
 	   	  	  
Ръковoдство за употреба 
 

itec DC 4,6,8 station Multi Program  

 
Инструкцция за инсталиране 
 
Премахнете покритието. Поставете устройството на стената,  
използвайки прореза и го фиксирайте на терминала.  
Свържете жицата със терминалния блок.   
Черната жица трябва да бъде свързана с   
C - common. Червената жица трябва да бъде свързана със съответната  
намотка на терминала, като номерата трявба да си съответстват  
 
След като сте се уверили и проверили свързването, 
Може да поставите в устройството 9 V алкални батерии  
Кнтролера ще провери клапаните за да се увери че са свързани на 
правилното място 
 
Батериите подават ток за да тръгне контролера  
 
3 мин. Автоматично връщане на контролера в Auto-Run позиция:   
Ако през следващите 3 мин бутоните на контрлореа не са натисакни, 
контролера ще се върне сам в позиция "AUTO-RUN/OFF" 
Няма автоматично да се върне в позиция “MANUAL” – ръчно 
управление  

За да отидете нa ръчни настройки трябва да натиснете  
 
 
 
 
Контролен панел 

 
  

 
 
     
 

  
 
 

 

 

 

 

 
  КОНТРОЛНИ БУТОНИ    ИКОНИ НА ДИСПЛЕЯ 
 

 Следваща стъпка – придвижва до   Дните от седмицата – подредени в линия 
 следваща стъпка при програмирането 
       Стъпките за програмиране са – Поливане, време, 
       дни ОN/OFF,  

 Настройка на времето за поливане    
използват се и бутоните ОN и OFF     

       24 V ще се включи е дадена команда да се включи контролера 
       докато на екрана е изписана “POWER FAILURE” грешка със 
захранването 

 Придвижва до “Дни” и номер на станцията 
 която ще полива. Ще отведе до процентна скала   DAYS CYCLE – ще се показва когато е програмиран 

       дневния кръг за напояване 
        

 Копира от настройките на предишната станция  OFF – изключва се напояването 
     Също използва се за намаляване на Времето и  
     Времето за напояване  
     Използва се и за изключване на дни от напоителния   Показва новмера на станцията за напояване 
     цикъл  
 



  
Програмиране за напояване  
 
Този контролер позволява да се настроят различни програми за всяка станция за напояване. 
Програмите за напояване се състоят от три параметъра.  
 

 ВРЕМЕ ЗА НАПОЯВАНЕ Времето за напояване за всяка станция.  ДНИ ПРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ НАПОЯВА 

Седмичен календар за дните през които ще се извършва напояване.  ВРЕМЕ ЗА СТАРТИРАНЕ Позволява да се програмира до 3 
времена за стартиране на наповането. 

Ако искате може само да прегледате стъпките за програмиране, натискайки бутона  Това ще те отведе от една стъпка в друга и от 
една станция в друга. 
Номера на станцията   ще мига докато не се премине праз всичките стъпки за програмиране на съответната станция. 
 
Стъпки на програмиране 
 
ВАЖНО Ако натиснета бутона  или  продължително, цифрите ще започнат да се движат бързо. 
    
Настройка на дата и час  След като сте свързали батерията, на диспея на контролера ще се покаже иконката за настройка на дата и 

час. 

   Ако не се покаже, моля натискайте  докато се покаже. 

   Натиснете  докато не се изпише настоящият ден (наблюдавайте дните, в горната част на екрана) 
   Натиснете  или  за да настоите часа, преди или след обяд. 
   Моля запомнете използването на бързия метод. 
   Натиснете  за да преминете към настройка на времената за поливане.  

  
Време за напояване Когато станция № 1 мига и на екарана е изписано “ОFF” – няма настоено време за поливане. 
   В тази позиция може да се настрои време за поливане или да се премина на следваща станция. 

   За да настроите друга станция натиснете  и следвайте номера на станцията изписана на екрана. 
   Натиснете  или за настоите времето за поливане на текущата станция. 

   Ако натиснете  започвате от 0:01 и увеличавате времето. 
   Ако натиснете  започвате от 9:59 и намалявате времето. 

   За да нулирате и да се върнете в позизиця “OFF” натиснете едновременно  и докато не се изпише 
“ОFF”. 
   Натиснете  за да преминете към следваща стъпка на програмирането. 

  
Дни включено/изключено   
   Можете да изберете дни от седмицата или период от време, като 1 – означава всеки ден, 

а 30 – веднъж на всеки тридесет дни. 
Дни от седмицата На екрана “SUN” мига. Натиснете  ако искате да поливате в неделя, натиснете за да пропуснете 

неделя. 
При едно натискане на бутона ще се появи и мига “MON”. Повторете операцията и за следващите дни. 
Избраните дни през които ще има напояване ще се изпишат на екрана. 
Натиснете  за да преминете към следваща стъпка на програмирането.  

 
Период от дни   “SUN” или някой от другите дните ще мига на екарана. 

Натиснете  докато на екрана не се изпише “DAYS CYCYLE” или “0 0”. 
Дясната цифра показва Периода от дни през който ще се извършва напояването,  
Лявата цифра показва оставащите дни до деня на поливането.  
 
Натиснете за да изберете дните на цикъла за напояване “1” – всеки ден 
     “2” – напояване на всеки 2 ри ден 
         “3” – напояване на всеки трети ден  

ВАЖНО  Първия ден контролера ще приеме деня на програмиране, при условие че началния час на поливане е след 
завършване на програмирането 

  Избирайки настройката “период от дни”, ще анулира настройките от “Дни на седмицата” и обратно 
  
 За пример: Ако от “Период от дни” е избрано “2”, на дисплея ще се вижда “2 2” и след полунощ ще се 

смени и ще показва “1 2”, показвайки че остава един ден. A aко остават 19 дни до напояването на дисплея 
ще се показва 19 но мигащо.  
Натиснете  за да преминете към следваща стъпка на програмирането.  

 
 



 
 

  
Време за започване Всяка станция може да бъде настроена за три старта на ден. Уверете се че няма да има припокриване на 

напоителните цикли, в случай че това стане контролера ще ги игнорира автоматично. 
  Препоръчително е плана да се състави преди настойката на контролера. 
   
  START 1 
  Дисплея показва “OFF” – няма настроено време. Иконката с номера на станцията мига. 

  За да настроите START 1 натиснете  или  
  За да нулирате START 1 се върнете на “OFF”, като натискате едновременно  и  докато на 

дисплея не се изпише “OFF” 
  Натиснете  за да преминете към START 2. 
   
  START 2 
  Дисплея показва “OFF” – няма настроено време. За да настроите време следвайте горните инструкции. 
   Натиснете  за да преминете към START 3. 
    

ВАЖНО Необходимо е да се въведе поне един старт за станцията, за да може да управлява напълно 
автоматично. Ако не е необходим повече от един старт, другите два старта трябва да са показват “OFF”. 

   Настройката на станцията коята мига на дисплея завършва след настройката на START 3. 
   За да преминате на нова станция натиснете . 

Започва настройка на следващата станция, като номера и мига на екрана и първата стъпка на 
програмирането е “Времето за поливане”. 

Ако искате да прескочите някоя станция натиснете  
 
СПИСЪК НА ЧАКАЩИ 
Контролера позволява само на две станции + главния клапан да работя едновременно. Ако е планирано повече от две станции да 
работят едновременно, първите две ще се включат а другите ще бъдат поставени в “WAITING LIST” – ЛИСТ НА ЧАКАЩИТЕ. 
Веднага след като първите две станции се изключат, станциите от ЛИСТ НА ЧАКАЩИТЕ се включват и така до края на ЛИСТА. 
 
БУТОН ЗА КОПИРАНЕ 
Бутона за копиране може да бъде използван след като първата станция е програмирана (но само за първото програмиране). 
За тази цел се използва бутон . 
След като влезете на меню Време за поливане на станция №2, можете да копирате времето за поливане от станция №1. 
След като влезете на меню “Дни включено/изключено” на станция №2, можете да копирате дните на седмицата, които сте избрали за 
станция №1. Същото се отнася и за ”Период от дни”.   
След като влезете в меню “START 1” за станция №2, можете да копирате “START 1” от станция №1, същото важи и за START 2 и 
START 3. 
Винаги можета да променяте копирания номер използвайки  или  
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