
Dálkové ovládání TORO®  pro 
jednotky řady EVOLUTION™ 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dálkové ovládaní  EVO-HH-EU 

 
 
 
 
 
 

Příručka pro uživatele 
 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za nákup dálkového ovládání pro jednotky řady EVOLUTIONTM Series 
společnosti Toro, které umožňuje dosud nevídané a snadné řízení vašeho zavlažovacího 
systému. 
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TORO Count on it.    EVOLUTION(R)  Series Add On: 
     EVO-HH Ruční dálkové ovládání 
 
Úvodem 
Blahopřejeme k nákupu ovladače EVOLUTION Series Controller společnosti Toro s ručním 
dálkovým ovládáním EVO-HH Handheld Remote Add-On. Díky tomuto dálkovému ovládání 
můžete rychle šetřit čas i peníze a přitom uchovat svůj pozemek v dobré kondici a kráse.  

Systém EVO-HH je navržen výhradně pro váš ovladač EVOLUTION Series Controller společnosti 
Toro a umožní vám dálkově ovládat zavlažování a přídavné zóny. Uživatel se může procházet 
po pozemku a provádět testování, odstraňovat potíže a/nebo dodatečně zavlažovat bez 
nutnosti se pokaždé vracet k ovladači.  

Věnujte laskavě chvíli pročtení celého tohoto návodu a seznamte se se systémem EVO-HH.  
 
Specifikace  
Ruční dálkové ovládání 
Rozměry: 2.75” (7 cm) Š x 7” (17,8 cm) V (s anténou 2”) x 1.25” (3,2 cm) H (včetně montážního klipu)  
9V alkalická baterie (není obsažena v balení)  
Dosah příjmu rádiové frekvence: 1000’ (152 m) při volném výhledu  
Rozsah provozní teploty: 14° – 140° F ( -10° – 60 °C)  
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Specifikace 
 
Přehled 
 
Instalace 
 EVOLUTION(R) Smart ConnectTM 
 Vložení baterií dálkového ovládání 
 
Na ovladači 
 Navigace v menu 
 Přiřazení zařízení 
 
Na dálkovém ovládání 
 Nastavení PIN 
 Zapnutí dálkového ovládání 
 Nastavení počtu stanic 
 Start Programu „A“, „B“ nebo „C“ 
 Spuštění cyklu všech stanic 
 Ruční zapnutí stanice nebo zóny 
 Zastavení veškerého zavlažování 
 Přechod z jedné běžící stanice na druhou   
 
Dálkové ovládání osvětlení (není dostupné pro EU) 
 Přepnutí do režimu osvětlení  
 Zapnutí jedné scény osvětlení 
 Vypnutí jedné scény 
 Zapnutí veškerého osvětlení 
 Vypnutí veškerého osvětlení 
 Přechod z jedné scény na druhou 
 Návrat do režimu zavlažování 
 
 
 
Přehled přístroje 
 
Setup button – nastavovací tlačítko 
Left arrow – levá šipka 
USB Cover (future use) – kryt portu USB (použití v budoucnu) 
Down arrow – šipka dolů 
Cancel button – tlačítko zrušení volby 
 
LCD Screen – LCD displej  
Up arrow – šipka nahoru 
Power button – tlačítko zapnutí 
Right arrow – pravá šipka 
Enter button – tlačítko potvrzení volby  
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Instalace  
 
EVOLUTION(R) Smart ConnectTM 
Prohlédněte si prosím instalační list, který jste obdrželi se zařízením Smart Connect.  
 
Vložení baterií dálkového ovládání 
Dálkové ovládání je napájeno baterií 9V (není součástí balení).  
Vložení baterie: 
1. Sejměte tři (3) šrouby krytu baterie na 

zadní straně dálkového ovládání, poté 
sejměte kryt baterie.  

2. Zacvakněte baterii do klipu a vložte ji do 
určeného prostoru.  

3. Namontuje zpět kryt baterie pomocí tří 
šroubů. 

 
 

 

 

 

 

 

Navigace v menu 

 Pro pohyb mezi položkami menu použijte nebo .  

 Pro změnu hodnoty stiskněte  nebo , pomocí kterých se přesunete na požadované 

pole, poté stiskněte  a , kterými hodnotu nastavíte.  

 Stiskem  požadovanou hodnotu uložíte.  
 
 
 
 
Přiřazení zařízení 
 
Aby mohl ovladač EVOLUTION(R) Series s dálkovým ovládáním úspěšně komunikovat, je 
potřeba nastavit na obou zařízeních stejný PIN.  
 
Na ovladači: 

1. Stiskněte  a poté .  
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2. Pomocí  přejděte na položku ADD/REMOVE DEVICE (přidat/odstranit zařízení). 

Stiskněte .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Pomocí  přejděte na REMOTE (dálkové ovládání).  
 

3. Pomocí  přejděte do pole PIN dálkového ovládání.  

Pro změnu hodnoty stiskněte  nebo . 

Pomocí  nebo  se přesunujete mezi číselnými poli.  
 

 
 

 
 

 

4. Požadovanou hodnotu uložíte stiskem .  

5. Tlačítkem  se vrátíte na základní obrazovku.  
 
 
 
*Senzor počasí WEATHER není dostupný pro oblast Austrálie.  
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Na dálkovém ovládání 
Nastavení PIN 

1. Stiskem  zapnete dálkové ovládání.  

2. Stiskněte dvakrát . Na displeji se zobrazí 
„SET PIN“ (nastavení PIN). 

3. Pomocí  nebo  zadáte první číslici PIN. 

Tlačítkem se posunete k následující číslici.  
4. Krok 3 opakujte pro nastavení zbývajících číslic 

čtyřmístného PIN.  

5. PIN uložíte stiskem . 
 

Zapnutí dálkového ovládání 
 Stiskem  zapnete ovládání.  

 a  Pro vypnutí stiskněte 
přibližně dvě sekundy podržte. 

Vypnutím dálkového ovládání nedojde k vypnutí probíhajícího zavlažování. 
 
Automatické vypnutí vysílače 
Dálkové ovládání se po pěti minutách nečinnosti tlačítek vypne, čímž se prodlužuje 
životnost baterie. 
 
 

      Nastavení počtu stanic 
Pro úsporu času při používání dálkového ovládání nastavte na vysílači počet stanic, tak 
aby odpovídal počtu stanic na ovladači EVOLUTION(R) Series. Například pro osmistanicový 
ovladač nastavte maximální počet stanic na vysílači na 8.  

1. Jedním stiskem  zobrazíte maximální 
počet stanic.  

2. Stiskem  nebo  nastavíte požadovaný 
maximální počet stanic.  

3. Po navolení požadovaného počtu stanic stiskněte 

.  
 

 
Start Programu „A“, „B“ nebo „C“ 

1. V režimu ručního ovládání stanic stiskněte  a přejděte za stanici s nejvyšším 
číslem. Zobrazí se „P-A“ (Program A). Pro volbu „P-B“ (Program B) nebo „P-C“ 

(Program C) znovu stiskněte  .  

2. Po navolení požadovaného Programu stiskněte pro spuštění stanice.  
 

Program spuštěný dálkovým ovládáním nepřetržitě běží.  
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Spuštění cyklu všech stanic (ASC) 

Spuštění cyklu všech stanic je užitečné při odstraňování problémů s kropícím systémem.  
1. Proveďte výše uvedený Krok 1.  

2. Stiskem se posunete za P-C za položku k „TEST ALL“ (testovat vše). 

3. Po stisknutí začne blikat doba provozu.  

4. Pomocí  nebo  nastavíte dobu provozu. Všechny stanice poběží postupně od 
nejnižší k nejvyšší po stejnou dobu.  

5. Spustíte stiskem . (Po dobu běhu všech stanic ponechejte vysílač zapnutý). 
 
 
Ruční zapnutí stanice nebo zóny 

1. Zapněte dálkové ovládání a pomocí nebo se přesuňte na číslo požadované 
stanice.  

2. Jedním stiskem se přesunete k době provozu.  

3. Pomocí nebo nastavíte ručně jednorázovou dobu provozu stanice.  

4. Stiskem spustíte stanici. Svítící kapka ukazuje, že je stanice v provozu.  

Ovladač může ukazovat odlišný údaj o zbývající době provozu. V takovém případě má 
přednost údaj na dálkovém ovládání.  

 
 
Zastavení veškerého zavlažování 
Stiskněte . Přeškrtnutá kapka ukazuje, že zavlažovací program byl přerušen.  
 
Přechod z jedné běžící stanice na druhou  

1. Pomocí nebo navolíte požadovanou stanici.  

2. Jedním stiskem se přesunete na dobu provozu.  

3. Pomocí nebo nastavíte dobu provozu.  

4. Stanici spustíte stiskem . Předtím běžící stanice se vypne.  
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Režim doplňkových funkcí dálkového ovládání   (není dostupné v EU) 
Ovladač dokáže ovládat doplňkový systém (například osvětlení) pomocí funkce AUX. Rovněž 
dálkovým ovládáním EVO-HH lze takový doplňkový systém ovládat. 
 
Přepnutí do režimu doplňkových funkcí  
1. Podržte na několik sekund tlačítko , dokud se na displeji neobjeví „AU“.  
2. Pusťte tlačítko. Dálkové ovládání je v režimu doplňkových 

funkcí.  
 
Zapnutí jedné scény 
1. Zapněte dálkové ovládání. Automaticky se zapne 

do ručního režimu.  

2. Pomocí  nebo navolíte požadovanou Scénu 
(A1–A4).  

3. Pomocí přejdete na dobu provozu.  

nebo  .  4. Dobu provozu nastavíte pomocí 

5. Stiskem  spustíte provoz doplňkové funkce.  

Čísla Scén (A1, A2 a A3) odpovídají číslům na ovladači EVOLUTION(R) (AUX1, AUX2 a 
AUX3).  

 
Vypnutí jedné scény 
Navolte zrovna běžící scénu a stiskněte  .  
 
Zapnutí všech scén 
Zapnutí všech scén je užitečné při odstraňování 
problémů na doplňkovém systému.  

1. Několikrát stiskněte , až se zobrazí „AA ON“. 

2. Stiskem  zapnete všechny scény.  
 
Vypnutí všech scén 

1. Několikrát stiskněte , až se zobrazí „AA OF“ 
(vypnuto). 

2. Stiskem vypnete všechny scény.  
 
Přechod z jedné spuštěné scény na druhou 
Je možné spustit více než jednu konkrétní scénu najednou. 
Zapněte jednu scénu (viz výše) a poté jednoduše přejděte na následující scénu a zopakujte 
tytéž kroky. Předtím zapnuté scény nadále běží.  
 
Návrat do režimu zavlažování 
Stiskněte a podržte dokud se na displeji nezobrazí nápis „toro“. Pusťte 
tlačítko. 
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Podpora společnosti Toro 

 
Závazek společnosti Toro k dodržování jakosti  
Společnost Toro se snaží vyvíjet a vyrábět nejkvalitnější, nejvýkonnější a nejspolehlivější produkty na trhu. Vaše 
spokojenost je naší největší prioritou, a proto jsme zřídili zákaznickou linku společnosti Toro, která vám pomůže 
zodpovědět jakékoliv dotazy a vyřešit problémy, se kterými se můžete setkat. Pokud nejste z nějakého důvodu 
se svým nákupem spokojeni nebo máte nějaké dotazy, zavolejte nám zdarma na číslo: 1-877-345-8676. 

Záruka 
Společnost Toro Company a její přidružená společnost Toro Warranty Company v rámci společně uzavřené 
smlouvy ručí majiteli za vady na materiálu a provedení výrobku po dobu dvou let od data nákupu. Společnost 
Toro Company a Toro Warranty Company neodpovídají za vady produktů, které nevyrobily, a to i v případě, že 
jsou takové produkty prodávány nebo používány společně s výrobky společnosti Toro. Během této záruční doby 
opravíme nebo dle svého uvážení vyměníme jakýkoliv vadný díl. Vadnou součást vraťte prodejci. Naše 
odpovědnost je omezena výhradně na výměnu nebo opravu vadných dílů. Další výslovné záruky nejsou 
poskytovány. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo zařízení používáno nebo namontováno v rozporu se 
specifikacemi a pokyny společnosti Toro a na případy, kdy bylo zařízení upravováno nebo pozměněno. Společnost 
Toro Company a Toro Warranty Company neodpovídají za nepřímou, průvodní nebo následnou škodu vzniklou 
v souvislosti s použitím zařízení, například za ztrátu vegetace, náklady na náhradní zařízení nebo služby nezbytné 
po dobu nefunkčnosti zařízení nebo jeho následného nepoužívání, škody na majetku nebo úraz v důsledku 
nedbalosti osoby provádějící instalaci.  

Některé státy neumožňují vyjímat nebo omezovat průvodní či následné škody. Je tedy možné, že se vás výše 
uvedené omezení nebo výjimky netýkají. Veškeré implicitní záruky, včetně záruky prodejnosti a vhodnosti 
k použití, jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky. Některé státy neumožňují omezení doby trvání 
implicitní záruky a je tedy možné, že se vás výše uvedené omezení netýká. Tato záruka vám dává konkrétní práva, 
ale je možné, že máte ještě další práva, která se mohou v jednotlivých státech lišit.  
 
 
 
 
 


