
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР “АС-8100” 
 
 
 
 

4. Програмиране на контролера 
4.1.Общо 

 Контролера АС-GQ8100 има три програми за напояване – А, В и С 
 Може да се активира допълнителна програма Х за осветление 

 
 
 
Могат да бъдат въведени три програми – А, В и С 
Във всяка програма за напояване се избират дните, в които всички клапани, прикачени към програмата 
се активират. Стартово време се настройва само за първия клапан,  а продължителността на напояването 
се определя поотделно за всеки клапан. Клапаните се отварят последователно според техния номер, 
посочен на екрана - когато първия клапан се изключи, вторият се включва и т.н. Във всеки момент 
работи само един клапан. Ако са въведени три програми /A, В и С/, с поливни времена, които се 
припокриват, програма А ще се отвори първа и само след като тя се затвори, ще се отвори програма В, а 
програма С ще се отвори последна. Клапаните могат да бъдат разпределени за всяка програма с 
различни времена.  
 
 
 
 
Общи обяснения 
Контролера се програмира с помощта на 10 режима и 5 бутона.  
 
бутон за превключване – за преминаване през различните ражими на дисплея 
 -  бутон за избор – избира данните за промяна – например: час, минути и т.н. 
 Pr    - бутон за програми -  придвижва между програмите А, В, С и Х в повтарящ се ред. 

 +   - бутон за увеличаване – увеличава стойността на избраните параметри /например, добавя един 
час/ 

  -   - бутон за намаляване – намалява стойността на избраните параметри /например, намалява 1 час/ 
 
 
 

 
4.2.Програмиране на контролера 

 
4.2.1. Настройка на текущия час и ден 
За да можете да активирате поливно време, трябва да се заложат текуща дата и час. 

 Превключване на селектора в  Time mode /Режим Време - 

 
 

 Натиснете  и часът ще започне да мига. Задавате текущ час с помощта на - или + /Обърнете 
внимание на признака AM -преди обяд или  PM – след обяд/ 

 Натиснете  и минутите ще започнат да мигат. Задайте текущите минути с помощта на - или + 
 Натиснете  и датата ще се появи - година, месец и ден. Когато годината мига, можете да 

зададете година с помощта на - или + 
 Натиснете  и месеца ще започне да мига. С помощта на - или +, задайте месец. 
 Натиснете  и денят ще започне да мига. Задайте дата. Правилният ден от седмицата ще се 

появи автоматично. 

 Европейският, 24-часов часовник, може да бъде показан като натиснете едновременно - и +, 

след като мигането е спряло. Допълнително натискане на тези бутони ще върне дисплея към АМ/РМ. 
 
4.2.2. Избиране на поливна програма 
 
Този контролер има три метода на работа за активиране на програма А, В или С: 
1. Weekly /Седмично активиране: Програмата се активира в определен ден от седмицата - 



2. Cyclical/Циклично активиране: Програмата се настройва за напояване от веднъж на ден до 
веднъж на 30 дни. 

3. Even-Odd days / Активиране на четни и нечетни дати  - седмично програмиране за поливане на 
четните дати през месеца или поливане на начетните дати през месеца - ▲. 

 
 4.2.3.  Програмиране на контролера за няколко клапана - /Програми А, В и С/ 
За да изберете поливна програма А,В и С или Х програма , превключете селектора на  
weekly/cyclic/even-odd  режим. 
Една от трите програми ще се появи на екрана – натиснете „Pr“ докато програмата, която ви 
интересува се появи, например „А“, заедно с думата „OFF” /Знакът „Х“ също ще се появи – програма 
за подкрепа, която ще разгледаме в т. 4.3.4./ 
 
 

 
 
 
 
 
 За да активирате програма по начина който желаете, трябва да изберете един от тези три режима: 

Weekly -  - Cyclic – 
 Even-odd - ▲ - с натискане на бутон„“; 
- Чрез натискане на бутон „“ - седмична програма А -  е избрана; 
- Чрез натискане отново на бутон „“ - месечната програма за четни дни А - ▲ - е избрана; 
- Чрез натискане отново на бутон „“ - месечната програма за нечетни дни А- ▲- е избрана; 
- Чрез натискане отново на бутон „“ - програма А е изключена „OFF”. Програмата не е активна. 
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 

 На този етап, контролерът трябва да бъде програмиран чрез режимите– Weekly – т.4.2.4., Сyclical – 
т.4.2.5,  Even-odd – т. 4.2.6. 
 

4.2.4 Метод на седмичното активиране -Weekly 
 
 Превключете  селектора на  weekly/cyclic/even-odd режим 

Натиснете „“ и изберете метода за седмично активиране 
 
Избиране на поливен ден 
 Натиснете В горната част на екрана, под Sun /Неделя/  ще се появи светеща стрелка   
Ако сте избрали този ден за поливане, натиснете „+“. Стрелката ще остане фиксирана и осветена и ще 

се появи символът Mon /Понеделник/, който ще започне  да мига.  Ако не искате да изберете Sun 

/Неделя/, натиснете „-“ - стрелката ще изчезне, но ще се появи отново мигаща под Mon и т.н. 
 
 

 
 
Програмиране на начален час за поливане /при режим на Weekly / 
С тази операция е възможно да се настройва във всяка програма /А, В, С/ до 4 различни стартови 
времена на ден. 
На всяко стартово Време първият клапан, избран за програмата ще се активира  и след това всеки 
клапан ще се отваря последователно. 

 
 

 Превключете селектора на Start-time режим. START I ще се появи на екрана заедно със символа 
на режим  Weekly  и думата OFF или последния начален час, който е въведен. 

 Натиснете и цифрите на екрана ще започнат да мигат. 
 Задайте желания начален час с помощта на „+“ или „-“  /Внимавайте за знаците АМ и РМ/ 
 Повторете операцията за програмиране START 1,2,3,4,II, III,IV, ако желаете 
 За да отмените даден старт, изберете го с помощта на „“ и натиснете  Цифрите на часа ще 

започнат да мигат. Натиснете „+“ или „-“, докато думата OFF се появи на екрана. 
Разпределянето на клапаните и настройките на продължителността на поливане за всеки клапан 
е идентичен за всички видове режими. 
 
 
 
 4.2.5.  Режим Cyclic/Циклично програмиране -  



При тази операция контролера активира избраната програма през определено циклично време 
Цикличния период може да бъде от 1  до 30 дни и еднакъв за всички клапани, разпределени за  
програмата. 
 
 
 

 
Избор на цикличен период 
 

 Преместете селектора на weekly/cyclic/even-odd режим 
 Натиснете бутон „“  и изберете метода за циклична активация -  „“ 
 Натиснете - „“  докато символът  

 
се появи, заедно с  DAYS /ден/ 1, т.е. цикълът е „ВСЕКИ ДЕН“ 

 Натиснете  и DAYS 1 ще започне да мига 
 Изберете цикличния период, с помощта на „+“ или „-“ до DAYS 30 . 

  
 
 

Начало на поливния цикъл – START – за режима  Cyclic   
 
При тази операция поливането започва с първия клапан /При режима Cyclic има само едно стартово 
време на ден/.  
Всички клапани, разпределени към тази програма ще се отворят един след друг. Когато първият се 
затвори, вторият ще се отвори и т.н.  
 
 

 
Трябва да се определи и броя на дните до началото програмата: 0 дни – програмата ще стартира 
днес; 1 ден – програмата ще стартира утре и т.н. до 30 дни, когато програмата ще стартира след 30 
дни. 

 Преместете селектор на Start time режим. На екрана ще се появи: START I, часа на последния 
старт или OFF. 

 Настиснете -  и часът на екрана ще започне да мига. С помощта на „+“ или  „-“ изберете 
необходимия час. 

 и минутите на дисплея ще започнат да светят. С помощта на „+“ или „-“ изберете необходимото 
време. 

 Натиснете -  докато номер  1 и  DAYS се появят  
 С помощта на „+“ и „-“ определете броя на дните до стартовото време.  
  
  

 
 Прикачените към програмата клапани и продължителността на поливането за всички 

клапани е еднакво за всички режими- виж т. 4.2.7 
 
 4.2.6.  Режим на четни/нечетни активирания през месеца - ▲ 
 Програма за програмиране на поливания през четните или нечетните дни на месеца. 
При тази операция  поливните дни се определят в четните или нечетните дни от месеца.  Определени 
дни от седмицата могат да бъдат изключени. 
 



 

 
 

 Превключете селектора на weekly/cyclic/even-odd режим 
 Натискайте бутон „“  докато символът EVEn(четен) се появи и стрелката - ▲- под думата 

ЕVEn. На екрана всички дни от седмицата светват. Вие можете да изберете ден, в който няма да 
има поливане. 

 
За да отмените определени поливни дни в седмицата трябва да натиснете  Стрелката ще започне да 
мига под деня. Натиснете  „-“ и поливането в този ден от седмицата ще бъде отменено. 
Пример: Ако денят НЕДЕЛЯ е отменен, в неделите няма да има поливане, дори когато този ден се пада 
на четна дата. 
 

 За да изберете нечетни поливни дни, отново настинете бутон „“ и Оdd(нечетен) ще се появи 
на екрана. 

 Изберете дните от седмицата, които желаете да блокирате, както в предишния раздел. 
 
 
 
 

 
За програмиране на начален час за поливане, START – вижте т. 4.2.4. - Програмиране на начален 
час, тъй като двата метода са идентични. 
 
 4.2.7.  Избиране на клапани за програмата и определяне продължителността на 
поливане -  за всеки клапан. Този избор е валиден за всички режими. 
 При тази операция избирате клапани за всяка програма и настройвате продължителността на поливане 
за всеки клапан. 

Продължителността на поливане за всеки клапан може да се настрои от 1 минута до 4 часа /3:59/, а 
броят на клапаните от 1 до 8 могат да бъдат прикачени към конкретна програма. 
Моля да се отбележи, че всеки клапан може да се разпредели за всяка от програмите А, В, С. 
- Превключeтe селектора на режим „Продължителност“ /Duration  
Символът за избраната програма ще се появи на екрана – например:  програма А, заедно със избрания 
начин на активиране; пример- , Продължителността на поливане  и мигащия символ за първи 
клапан в програмата 
 - Последният стартов част се изписва или 0:00 се появява на екрана.  За да преминете към 
следващ клапан натиснете „“. 

 Натиснете  и цифрите на часа ще започнат да мигат. С помощта на „+“ и„-“ задайте цифрата 
на часовете. 

 Натиснете и цифрите на минутите ще започнат да мигат. С помощта на С помощта на „+“ и„-“ 
задайте нужния брой на минутите. 

 Натискате „“- стрелката ще се премести на следващия клапан. 
 Моля обърнете внимание: Клапанът с  продължителност на поливане  0:00 няма да се отвори.  
 

За програмиране на допълнителни програми В или С повторете процедурата 
 
 
 

4.3.Възможности за разширено програмиране 
 
 4.3.1.  Воден бюджет – Увеличаване или намаляване  продължителността на поливане в 
проценти %. 
Има възможност за увеличаване или намаляване  продължителността  на поливане за всички клапани в 
процентно изражение, според всяка програма – А, В или С – различни проценти за всяка група. 

 Превключете селектора на Water Budget режим 
 Натискайте бутон Pr ,  докато програма А се появи. Заедно с нея на екрана ще се появи и 

символът 100% и символът  за всички клапани, разпределени за една и съща програма. 
 Натиснете и 100% ще светне. С помощта на „+“ или „-“ задайте нужния допълнителен 

процент за напояване. Натиснете „+“ веднъж и ще се добавят 10%. Натиснете „-“ веднъж и ще се 
намалят 10%. 

 
 
 

 
 Продължителността на поливане може да се увеличава с горна граница до 190% и да се намалява 

с долна граница до 10%. 
 Натиснете бутон Pr – за да добавите проценти в програмите В и С ако е необходимо. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

Максимална продължителност на поливане след добавяне на процентите е 4 часа. 



Минималната продължителност на поливане след намаляване на процентите е 1 минута. 
 
 
 
 

4.3.2. RAIN OFF – Временно изключване 

 
При тази операция временно отменяме контрола над програма A, В или С или всички, например: когато 
вали. Поливната програма е запаметена, но поливане не се извършва. Изключването може да бъде за 
време от 1 до 240 дни. Когато зададения периода изтече, програматорът се връща към първоначалната 
програма. 
 
 

 
 
Превключване на селектора на RAIN OFF режим: 

 Натиснете бутон Pr. Символът на програмата ще се появи на екрана заедно с всички 

разпределени за нея клапани и символът Rain off  
 
Изберете необходимата програма 

 Натиснете - . Days  и „00“ ще светне. Задайте необходимия брой дни на спиране с помощта на 
+ и - . Всички клапани, прикрепени към програмата ще се затворят. 

 Повторете операцията за изключване на останалите програми, ако е нужно. 
 
 4.3.3.  Ръчно управление 
Клапаните могат да се управляват ръчно по три различни начина. 

1. Всички клапани, разпределени в една от програмите А, В или С могат да се активират ръчно. 
2. Единичен клапан от една от програмите може се активира ръчно. 
3. Всеки от клапаните, разпределени във всяка от програмите А, В или С може да се активира 

ръчно 
 
 
Моля, обърнете внимание! 
Всякакви ръчни операции ще прекратят действието на активните поливни програми. Всички 
програми ще се възстановят след като ръчното напояване приключи. 
 
Ръчно активиране на всички клапани, разпределени на една програма: 
 
 

 
 Превключете селектора на Manual /Ръчен/ режим 
 Натиснете бутон  Pr. Символът на програма А и  и всички клапани, прикрепени към програма А - 
 ще се появят на дисплея. 

 Натиснете бутон Pr. и изберете желаната програма А, В или С. Всички клапани, прикрепени към 
програмата ще се повят на дисплея заедно с MANUAL и OFF. 

 Натиснете „+“. Думата ON  ще се появи и символът на първия клапан ще започне да мига -. 
 Няколко секунди по-късно символът главния клапан ще започне да мига. Клапаните, прикрепени 

към програмата ще се отворят един след друг. 
 
 
 
Ръчно управление на един от клапаните, разпределени в една от програмите 

 Превключи селектора на Manual /Ръчен/ режим 
 За да отворите клапана, разпределен за програмата, натиснете „“. Символът за първия клапан 
 ведната ще започне да мига и програмираната продължителност на поливането за този клапан 
ще се появи. За да отворите клапана, натиснете „+“. Когато клапана се отвори, неговия символ 
ще  

 
 

 светне - , думата ON ще се появи и няколко секунди по-късно главния клапан  

също ще се отвори. За да отворите друг клапан, възстановете мигането чрез натискане на  „“   и  
изберете клапан със помощта  на . 

 
 



Ръчно управление на всички клапани във всички програми. 
 Превключете селектора на Manual /Ръчен/ режим 
 Натискайте бутон Pr докато Програми A В С  се появят на екрана  заедно със символа Manual 

/Ръчно/  - думата STOP  и всички клапани, разпределени за програмите - 

 
 
 
 
 

 За да отворите клапаните последователно, натиснете бутон „+“. Всички клапани, които имат 
зададено време за напояване ще започнат да се отварят един след друг и за времето, 
програмирано за първата програма. Когато първият клапан се отвори, символът за отворен 
клапан  ще светне заедно с думата RUN и няколко секунди по-късно главният клапан също ще 
се отвори -  

 

 
 
 

 Всички клапани, които имат зададено време, ще се отворят по реда на програмите – програма А, 
програма В и  след това програма С. 

 
 

4.3.4. Програма Х 
 
Тази програма дава възможност за експлоатация на специални допълнителни системи като градинско 
осветление и други. 
  

Програма Х може да се активи само чрез  Weekly / Седмичен режим 
 
Активирането на допълнителна програма Х е независимо. Главният клапан не е отворен. Активирането 
на сензор, добавени проценти и програма дъжд няма да повлияе на допълнителната програма Х. 
Активирането на допълнителна програма Х е подходящо само чрез активиране от реле -24 VAC 50 mA 
maximum. 
  
Допълнителната програма работи винаги на последния клапан на контролера. За контролер АС-8, това е 
клапан № 8, за контролер АС-6 – клапан № 6 и т.н. 
 
 
 
 
Програмиране на допълнителна програма Х  /   X Support Program 
 
Преместете селектора на Weekly/ciclic/even режим 

 Една от програмите ще се появи на екрана. Натиснете бутон Pr, докато исканата програма се 
появи. Продължете да въвеждате необходимите данни в допълнителната Х програма, в 
съответствие с инструкциите за  Метод за седмично активиране – точка 4.2.4. 

 
Моля, обърнете внимание 
Допълнителната програма Х може да се програмира само, когато последният клапан не е бил 
разпределен към някоя от поливните програми. 
 

5. Тест за клапани 
 
Чрез тази операция, се тества работата на вентила. Необходимо е да се следи дали поливането протича.  
 

 За да тествате клапаните преместете селектора на TEST режим 
 
Номер 8 / Контролер модел 8/ ще се появи на екрана, заедно с номера на версията /от дясната страна/, 
както и стрелките, обозначаващи свързаните клапани 
- 
 

 
 
 

 Натиснете  „“ и стрелката на първия клапан ще светне. Натиснете „+“ и главният клапан ще се 
отвори непосредствено след това. Поливането ще започне. За да затворите клапана и да отворите 
следващия, натиснете „+“. Ако няма напояване, наизправността трябва да се изследва. 

 



 
 

 
 Ако символът   мига, има късо съединение във клапана или в кабелите, водещи до него. 

Клапанът трябва да бъде изключен и късото съединение да се отстрани. За да спрете процеса, 
натиснете „-“ и клапанът ще се затвори. 

 
 

6. Off /изключен/ режим 
 
OFF режима дава възможност за незабавно спиране на всички програми за неограничено време. 

 Превключете селектора на OFF режим. Думата OFF ще се появи на екрана, мигайки. 
 Натиснете „+“,  OFF престава да свети и активната програма ще спре незабавно.  

 
 
 
 
 
За да активирате, превключете селектора от OFF режим на някакъв друг режим. Програмата ще се 
възобнови, чрез стартиране на следващия клапан според зададените час и ден. 
 
 

7. RUN  режим 
 
RUN режима предоставя данни за текущия режим. В този режим няма възможности за програмиране.  

 Преместете селектора на RUN режим. 
 Отворения клапан ще започне да мига на екрана. С обратно броене показва 

оставащото време за напояване. 

 Ако една от програмите е изключена, символът - 
ще се появи 

 Ако има процентна промяна на продължителността на напояването, символът „%“ ще се появи. 
 

      Предупреждение за изтощена батерия - 
 
Когато батерията е изтощена, символът на батерията ще се появи на екрана.                        Батерията 
трябва да бъде сменена възможно най-скоро. Тя служи за запазване на часовника. При изключване на 
напрежението и когато батерията е изтощена, програмата ще се запази /памет за 20 години/. Когато 
електрозахранването е възтановено, часовникът ще започне да мига и програмата ще започне да 
функционира. Часът и датата трябва да се пренастроят. 
  
Моля обърнете внимание! 
 
Часовникът мига, за да предупреди оператора да го пренастрои 
 
Предупреждение за липса на захранване 
Когато по някаква причина електрическата енергия не достига до компютъра, символът за липса на 
напрежение ще се появи на екрана: АС 

 
Това показва, че компютърът не е свързан към електрическата система, въпреки че символа се показва 
на екрана – това се дължи само на резервната батерия. 
 
 
 Моля обърнете внимание! 
Когато няма захранване, клапанът ще се затвори и поливането ще прекъсне, въпреки че 
програматорът ще продължи програмата. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Програма за заличаване  



 
Всяка програма, която е в компютъра, може да бъде изтрита. 
 
Свалете долния капак с помощта на отверка и натиснете бутона RESET. Общата картина на дисплея ще 
се появи на екрана. Натиснете едновременно -  „+“ „-“ за 2 секунди. DEL Pr ще се появи на екрана и 
след това номера на програматора и на версията. Всички програми ще бъдат изтрити. Програматорът ще 
бъде готов да се препрограмира отново. 
  
 
 
 
 

9. Поддръжка 
 Преди клапаните трябва да бъде инсталиран филтър и той да бъде почистван. Активация без 

филтър ще причини неизправности. 
 При редовно използване, батерията е годна за употреба 1 /една/ година – алкална батерия 
 Препоръчва се водно налягане: 2- 8 атм./бара/ 

 
Проблем/ Симптом Причина Поправка 

Клапанът не се отваря – 
нито автоматично, нито 
ръчно 

Водата не достига до 
системата; 
Електичеството не 
достига до клапана 

Уверете се, че главният 
кранът е отворен; 
почистете филтъра; 
проверете свързващите 
кабели 

Няма екран Неизправност в 
захранването на системата 
или повредена батерия 

Проверете захранването, 
трансформатора или 
сменете батерията 

Символът на сензора 
непрекъснато мига и 
клапана не се отваря 

Мостът на сензора е 
изключен 

Сменете сензора или 
възстановете връзката 

Клапанът не се затваря, 
въпреки че се чува 
щракване 

Клапанът не се управлява 
в атоматичния режим; 
мръсотия и котлен камък; 
неизправност в клапана – 
например скъсана 
мембрана 

Преместете клапана на 
автоматичен режим; 
почистете клапана; 
сменете клапана; 
 

Грешни операции на 
контролера 

Проблеми в паметта Натиснете бутона  RESET, 
Настройте отново часът и 
датата 

 
 


