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Köszönjük, hogy ezt a kiváló képességekkel rendelkező automatikát választotta. 
A Junior MAX a Junior automatikacsalád legújabb tagja – az eddigi típusok is 
éveken keresztül jól bizonyítottak. 
Az elkövetkező oldalakon olvashat a Junior MAX jellemzőiről, ill. 
programozásáról, hogy Ön a lehető legtöbbet hozhassa ki új automatikájából. 
 
A JUNIOR MAX MEMÓRIÁJA 
 
Az automatika beépített biztonsági elemmel rendelkezik, ezáltal áram nélkül is 
évekig megőrzi a memóriájában tárolt programot.  
Ha hálózati áram nélkül kívánja programozni az automatikát, be kell tennie egy 9 
voltos elemet. Az elem behelyezésével bekapcsol a kijelző. Bármelyik gomb 
megnyomására bekapcsol a segéd LED, mely 10 másodperc után elalszik, ha 
közben nem történik semmi. 
 
AUTOMATA BIZTOSÍTÉK 
 
Az automata biztosíték által megszűnik a kiolvadt biztosíték cseréje. Az 
elektromos vezetékben vagy a szolenoidban bekövetkezett rövidzárlat esetén 
megszakítja az áramkört, nem ad ki áramot. Bizonyos idő elteltével az automata 
biztosíték magától helyreáll. Ez a folyamat addig ismétlődik, ameddig a program a 
következő zónára ugrik. A rövidzárlat megvizsgálásához manuális üzemmódban 
el kell indítani egy zónát. Ha nem indul el vagy idő előtt leáll, ellenőrizni kell a 
vezetékeket ill. a szolenoidot. 
 
ÁRAMSZÜNET KIJELZÉSE 
 

Áramszünet ideje alatt a „24V” felirat villog a kijelzőn, ha van a készülékben 9 

voltos elem. A „24V” felirat az áram visszatértével azonnal eltűnik. 
 
ELEKTROMOS JELLEMZŐK: 
 
Bemenet: 230 VAC 

50/60 Hz 
12 W (0,5 A) maximum 
 

Kimenet: 24 VAC 
6 VA (0,25 A) zónánkénti maximum 
6 VA (0,25 A) Master szelep / szivattyúindító relé 
12 VA (0,5 A) teljes terhelés 
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TELEPÍTÉS 
 

 
 
Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a készüléket a falra a felső (akasztós) 
csavarhely segítségével. Állítsa vízszintbe az automatikát, majd az alsó lyukon 
keresztül rögzítse. Csatlakoztassa a szelepekhez menő vezetékeket a megfelelő 
pontokra: a szelepek egyik vezetékét rendre az 1-es, 2-es stb. kimenetekre, a 
közös szálat valamelyik C jelzésű kimenetre. Csatlakoztassa a transzformátor 
vezetékeit a 24 VAC kimenetekre. 

A 9 voltos elem helye a ház jobb oldalán található. Az elemtartó megnyomásával 
kioldja a rögzítést, az elemtartó kihúzható. Az elem behelyezésével hálózati áram 
nélkül is programozhatja az automatikát. A készülékbe épített lítium elem viszont 
mindennemű áram nélkül is megtartja a memóriában tárolt információkat. 
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Megjegyzés: miután elkészült az összes elektromos bekötéssel és azok 
ellenőrzésével, dugja be a transzformátort a konnektorba. 
 
AZ ESŐÉRZÉKELŐ BEKÖTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

 
 
Az esőérzékelő bekötéséhez először is vegye ki az érzékelő-bemeneteket 
(SENSOR) összekötő drótot. Az esőérzékelő egyik vezetékét kösse az egyik 
kimenethez, a másikat a másikhoz. Amint a (normálisan zárt) esőérzékelő bontja 
az áramkört, leáll az öntözés. Amikor az érzékelő kiszárad és újra záródik az 
áramkör, az öntözés (program szerint) folytatódik. 
 

Ha az öntözés az esőérzékelő miatt került felfüggesztésre, a kijelzőn az „OFF ☂” 

felirat látható. 
 
Az alábbi folyamatábra a 3 öntözési paraméter (öntözési idők, öntözési napok, 
startidők) programozási folyamatát szemlélteti. 
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PROGRAMOZÁS 
 
A memória kitörléséhez javasolt a Reset gomb megnyomása. 
 
Nyomja meg a NEXT gombot az idő/dátum beállításához. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: SET TIME/DAY (A DÁTUM ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA) 
 
Itt lehet beállítani az évet, a hónapot, a napot és a pontos időt. 
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A +/ON és -/OFF gombokkal állítsa be az aktuális évet. 

Nyomja meg a  gombot. 
A +/ON és -/OFF gombokkal állítsa be az aktuális hónapot. 

Nyomja meg a  gombot. 
A +/ON és -/OFF gombokkal állítsa be az aktuális napot. 

Nyomja meg a  gombot. 
A +/ON és -/OFF gombokkal állítsa be a pontos időt. 

Nyomja meg a  gombot, ha vissza szeretne térni az év beállításához. 
Megjegyzés: ha a +/ON és -/OFF gombok bármelyikét lenyomja és nyomva tartja, 
a számláló felgyorsul. 
Nyomja meg a NEXT gombot a továbblépéshez. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: RUN TIMES (ÖNTÖZÉSI IDŐK) 
 
Az automatikának 3 különböző, egymástól független programja van: A, B és C. 
Válassza ki azokat a zónákat, amelyeket a programhoz szeretne rendelni. Az A 
program az első program. 
Egy zónát úgy lehet egy programhoz rendelni, hogy öntözési időt adunk meg 

neki. Az adott programban működtetni nem kívánt zónák OFF jelzéssel 
szerepelnek. 
 
Nyomja meg a PROG gombot a beállítani kívánt program kiválasztásához. 
 
A +/ON és -/OFF gombokkal állítsa be az öntözési időt. 
 

A  gombbal a következő zónára léphet. 
Az öntözési idő kitörléséhez a +/ON és -/OFF gombok néhány másodpercig tartó 

egyidejű nyomva tartása szükséges, míg meg nem jelenik az „OFF” felirat. 

A Master szelep kiiktatása az adott programból: 

Nyomja meg a  gombot, amíg az „M” felirat villogni nem kezd. A kijelzőn az „On” 

felirat látható. 
Nyomja meg a -/OFF gombot a Master szelep kikapcsolásához. A +/ON gombbal 
újra aktiválhatja. 
Nyomja meg a NEXT gombot a továbblépéshez. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: WATER DAYS (ÖNTÖZÉSI NAPOK) 
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Az öntözési napok kiválasztására négy lehetőség van: 
 
CAL – a hét egyes napjait külön-külön meg lehet jelölni vagy le lehet tiltani 
(alapértelmezettként minden nap meg van jelölve). 
Int –intervallumot lehet beállítani 1-től 7 napig, ill. az intervallum kezdő napját. 
Odd – öntözés minden páratlan napon (a 31. nap kimarad). 
Even – öntözés minden páros napon. 
 
CAL pozícióban: Nyomja meg a +/ON gombot a nap megjelöléséhez ill. a -/OFF 

gombot a letiltásához. Nyomja meg a  gombot az Int pozícióhoz, vagy a NEXT 

gombot a következő programozási lépéshez. 
 
Int pozícióban: a +/ON ill. a -/OFF gombokkal válassza ki az intervallumot. A 
kiválasztott szám azt jelenti, hogy minden „annyiadik” napon lesz öntözés: 

1=minden nap, 2=minden második nap, 5=minden ötödik nap. A  gomb 
megnyomása után a +/ON ill. a -/OFF gombokkal jelölje meg az intervallum első 
napját. A NEXT gomb megnyomásával a következő programozási lépésre ugrik. 
 
Odd pozícióban: a páratlan üzemmód aktiválásához nem kell tennie semmit. 

Amikor az Odd felirat van a kijelzőn, nyomja meg a NEXT gombot, ezzel a 
következő programozási lépésre ugorhat. 
 
Even pozícióban: a páros üzemmód aktiválásához nem kell tennie semmit. 

Amikor az En felirat van a kijelzőn, nyomja meg a NEXT gombot, ezzel a 

következő programozási lépésre ugorhat. A  gomb megnyomásával visszatér a 
Calendar pozícióba. 

 
PROGRAMPOZÍCIÓ: START TIME 
 
Napi három startidő állítható be mindegyik programra. 
 
Nyomja meg a +/ON vagy a -/OFF gombot az első startidő beállításához. További 

(2., 3.) startidők beállításához nyomja meg a  gombot. Az állítás ugyancsak a 
+/ON vagy a -/OFF gombokkal lehetséges. 
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A beállított startidő kitörléséhez a +/ON és -/OFF gombok néhány másodpercig 

tartó egyidejű nyomva tartása szükséges, míg meg nem jelenik az „OFF” felirat. 
 
A startidők beállítása után a PROG gombbal a B ill. C programnak is adhat 
startidő(ke)t az előzőekben leírtak szerint. A programpozíció automatikusan a 
Run Times (öntözési idők) pozíció lesz, ill. a program kijelzőn látható betűjele 
megváltozik. 
A NEXT gomb megnyomásával a „% Scaling” pozícióra lép. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: % SCALING (AZ ÖNTÖZÉSI IDŐK %-OS ÁLLÍTÁSA) 
 
Ebben a pozícióban növelheti vagy csökkentheti a zónákra beállított öntözési 
időket az adott programon (A, B, C) belül, 0-tól 200 %-ig, 10 %-os lépésekben. 
 
Nyomja meg a PROG gombot a változtatni kívánt program kiválasztásához. 
A +/ON vagy a -/OFF gombokkal változtathatja meg az eredeti 100%-ot. 
 
A kezdetben beállított öntözési idők jelentik a 100%-ot. A százalékos 
változtatással ezt az értéket változtatjuk meg programon belül egységesen. 
Automatikus működésnél a százalékosan változtatott értékek jelennek meg a 
kijelzőn. A % jel is látható lesz működésnél vagy programellenőrzésnél, hogy 
figyelmeztessen a kezdeti értékek megváltozására. 
 
A PROGRAM KIKAPCSOLÁSA 
 
Ha egy program öntözését le szeretné állítani, 0-ra kell csökkenteni a 
százalékokat. Ekkor a kijelzőn az adott programra vonatkozóan az „OFF” felirat 
jelenik meg. A program újraaktiválásához növelni kell a százalékot; 100%-ra 
történő visszaállítás az eredetileg programozott öntözési időket eredményezi. 
 
A PROG gombbal programot választhat. 
A NEXT gomb a következő programpozícióba léptet. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: MANUAL 
 
Ebben a manuális üzemmódban minden elindítani kívánt zónának külön-külön 
meg lehet adni öntözési időt. A zónák sorban, egymás után következnek. 
 
A +/ON vagy a -/OFF gombokkal állíthatja be az öntözési időt. 
 

A  gomb megnyomásával ugorhat a következő zónára. 
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Az első zóna bekapcsolásához nyomja meg a háromszor a NEXT gombot, ezáltal 
az automatika Auto-Run pozícióba kerül. 
Az öntözés kikapcsolásához nyomja meg a -/OFF gombot. 
A manuális működtetésre beprogramozott zónák számjele és az aktuális zóna 
öntözési ideje megjelenik a kijelzőn. Az éppen működő zóna száma villog, és a 
hátralévő öntözési idő (visszafelé számlálva) látható. 

 
A NEXT gombbal a Semi-Auto pozícióba lép. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: SEMI AUTO 
 
Ebben a pozícióban a három program egyikét lehet lefuttatni. 
 
A PROG gombbal válassza ki a programot (A, B vagy C). 
 
A kijelzőn az adott programban aktív zónák láthatók. 
 

Ha nem a program szerinti legelső zónával szeretne kezdeni, a  gombbal a 
következő zónára ugorhat. 
 
A +/ON gomb megnyomásával elindul az öntözés. 
 

Működés közben a  gomb megnyomásával a következő zónára ugorhat. 
 
Működés közben a -/OFF gombbal lehet leállítani az öntözést, a beállított idő 
letelte előtt. 
 
A kijelzőn az éppen működő zóna hátralévő öntözési ideje látható. 
 
A NEXT gomb megnyomásával a System off pozícióra lép. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: SYSTEM OFF 
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Ebben a pozícióban 3 fő funkció érhető el. 
 
Teljes kikapcsolt állapot – az öntözés minden programra vonatkozóan szünetel és 
mindaddig felfüggesztve marad, ameddig a segéd LED ebben a pozícióban van. 

A kijelzőn az „OFF” felirat látható. 

 
A  gombbal a pozíción belüli következő funkcióra, a NEXT gombbal a az Auto 
pozícióra ugrik. 
 
Késleltetés: a következő öntözési ciklus a beállított számú nap múlva kezdődik. A 

kijelzőn a „DLY ☂” felirat látható. A +/ON, ill. a -/OFF gombokkal állíthatja be a 

késleltetési időt, napokban. 
 

A kijelző egy kis esernyőt mutat, a DLY (delay, azaz késleltetés) feliratot mutatja, 
valamint villogó jellel azt a napot, amelyiken elkezdődik az öntözés. 
 

A  gombbal a pozíción belüli következő funkcióra, a NEXT gombbal a az Auto 
pozícióra ugrik. 
 

Programtörlés: a kiválasztott programból minden információt töröl. A kijelzőn a PE 

(Program Erase, azaz programtörlés) felirat látható. A  gombbal léphet az A 
programról a B-re, majd a C-re. A +/ON gomb megnyomását követően ötször 

felvillan a PE felirat; a programtörlés sikerült. 
 
A NEXT gombbal az Auto pozícióba léphet. 
 
PROGRAMPOZÍCIÓ: AUTO 
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Itt az egyes programokban tárolt információkat lehet lekérdezni. 
 
A kijelzőről a következő információkhoz juthat: 

 a pontos idő és az aktuális nap 

 az éppen kikapcsolt program(ok) 

 a működő zónára vonatkozó információk: program, zónaszám, hátralévő 
idő 

 öntözési késleltetés 

 az esőérzékelő miatti letiltás 

 áramszünet kijelzése 
Az éppen működő ciklust a -/OFF gomb Semi-Auto pozícióban történő 
megnyomásával lehet leállítani. 
 
A PROGRAMOK ELLENŐRZÉSE: 
 

Nyomja meg a  gombot a PROG REVIEW funkció eléréséhez. A PROG gombbal 

kiválaszthatja a programot. 
 
A +/ON nyomogatásával lehet lépni a soron következő lekérdezési pontra. 
 

A  gomb megnyomásával a működő zóna összes információja megjelenik (a 
kijelzőn a STATUS felirat látható). 
Kijelzésre kerül a hátralévő öntözési idő, csakúgy, mint a program, a zónaszám 
és az aktív startidő. 
 

A  gombbal visszatérhet az Auto pozícióba. 
 
C PROGRAM: HUROKPROGRAM 
 
Ha a C programban 1 startidőt ad meg, úgy működik, mint az A vagy a B 
program, a második és a harmadik startidő megadásával viszont 
hurokprogramként fog működni. 
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A hurok funkció a C programhoz rendelt zónák működtetését max. 24-órás 
periódusban a megadott feltételekkel ismétli. A hurokprogram különösen 
előnyösen alkalmazható fűmagkeltetésnél, párásításnál, szaporításnál, vagy 
speciális esetekben, mint pl. igen kis vízhozamú kutakról történő öntözésnél. Az 
érzékelő bemenetekre kapcsolható termosztát, nedvességérzékelő stb. 
 
Megjegyzés: 
 

1. Ha egyetlen startidőt ad meg, a C program hagyományos módon 
működik; az öntözési idők órában és percben jelennek meg. 

2. Amint megad egy második startidőt is, a C program hurokprogramként 
működik; az öntözési idők percben és másodpercben jelennek meg. 

3. A késleltetési idő magában foglalja az öntözési időket is (ld. az ábrát). 
4. A késleltetési idő alapértelmezetten 5 perc. 

 
Példa: fűmagot szeretne csíráztatni, és minden félórában le szeretne futtatni egy 
rövid ciklust (zónánként 2 percet), és mindezt reggel 7 és délután 6 között 
folyamatosan szeretné ismételni. 

 
Az öntözési idő: 2 perc. 
„Start 1” = 7:00 AM – az időpont, amikor a ciklus elkezdődik 
„Start 2” = 6:00 PM – az időpont, amikor a ciklus véget ér 
„Start 3” = 0:30 – a két ciklus kezdete közötti késleltetés 30 perc 
 



 

Tel.: (1) 403-2634                               13                        www.gardematic.hu 

 
 


