
TEC 4 NG
Provozní příručka - Prosím čtěte pečlivě před uvedením  do provozu!

Mikroprocesorem řízená dávkovací jednotka pro automatické denní dávkování stopových prvků .

Základní zařízení TEC 4 NG řídí 4 dávkovací čerpadla která jsou integrovaná v jednom modulu a tak 
umožňuje denní dávkování 4 různých roztoků do akvária, denní dávka u každého čerpadla je 1 - 1999 ml/den 
dávkovací opakování je 1 – 24 - krát denně (rozdělení  dávkovaného množství) musí být nastavené.
S dalšími jednotkami EP II nebo EP IV (není zahrnuto v rozsahu dodávky), zařízení může dávkovat až 12 
různých tekutých přípravků různého množství .
Dávkovací čerpadlo má samonasávací účinek. Nasávání do výše 8 metrů  výtlak do výše 10 metrů 
platí pro H2O.
Dávkovací tolerance ± 20 % po celou dobu životnosti.

Programovaní:
Nastavení hodin:

Po zapojení do sítě (nebo po delší době přerušení dodávky elektřiny cca. 3 dny), přístroj ukazuje čas 00:00. 
Především, reálný čas  by měl  být nastaven a to následujícím způsobem:

Nastavení hodin resp. oprava času
stisknutím tlačítka ← vstoupíte do hlavního menu
Stisknutím tlačítka ↑ nebo ↓ vyhledáte položku  SETUP CLOCK a 
stisknutím tlačítka enter  vstoupíte do položky

SetClock
00: 00

Nyní mohou být nastaveny hodiny a to pomocí tlačítek↑ nebo ↓  . 
Nyní prosím nastavte požadovaný čas (hodiny) to jest 19:00 h

Stisknutím tlačítka enter potvrdíte nastavené hodiny a přejdete na minuty 

SetClock 00 : 00
Nyní můžete nastavit minuty.
Po ukončení nastavení správného času stiskněte tlačítko enter.
Nastavený čas je uložený. V případě přerušení  dodávky elektřiny si přístroj pamatuje 
nastavený čas a program jednotlivých čerpadel  až 3 dny.

Ruční ovládání čerpadel:
Jednotlivá čerpadla je možné ovládat ručně.To znamená, že můžete kterékoli čerpadlo ovládat 
ručně nezávisle na ostatních např. pro odvzdušnění nebo nasátí dávkované kapaliny
Stisknutím tlačítka ← vstoupíte do hlavního menu 
Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ nalistujeme položku MANUAL CONTROL 
Stiskem tlačítka enter potvrdíme 

      Nyní na displeji bliká Pump 1
Stiskem tlačítka ester začne čerpadlo pracovat .
Stiskem tlačítka↑ nebo ↓  můžeme přejít na další čerpadla.
Stiskem tlačítka ← se můžeme vrátit do hlavního menu.

Programování jednotlivých čerpadel/množství a čas dávkování:
Stisknutím tlačítka ← vstoupíte do hlavního menu 
Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ nalistujeme položku SETUP PROGRAM Stiskem 
tlačítka enter potvrdíme 

      Nyní na displeji  
                                                                      SETUP 

P 1-4
Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ můžete nyní vybrat skupinu čerpadel 1-4 (integrované 
v základním modulu), čerpadla 4-7 (další modul) nebo 8-11 (další modul). 
(Menu  čerpadel 5-8 nebo čerpadel 9-12 je indikované jen pokud je 
odpovídající modul zapojen) Nyní si prosím vyberte skupinu 1-3 a stiskem 
tlačítka enter potvrdíme :
                                                                   



                                                                                   SETUP
                                                                                 Pump 1

Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ vybereme čerpadlo 1, 2,3 nebo 4.
Stiskem tlačítka enter potvrdíme vybrané čerpadlo , které chceme nastavit a tím vstoupíme do nastavovacího 
menu daného čerpadla.

ml/DAY
P1:0000

Nyní bliká první 0. Zde můžete stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ upravit dávkované 
množství  (1000 nebo 0000). Stiskem tlačítka enter potvrdíme a přejdeme na 
druhou 0 zde může být změněno v rozmezí (0-9).

Prosím opakujte tuto proceduru pro 3. a 4. číslici. Tak  můžete nastavit dávkované množství mezi 1 a 1999 
ml/den.
Stiskem tlačítka enter potvrdíme  denní dávku množství je nastaveno a zároveň 
jsme přešli do nastavení četnosti dávkování. To znamená, že zde můžete nastavit 
na kolikrát bude denní dávka rozdělena je možné nastavit 1, 2, 3, 4, 6, 8,12 nebo 
24 

CYCL/DAY
Pl: 1

Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ vybereme požadovanou dávkovácí frekvenci, to jest 12.
To znamená, že v případě 24 ml dávkovaného množství za den se množství 24 ml rozdělí na 12 dílů a 
každý bude obsahovat 2 ml. Tyto 2 ml budou doplňovány do akvária každé 2 hodiny resp. v případě 
většího množství mohou být rozděleny na 24 dávek .

Standartizovaná hodnota 1 je indikována v případě doplňovaného množství pod 160 ml/dny, s 
většími  množstvími  je dávkovací frekvence  zvětšena automaticky tak, že doplňované množství 
160 ml za cyklus nebude překonáno..
Na druhé straně, počet cyklů může být maximálně tolik aby dávkované množství nekleslo pod 0,5 ml 
na jeden cyklus.

stiskem tlačítka enter potvrdíme a zároveň přejdeme do dalšího bodu
Start:
00:00

Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ nastavíme start dávkování

minuty  dávkování jsou fixní a jen  hodina může být změněna. Jednotlivá čerpadla mají 
přednastavený časový odstup 5 minut, který nemůže být ovlivněn. tj. čerpadlo 1 14:00; čerpadlo 
2 15:05; čerpadlo 3 18:10; čerpadlo 4 13:15 atd.
nebo 1  12:00;  2  12:05;  3  12:10 atd.

stiskem tlačítka enter potvrdíme a zároveň přejdeme zpět do nastavovacího menu . Displej nyní 
zobrazuje denní programování
čerpadlo dávkuje pokud pod symbolem dne svítí číslo jedna můžeme měnit mezi 1 a 0 stiskem 
tlačítka ↑ nebo ↓ (M=monday/pondělí,T=tuesday/úterý atd. )

MTWTFSS
1 1 1 1 1 1 1

Příklad: úterý + sobota nedávkuje
MTWTFSS
1 0 1 1 1 0 1

Setup
Pump 1

Stiskem tlačítka ↑ nebo ↓ vybereme další čerpadla k naprogramování nebo tlačítkem ← vystoupíme do 
hlavního menu a dalším stisknutím ← se uloží nastavení.



Nastavené a uložené hodnoty budou uchovány i po odpojení od sítě případně při výpadku napájení.

Resetování  /   zrušení kompletního programu
společně stisknout tlačítko ←  a vypnout ze sítě všechny nastavené hodnoty , s vyjímkou časového 
nastavení jsou vymazané, později připojené moduly budou indikovat (EP, AUX nebo NONE  žádný 
modul) a všechny připojené moduly můžete nastavit později

Připojení přídavných modulů:
Prosím vypněte hlavní přívod elektřiny základního modulu.
Na zadní stěně základního zařízení vyřízneme ostrým nožem vyznačenou zásuvku.
Spojíme přídavný modul  spojovacím kabelem se základním zařízením. Rozšiřovací moduly EP II a EP 
IV mohou být ovládany v obou zástrčkových pozicích, první přídavný modul jen v zástrčkové pozici 5-
8.
Prosím opět připojte základní modul k síti (zastrčit do zásuvky).

       Základní zařízení nyní rozpozná  EP přídavný modul nebo další přídavný modul  GroTech a může být 
naprogramován.

První přídavný modul: Prosím připojte k zástrčkové pozici 5-8
Jestliže je přídavný modul   připojen k zástrčkové pozici 5-8, displej signalizuje

New
Device 1

Stiskem tlačítka enter vstoupíme do nastavovacího menu čerpadel 5-8 (prosím nastavit podle: Programování 
jednotlivých čerpadel/množství a čas dávkování)

Jestli budou zapojeny různé moduly do stejné zdířky vždy bude nastavení ve výchozí pozici 
0000 a to z důvodu zabránění chybného dávkování( tzn. Pokud budete mít připojeny 2 moduly 
budete je demontovat a potom znovu připojíte musíte je znovu nastavit ,protože všechny 
hodnoty dávek budou automaticky vynulovány.)

Programovací EP-modulů by mělo být provedeno podle výše popsaného návodu 
pro programování dalších modulů GroTech , prosím použijte  provozní příručku 
odpovídajících zařízení !

Uvedení TEC 4 NG do provozu:
1. Prosím umístěte TEC 4 NG blízko u akvária, dávkovací nádoby umístěte v úrovni pod hladinou vody 

v akváriu  v případě defektu hadičky se vyhneme neovladatelnému vytečení dávkované kapaliny do 
akvária. 

2. je možné změnit směr vyústění každého čerpadla  o 90° 180° nebo 270° (nahoru, do strany a pod). Proto 
prosím stiskněte dvě svorky a stáhněte hlavu čerpadla otočte čerpadlo do požadované polohy a nasuňte na 
hnací hřídel.  Hlava čerpadla  je správně nainstalovaná potom co  jste slyšeli „ cvaknutí“.

3. prosím spojte PVC hadičku (PVC hadička  4/6 milimetru) se vstupy a vývody z každého čerpadla s pomocí 
spojek (v krabici v sáčku)levá strana sání pravá strana výtlak .

4. pro případ zamezení zpětného nasání vody z akvária při závadě čerpadla se musíme ujistit že výtlačná hadička 
končí nad hladinou vody v akváriu tím zabráníme případnému úniku vody a následnému vytopení .
5. vložte hadičky do nádobky s dávkovanou kapalinou doporučuji přes PVC trubičku 5 mm (zakoupíte na 
www.pepinuvutes.cz) trubička zajistí vyčerpání nádoby až do dna
6.  nastavte požadovanou denní dávku a další parametry
8. pomocí  MANUAL CONTROL nasajte dávkovanou kapalinu a odvzdušněte dávkovací hadičky
9. po vystoupení z menu se na displeji  zobrazují hodiny a přístroj je připraven k provozu v čas prvního 
nejbližšího dávkování začíná pracovat

Obsluha/údržba :
TEC 4 NG nevyžaduje žádnou velkou údržbu.

http://www.pepinuvutes.cz/


Je možné jednou za ½ roku čerpadla rozebrat a vyčistit vnitřky kazet, kladky ,hřídel motoru čistou 
látkou, která nepouští vlákna pokud čerpadla nepracují v extrémně prašných prostorech není třeba 
čerpadla zbytečně rozebírat a čistit.
Čerpadla se nesmějí vůbec mazat  !

Bezpečnostní pokyny:
• Před údržbou  prosím vypněte síťové přívody.
• Nepoužívat ve vlhkých místnostech. Prosím chráňte před vodou.
• Zařízení smí být užíváno jen pro dávkování stopových prvkú do akvária. Používáníí pro další účely 

není dovoleno a nebude uznána záruka.
• Nepoužívat pro agresivní nebo nestálé substance
• Prosím vypněte síťové přívody před otevřením.
• Prosím vypněte síťové přívody před výměnou pojistky.
•
Záruka:
 záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje pro Váš TEC 4 NG.
Tato záruka zahrnuje všechny vady materiálu a výrobní vady a je  platná jestli TEC 4 NG byl používán 
v souladu s návodem. Prosím pošlete vadný TEC 4 NG zařízení  k Vašemu dodavateli nebo přímo k 

GroTech Aquarientechnik GmbH 
Bittenfelder Weg 8 D-71563 
Affalterbach Německo

 Upozornění:
Výrobce nezodpovídá za škody a vady způsobené nesprávným používáním výrobku a opravy provedené 
neautorizovanými osobami.

Dovozce: MOŘSKÉ AKVÁRIUM PEPINŮV ÚTES
                 Josef Tuček
                Starokolínská 328
                 284 01 Kutná Hora
                 Tel. + 420 604 176 384 Česká republika
www.pepinuvutes.cz
www.morskeakvarium.eu
info@pepinuvutes.cz

http://www.pepinuvutes.cz/
mailto:info@pepinuvutes.cz

