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Új DDC rövid leírása.

A kijelző

A kijelzőn alap esetben a pontos idő látszik

Amennyiben az áram ellátás hiányzik, a kijelzőn 24V felirat jelenik meg.
A beépített 9 voltos elem segítségével a memória nem törlődik, az óra is tovább jár, de nem történik öntözés.
• A 9 voltos elemet évente cserélje ki! 

Amikor az öntözés az esőkapcsoló miatt szünettel, akkor a kijelzőn az ’OFF’ felírat és a  (esernyő) 
szimbólum jelenik meg. Az esernyő szimbólum az eső elmúltával is látható, csak a következő öntözéskor tűnik el. 

A kijelző bal alsó szélén 1, 2, 3, 4 , …. 8      Számok az öntöző zónák sorszáma.

A kijelző jobb alsó szélén 1, 2, 3, Számok a START időpontok sorsáma. 
(max. 3 start időpont adható meg.)

A kijelzőn megjelenő % jel mutatja, a beállított százalékos csökkentés aktív.

Programozás

A program funkciók között a ’DIAL’ gomb nyomogatásával tud választani.
Az értékek beállítása a ’+/ON’ és a ’-/OFF’ gombokkal lehetséges, a ’NEXT’ segítségével tovább lép a következő 
érték beállítására.

SET TIME/DAY IDŐ/DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

• A ’DIAL’ gomb segítségével állítsa a ’tárcsát’ az ’IDŐ/DÁTUM BEÁLLÍTÁSA’ (’SET TIME/DAY’) 
funkcióba. A ’+/ON’ gombbal állítsa be a pontos időt, a ’NEXT’ megnyomása után állítsa be az évszámot, 
nyomja meg a ’NEXT’-et, állítsa be a hónapot, majd ’NEXT’ és állítsa be a napot, végül a ’NEXT’ ismételt 
megnyomása után választani tud a 12/24 órás időkijelző funkciók között.

RUN TIMES        ÖNTÖZÉS IDŐTARTAMA

• A ’DIAL’ gomb segítségével állítsa a ’tárcsát’ a ’ÖNTÖZÉS IDEJE’ (’RUN TIMES’) funkcióba. ’PROG’ 
gombbal válassza ki a megfelelő programot. A ’+/ON’ gombbal állítsa be az első zóna öntözési idejét. A 
’NEXT’ gomb segítségével tud váltani a zónák között.

• A zóna kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a ’+/ON’ és a ’-/OFF’ gombokat.

WATER DAYS ÖNTÖZÉSI NAPOK

• A ’DIAL’ gomb segítségével állítsa a ’tárcsát’ az ’ÖNTÖZÉSI NAPOK’ (’WATER DAYS’) funkcióba. A 
’NEXT’ gomb segítségével választani tud a következő lehetőségek között:
 CAL: A ’+/ON’ és a ’-/OFF’ gombokkal be tudja állítani, hogy a hét mely napjain öntözzön.
 INT: Állítsa be, hogy hány naponta legyen öntözés, a ’NEXT’ megnyomása után ki tudja választani, 

hogy melyik legyen az első öntözési nap.
 ODD/EN: Páros/páratlan napokon öntöz a rendszer.

START TIMES ÖNTÖZÉSI IDŐPONTOK

• A ’DIAL’ gomb segítségével állítsa a ’tárcsát’ az ’ÖNTÖZÉSI IDŐPONTOK’ (’START TIMES’) 
funkcióba. A ’+/ON’ gombbal állítsa be az első indítási időpontot, majd ’NEXT’ megnyomása után a 
másodikat, illetve a harmadikat amennyiben szükségesek.

• Az időpont kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a ’+/ON’ és a ’-/OFF’ gombokat.
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• A következő program beállításához nyomja meg a ’PROG’ gombot. A beállítás az ’ÖNTÖZÉS IDEJE’ 
(’RUN TIMES’) funkciótól folytatódik.

SEASON ADJUST ÉVSZAKOKHOZ MÓDOSÍTÁS

• A növények öntözés igénye évszakonként változik.
A DDC vezérlőn (az előre beállított) öntözési zóna időket százalékos arányban tudja növelni vagy 
csökkenteni. 0% és 200% között 10%-os lépésekben.

Az új típusú vezérlőn ezt egész évre előre beállíthatja.

A kijelzőn a következőt látja  1 : 10 %    jelentése:  első hónap : 10(0) száz százalék
A ’+/ON’ és a ’-/OFF’ gombokal növelheti vagy csökkentheti.

Nyomja meg a ’NEXT’-et, állítsa be a következő hónapot  2 : 10 %

• Javasolt beállítás:
Január  Február  Március     Április   Május  Június

1 :  0 %    2 - 3 :  0 %;     4 : 2 % azaz 20%   5 : 4 % azaz 40%   6 : 8 % azaz 80%

Július Augusztus Szeptember Október November

7 -  8 : 10 % azaz 100%    9 : 7 % azaz 70% 10 : 4 % azaz 40%  11 : 1 % azaz 10%

MANUAL KÉZI ÖNTÖZÉS INDÍTÁSA

• Egy zóna kézi indítása
A ’+/ON’ és a ’-/OFF’ gombokal beállíthatja az időt. (Ez erre a soron kívüli öntözésre vonatkozik.)

MANUAL PROGRAM ÖNTÖZÉSI PROGRAM INDÍTÁSA

• Az előre beállított öntözési program -soron kívüli- kézi indítása. 
• Nyomja meg az ON gombot az indításhoz. Ha egy zónát ki akar hagyni (tovább lépni) nyomja meg a NEXT 

gombot.

SYSTEM OFF KIKAPCSOLÁS

• Télire - vagy ha átmenetileg nem akar öntözi-  kapcsolja ide .

AUTO-RUN AUTOMATA ÜZEM    Ha a beállításokat befelyezte kapcsolja ide.

A vezérlő teljes leírásában részletes információkat talál.
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