby se zavlažuje 
 - OFF/-  stlačit pro dny, jež chcete při zavlažování přeskočit, nebo 

 
DENNÍ CYKLUS   - DEN/STN stláčet tak dlouho, až  šipka ukazuje na  
 DENNÍ CYKLUS [00]. 

-    ON/+ nebo OFF/- stlačit za účelem navolení denního cyklu. 
- Obě číslovky (údaje) se zobrazí současně. Pravá číslovka 

ukazuje zvolený denní cyklus, levá číslovka ukazuje zbývající 
dny až do příštího zavlažování.  

- Navolení 1 = každý den;  2 = každý druhý den;  
3 = každý třetí den (možnost cyklu 1 až 14 dní). 

   
- DEN/STN stlačit pro přechod zpět k dnům v týdnu,  

 v nichž má  být zavl. zapnuto nebo vypnuto. 
        -  NEXT STEP (další krok), aby bylo možno nastavit další čas 
startu. 
 
 
3. PROGRAM    -  ON/+   nebo OFF/- stlačit k nastavení startovacího času 
ČASY STARTU    -  NEXT STEP stlačit pro nastavení dalšího času startu 
 
ČAS startu 1   PI       
UPOZORNĚNÍ  Zapotřebí je pouze jeden čas startu, aby bylo možno odstartovat 
program.  
 
Ke zvoleného času startu začíná zavlažovat první ventil programu 1;   
ostatní stanice (ventily)tohoto programu se otevřou automaticky jeden po druhém.  
** 
Pro přístup (zásah) na program 2 (PII), kliknout na NEXT STEP a opakovat kroky od 
* po **. K přeskočení programu 2 (PII) podržet zmáčknutý NEXT STEP, až začne 
ručička (šipka) ukazovat na  MANUAL. 
 
MANUAL         Manuální start jedné stanice (pouze této) 
(manuální)      -  ON/+ stlačit za účelem otevření stanice (šipka ukazující na 
číslo 
           stanice, přestává blikat). Stiskněte OFF/- a tím vypnete 
stanici. 
UPOZORNĚNÍ     -  DEN/STN zmáčknout pro volbu další stanice 



 

Přepnutí na modus     -   Necháte-li stanici na ON/+, tato se uzavře po uplynutí 
naprogra-  
MANUAL  stlače-         mované doby délky zavlažování. První priorita je délka doby  
ním a podržením         zavlažování programu 1, druhou prioritou je doba 
zavlažování  
tlačítka NEXT STEP         programu 2 a jestliže nebyla naprogramována žádná 

délka           
           zavlažování, otevře se stanice na dvě minuty.  
 
Poté, co byla stanice  uzavřena, přeskočí kontrolní nastavovací zařízení na modus 
AUTO / VYPNUTO.   Pro volbu dalšího manuálního druhu provozu stlačte tlačítko  
NEXT STEP . 
    
 
 
 
 
 
 Manuální start  programu – Poloautomatika 
 V tomto modu lze startovat manuálně program 1 nebo 
program 2.  
 Stanice se rozjedou postupně jedna po druhé. První stanice  
 naprogramovaná v tomto programu, začne blikat.  
 

- ON/+ stlačit ke startu Prog. 1 (PI) a OFF/- k přerušení. 
- NEXT STEP stlačit k přednastavení (předvolbě) na program 2 

(PII) a k tomu, aby byly kroky opakovány jako v programu 1 
(PI). 

- NEXT STEP  pak dále stlačit k předvolbě na modus 
AUTO./Vyp. 

 
 

AUTO/ VYPNUTO          
(Vypnuto)  Displej ukazuje hodiny & den,  

otevřenou stanici a výpadek elektrického proudu. 
 

- OFF/- v modu AUTO./VYPNUTO a přerušit tak jakýkoliv 
program. Na displeji se ukáže  OFF/-. 

- ON/+  v modu AUTO./VYPNUTO 
stlačit, má-li se zavlažování opět spustit. 
 

Rozpočet spotřeby   Za účelem snížení nebo zvýšení zavlažování pro všechny 
stanice jedno- 
Vody PI & PII ho programu použijte procentuelní stanovení měřítka. Tovární 
nastavení  
   je 100%. Lze tak přejít od každé pozice DOBY zavl. k pozici 
   Rozpočet spotř. vody.           
     



 

- DEN/STN (DAY/STN) stláčejte až projdete všechny stanice a  
displej ukazuje 100 a aktivní stanice v tomto programu blikají.  

- ON/+ a OFF/- zmáčkněte pro nastavení procentuálního snížení 
nebo zvýšení v rozmezí od 10% do 200%. Např. Když jsou 
stanice v PI nastaveny  na 10 min. doby zavlažování a vy 
zvýšíte procenta na 150%, běží všechny vždy 15 min. 

- NEXT STEP stlačit při volbě přechodu na modus MANUELL 
(manuální). 

 
Důležité POKYNY 
 
-    Tlačítkem NEXT STEP lze uskutečnit různé kroky programování a volby. 
-    Automatický návrat: když se 3 minuty nepoužije žádné tlačítko, vrátí se Junior 
Plus zpět                                
 k automatickému provozu  (AUTO/Vypnuto). 
-   Rychlý chod číslic vpřed: Když se podrží stlačena tlačítka ON/+ a  OFF/-, běží 
číslovky  
     rychle vpřed. 
-   Nulové postavení displeje na OFF: Když se stlačí současně tlačítka ON/+ a 
OFF/- a  
     několik sekund se podrží, nastaví se displej na OFF. 
-   Vymazání programu: v automatickém provozu zmáčknout  současně ON/+ a 
OFF/-, až  

začne blikat šipka. Zabliká 5 krát, až vyjede pokyn Prog. Erase (Mazání 
programu). 

-   Posun doby startu: Při přeplánování dvou a více startovacích časů  se 
automaticky posu- 
     ne další doba startu až je dokončen předchozí cyklus.  
 
VÝMĚNA BATERIÍ 
 
Obě alkalické baterie 1,5 V AA musí být pravidelně jednou ročně vyměněny. Před 
výměnou je nutno vytáhnout zástrčku transformátoru ze zásuvky! 
 
Transformátor připojit znovu až po výměně baterií. Jestliže baterie nejsou vyměněny 
během 15 sekund (dříve než displej zhasne), vyžaduje pak každá výměna baterií 
nové kompletní naprogramování. 
 
VAROVÁNÍ při VÝPADKU proudu 
- Když je během výpadku proudu nastartována některá stanice, začne na displeji 
blikat „24V“. 
- Displej přestane blikat, je-li stanice po obnově přívodu el. proudu znovu 
nastartována. 
- Ukazatel „24 V“ bliká také tehdy, když např. vyhoří (propálí se) pojistka. Je třeba 
nasadit         
   novou pojistku 0,5 A.  
 
 



 

MAGNETICKÉ VENTILY 
Magnetické ventily smějí vykazovat záběrový proud maximálně 24 VAC – 0,35 A.  
Na každou stanici může být napojen vždy pouze jeden magnetický ventil.  
    


