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Nareszcie nie ma potrzeby podchodzenia do sterownika w celu uruchomienia lub zatrzymania cyklu rêcznego
nawadniania podczas przeprowadzania konserwacji lub napraw Twojego systemu nawadniaj¹cego.
Nareszcie mo¿na ³atwo i szybko przygotowaæ system do zimy przy pomocy jednego pracownika, a nie dwóch.
Nareszcie nie trzeba wracaæ do gara¿u, aby uruchomiæ lub zatrzymaæ cykl rêcznego nawadniania.
Hunter ma przyjemnoœæ wprowadziæ Prosty i Niezawodny System Zdalnego Sterowania SRR do stosowania
ze sterownikami SRC, Pro-C, ICC i modelami, które dopiero siê pojawi¹ w asortymencie.
SRR oferuje Ci funkcje, których nie posiadaj¹ inne zdalne urz¹dzenia w cenie, na któr¹ Ciê staæ.
PrzekaŸnik SRR jest wykonany z wytrzyma³ego polimeru i nie posiada anteny zewnêtrznej. Jest wyposa¿ony
w du¿y ekran ciek³okrystaliczny i cztery przyciski do obs³ugi. Nie daj siê zwieœæ jego rozmiarowi - mimo, ¿e
jest on taki ma³y, ¿e mo¿na go zmieœciæ w kieszeni, na otwartym terenie posiada zasiêg do 137 m.
Du¿y ekran ciek³okrystaliczny i prosta nawigacja przy pomocy czterech przycisków zapewniaj¹ ³atwoœæ obs³ugi
SRR. Wystarczy u¿yæ przycisku lub , aby wyœwietliæ stacjê lub program, który chcemy w³¹czyæ lub
wy³¹czyæ, a nastêpnie u¿yæ przycisku lub - czy mo¿e byæ coœ ³atwiejszego? Nie martw siê, ¿e móg³byœ
zapomnieæ wy³¹czyæ SRR. Po paru minutach nieaktywnoœci jednostka sama siê wy³¹cza, aby zmniejszyæ
zu¿ycie baterii. Teraz wystarczy przycisn¹æ jakikolwiek przycisk, aby ponownie w³¹czyæ jednostkê.
Standardowa 9-voltowa bateria alkaliczna wystarczy instalatorowi na ca³y sezon, a w³aœcicielowi ogrodu
na ca³e lata.
Jesteœmy przekonani, ¿e SRR jest najprostszym dostêpnym systemem zdalnego sterowania. Jest on tak prosty
w u¿yciu, ¿e po dokonaniu instalacji ta instrukcja bêdzie Ci praktycznie niepotrzebna. Jeœli pojawi siê pytanie,
schowaj j¹ w bezpieczne miejsce, aby w razie czego do niej zajrzeæ.
Gratulacje - uda³o Ci trochê uproœciæ swoje ¿ycie!

®

®

®

............................................................................................................................................ 5

Zdalnie Aktywowanej Stacji

WPROWADZENIE
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PRZEWODNIK PO USUWANIU USTEREK

PROBLEM

Ekran przekaŸnika jest pusty

Nie mo¿na siê dostaæ do wszystkich
wybranych stacji na PrzekaŸniku.

Odbiornik nie wydaje z siebie
dwukrotnego “beep” po pod³¹czeniu.

Odbiornik wydaje z siebie dwukrotnie
“beep” po pod³¹czeniu, ale nie
odpowiada na sygna³ z PrzekaŸnika.

PrzekaŸnik siê nie wy³¹cza.

Komunikat o b³êdzie “ERR” na ekranie
sterownika w czasie jego pracy.

Odbiornik nie otrzymuje sygna³u
ze zdalnego sterowania w bliskiej
odleg³oœci.

Zdalne sterowanie posiada ma³y
zasiêg (np. krószy ni¿ 30 m).

PRZYCZYNY

PrzekaŸnik jest wy³¹czony.
Wyczerpana bateria.

Max iloœæ stacji zosta³a Ÿle ustawiona.

SmartPort nie jest w³aœciwie pod³¹czony.
Sterownik nie ma zasilania.

Adres Odbiornika i PrzekaŸnika nie
pasuj¹ do siebie.

PrzekaŸnik wy³¹czy siê automatycznie.

.
Przewody SmartPort zosta³y przed³u¿one
i otrzymuj¹ zak³ócenia radiowe.

.

Niedopasowanie adresu przekaŸnika
i odbiornika.

Sprawdziæ przyczynê zak³óceñ.

®

®

ROZWI¥ZANIA

Przytrzymaj jakikolwiek przycisk przez 1 sek.
Wymieñ bateriê.

Patrz “Zmiana Max Iloœci Stacji”
na stronie 8 .

SprawdŸ przewód SmartPort .
SprawdŸ zasilanie sterownika.

Wywo³aj ponownie adres na odbiorniku.

Odczekaj ok. 5 min. bez przyciskania
przycisków. PrzekaŸnik “zapadnie w sen”.

Wymieñ przed³u¿ony przewód na kabel
ekranowany, aby zapobiec zak³óceniom
radiowym. Zastosuj SRR-SCWH firmy
Hunter. Patrz: “Przed³u¿anie Przewodu
na z³¹czu SmartPort” na stronie 6.

Zresetuj adres odbiornika. Patrz: strona 10.

Patrz: “Maksymalizacja Zasiêgu
Roboczego” na stronie 6.

®

DANE TECHNICZNE
Parametry Robocze:
• Iloœæ adresów: 0-127
• Max iloœæ obs³ugiwanych stacji: 47
• Czas Pracy: 8 ustawieñ od 1 do 30 minut
• Zasiêg: do 137 m*
Dane
• Zasilanie PrzekaŸnika: bateria alkaliczna 9V
• Zasilanie Odbiornika: 24VAC, 0.010 Amp (z SRC)
• Typ PrzekaŸnika: stabilizowany SAW
• Typ Odbiornika: superheterodynowy
• Czêstotliwoœæ Pracy Systemu: 315MHZ

Elektryczne:

Ustawienia Domyœlne:
• Adres = 0 (mo¿liwe wartoœci w zakresie od 0 do 127)
• Iloœæ Stacji = 9 ( 1 do 48)
• Czas Pracy: 10 minut
Wymiary:
PrzekaŸnik
• Wysokoœæ: 12 cm
• Szerokoœæ: 6,4 cm
• G³êbokoœæ: 3,2 cm

*Wiêcej informacji na str. 10: “S³ów Parê o Zasiêgu”

mo¿liwe wartoœci w zakresie od

INFORMACJE O TWOIM SYSTEMIE NAWADNIAJ¥CYM
Data Instalacji: _______________________________________________________________
Instalator Systemu: _______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________
Lokalizacja Zaworów Steruj¹cych: ________________________________________________
Lokalizacja Czujnika Pogodowego: ________________________________________________
Lokalizacja G³ównego Wy³¹cznika Wody: ___________________________________________

_____

To urz¹dzenie odpowiada przepisom FCC, Czêœæ 15. Jego funkcjonowanie podlega nastêpuj¹cym dwóm
warunkom:
(1) Urz¹dzenie to nie mo¿e wywo³ywaæ szkodliwej interferencji oraz
(2) Urz¹dzenie to musi przyjmowaæ interferencje, które mog¹ siê pojawiaæ, w tym interferencje, które mog¹
powodowaæ dzia³ania niepo¿¹dane.
PrzekaŸnik: FCC ID: M3USRR-TX01
Odbiornik: FCC ID: M3USRR-RX01

OŒWIADCZENIE O ZGODNOŒCI Z FCC

11

Odbiornik
• Wysokoœæ: 12 cm
• Szerokoœæ: 6,4 cm
• G³êbokoœæ: 2,5 cm
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PARÊ S£ÓW O ZASIÊGU

Klienci maj¹ wiele uwag odnoœnie zasiêgu roboczego
ró¿nych systemów zdalnego sterowania, czy to
alarmów samochodowych, drzwi gara¿owych,
czy te¿ systemów nawadniaj¹cych.
Zadeklarowany zasiêg Systemu SRR wynosi 137 m.
Wiêkszoœæ u¿ytkowników osi¹gaj¹ taki w³aœnie zasiêg
lub wiêkszy, ale w paru przypadkach mo¿e byæ on
mniejszy. Rozdzia³ ten ma na celu powiadomienie
u¿ytkownika o czynnikach, które wp³ywaj¹ na d³ugoœæ
zasiêgu roboczego. Wierzymy, ¿e uda³o nam siê
osi¹gn¹æ maksymaln¹ mo¿liw¹ wydajnoœæ na tej
czêstotliwoœci.

Zasiêg ka¿dego systemu zdalnego sterowania jest
zale¿ny od wielu czynników. Obejmuj¹ one
ukszta³towanie terenu, wystêpowanie przeszkód,
takich jak budynki czy œciany, si³ê ró¿nych sygna³ów
zak³ócaj¹cych, czu³oœæ Odbiornika, mo¿liwoœci
Odbiornika odrzucania “niepo¿¹danych” sygna³ów
oraz si³y PrzekaŸnika. Poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci
kontrolowania przeszkód, ukszta³towania terenu
i si³y sygna³ów zak³ócaj¹cych, nie mo¿na
zagwarantowaæ zasiêgu roboczego w ka¿dych
warunkach.

Jednak¿e, uczyniliœmy wszystko, co w naszej mocy,
aby zmaksymalizowaæ zasiêg roboczy tego systemu.

PrzekaŸnik SRR zosta³ zaprojektowany w taki sposób,
aby nadawa³ z maksymaln¹ dopuszczon¹ przez FCC
moc¹. Dodatkowo posiada on specjalny zespó³
uk³adów elektrycznych zapewniaj¹cy utrzymanie
maksymalnej mocy wejœciowej a¿ do czasu ca³kowitego
wyczerpania siê baterii. Inne przekaŸniki,

emituj¹ coraz mniej mocy.
Ponadto, nasze specjalne z³¹cze SmartPort zosta³o
zaprojektowane z myœl¹ o ograniczeniu sygna³ów
zak³ócaj¹cych do minimum, zw³aszcza, jeœli zostanie
zastosowany kabel ekranowany firmy Hunter.
PrzekaŸnik wykorzystuje du¿o doskonalsz¹ metodê
odbioru od tych, które s¹ stosowane w systemach
sterowania drzwiami gara¿owymi czy alarmem
samochodowym.

System SRR zosta³ stworzony tak, aby zapewniæ Ci
proste i niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat.

wraz
z wyczerpywaniem siê baterii,

®
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ELEMENTY SK£ADOWE STEROWNIKA SRR

PRZEKA�NIK ODBIORNIK SmartPort®

Rozdzia³ ten zawiera krótki opis elementów sk³adowych SRR. Ka¿da pozycja zosta³a szczegó³owo
omówiona w dalszej czêœci tej instrukcji, jednak ten rozdzia³ pomo¿e Ci zapoznaæ siê z PrzekaŸnikiem,
Odbiornikiem i SmartPort ’em.

1. – Gdy miga, mo¿na dokonywaæ ustawieñ Czasu Pracy Stacji.
2. – Oznacza, ¿e PrzekaŸnik przesy³a zaprogramowane dane do Odbiornika.
3. – Pokazuje ró¿ne czasy i wartoœci.

– Pokazuje Czas Pracy Stacji (od 1 do 30) lub numer Stacji (od 1 do 48).
(Za³.) – Oznacza, ¿e PrzekaŸnik w³¹cza dan¹ stacjê.
(Wy³.) –

– Wskazuje wybrany program.
4. – Wskazuje, ¿e zosta³ wybrany nowy adres transmisji pomiêdzy PrzekaŸnikiem a Odbiornikiem.

5. – Powiêksza wybrany migaj¹cy ekran.
6. –
7. – Wywo³uje wybrany migaj¹cy ekran.
8. – Kasuje

9. – Zamyka przegródkê 9-voltowej baterii alkalicznej.

®

PRZEKA�NIK

A. Wyœwietlacz LCD

B. Przyciski Steruj¹ce

C. Inne

Czas Pracy
Przekaz
Ekran G³ówny
Numer
On
Off
Program (A, B, C)
Adres

Przykrywa Baterii

Oznacza, ¿e PrzekaŸnik wy³¹cza dan¹ stacjê.

Pomniejsza wybrany migaj¹cy ekran.

wybrany migaj¹cy ekran.
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ODBIORNIK

SmartPort

Z£¥CZE PRZEWODÓW/ZESTAW PRZY£¥CZENIOWY SmartPort

INSTALACJA Z£¥CZY PRZEWODÓW SYSTEMU SRR

10. – Przytrzymuj ten przycisk podczas pod³¹czania Odbiornika do SmartPortu ,
gdy programujemy nowy adres.

11. (zewnêtrzne) – Wyjœcie z ty³u Odbiornika, które s³u¿y do pod³¹czania
do z³¹cza przewodów

12. – Przechwytuje sygna³y z PrzekaŸnika w odleg³oœci do 137 m.

13. –

14. – Chroni
15. – Przewody czerwony, bia³y i niebieski do pod³¹czania do paska terminalu sterownika.

Aby mo¿na by³o korzystaæ z Systemu Zdalnego Sterowania SRR, sterownik
musi byæ wyposa¿ony w zestaw przy³¹czeniowy posiada port,
do którego pod³¹czony jest odbiornik SRR.
Zestaw przy³¹czeniowy

Przycisk Steruj¹cy

Wyjœcie SmartPort

Antena

Gumowa Pokrywa
Przewody Steruj¹ce

®

u

Wyjœcie SmartPortu

®

®

SmartPort .

(wewnêtrzne) Wyjœcie z przodu Odbiornika, które s³u¿y do pod³¹czania
do Odbiornika SRR lub innego produktu firmy Hunter.

SmartPort przed zanieczyszczeniami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

SmartPort , który

SmartPort jest dostarczany razem ze sterownikiem SRR.
Istnieje mo¿liwoœæ dokupienia dodatkowych SmartPortów, co pozwoli na
korzystanie z przekaŸnika i odbiornika w pracy z kolejnymi sterownikami Hunter.

®

®

®

®

®

®

UWAGA: Przed³u¿anie przewodów
dostarczonych ze standardowym z³¹czem
mo¿e wywo³aæ komunikat o b³êdzie
na wyœwietlaczu sterownika oraz
nieprawid³ow¹ transmisjê spowodowan¹
zak³óceniami radiowymi.
W pewnych sytuacjach przed³u¿anie
przewodów mo¿e siê sprawdziæ,
w innych wrêcz przeciwnie (w zale¿noœci
od specyfiki terenu).
W obu przypadkach zaleca siê, aby
instalacje, w których wyjœcie

wiêkszej

SmartPort
znajduje siê w odleg³oœci od sterownika

ni¿ 1,5 m, by³y wykonywane przy
u¿yciu kabla izolowanego (SRR-SCWH),
minimalizuj¹cego mo¿liwoœæ pojawienia
siê szumu elektrycznego. Wiêcej informacji
na stronie 5.

®

UWAGA: Podczas gdy SmartPort
posiada przykrywê ochronn¹
umo¿liwiaj¹c¹ instalacjê na zewn¹trz
budynku, Odbiornik SRR powinien
byæ u¿ywany w terenie tylko czasowo,
gdy¿ nie jest on przystosowany
do sta³ego monta¿u na zewn¹trz.

®

1. Zainstaluj “Trójnik” z gwintem wewnêtrznym 1/2"
na rurze izolacyjnej, w której biegn¹ przewody w terenie,
w odleg³oœci oko³o 30 cm od sterowników SRC, ICC i Pro-C.
2. PoprowadŸ czerwony, bia³y i niebieski przewód przez
podstawê “Trójnika” do odga³êzienia, w którym znajduje
siê koñcówka przewodu sterownika, jak pokazano na Rys. 1.
3. Wkrêciæ obudowê z³¹cza

4. DoprowadŸ wi¹zkê przewodów do obudowy sterownika.
Pod³¹cz przewód czerwony do pierwszego z³¹cza AC.
Pod³¹cz przewód bia³y do kolejnego z³¹cza AC, a nastêpnie
przewód niebieski do z³¹cza R (lub REM na niektórych
strownikach), jak pokazano na Rys. 2.

SmartPort w “Trójnik” (lub inn¹
kszta³tkê), jak pokazano na Rys. 1.

®

Rysunek 1

do sterownika

gwint 1/2”

wstêpnie zmontowany zmontowany
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PRZYGOTOWANIE ODBIORNIKA DO PRACY

Jak zosta³o napisane ju¿ wczeœniej, Twój system
zosta³ zaprojektowany w taki sposób, ¿e nadaje siê
do pracy tu¿ po wyjêciu z opakowania. Jeœli
zdecydujesz siê dokonaæ zmiany adresu przekaŸnika,
musisz pozwoliæ Odbiornikowi na “nauczenie siê”
tego nowego adresu. Gdy to siê stanie, jedynym
sposobem usuniêcia nowego adresu z pamiêci
Odbiornika jest nauczenie go kolejnego adresu.
Mo¿na tego dokonaæ wykonuj¹c opisane poni¿ej
proste czynnoœci.

UWAGA: odbiornik systemu zdalnego
sterowania SRR nie powinien byæ
na sta³e zamontowany na zewn¹trz
budynku lub w miejscu nieos³oniêtym.

ZMIANA ADRESU ODBIORNIKA

AKTYWACJA STACJI PRZY POMOCY SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA SRR

1. Przytrzymaj pojedynczy przycisk znajduj¹cy suê
z przodu Odbiornika i jednoczeœnie pod³¹cz go
do z³¹cza SmartPort , które jest pod³¹czone do
zasilanego sterownika. Po dokonaniu tego,
Odbiornik wyda z siebie czterokrotnie sygna³
dŸwiêkowy typu “beep”.

2. Gdy Odbiornik rozpocznie wydawanie powy¿szych
sygna³ów dŸwiêkowych, nale¿y zwolniæ przycisk.

3. U¿yj przycisku lub na Twoim przekaŸniku.
4. Odbiornik wyda z siebie 4 dodatkowe sygna³y

dŸwiêkowe typu “beep”, co oznacza, ¿e przyswoi³
sobie nowy adres PrzekaŸnika i bêdzie od tego
momentu odpowiada³ tylko na ten adres.

System SRR pozwoli Ci na zdalne w³¹czanie lub
wy³¹czanie jakiejkolwiek stacji na Twoim sterowniku
SRC, ICC lub innym, nowszym modelu firmy Hunter
przy pomocy jednego tylko przycisku. Po w³¹czeniu
stacja bêdzie nawadniaæ zgodnie z Twoim ¿yczeniem.
Aby zdalnie uruchomiæ stacjê lub program nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Pod³¹cz Odbiornik do z³¹cza SmartPort pod³¹czo-

nego do zasilanego sterownika i poczekaj na dwa
sygna³y dzwiêkowe typu “beep” oznaczaj¹ce
gotowoœæ Odbiornika.

2. Jeœli Twój PrzekaŸnik nie jest w³¹czony (pusty
wyœwietlacz), wciœnij jakikolwiek przycisk przez
conajmniej jedn¹ sekundê, a nastêpnie go zwolnij.
PrzekaŸnik najpierw wyœwietli ca³y ekran,
a nastêpnie poka¿e aktywn¹ stacjê.

3. U¿yj przycisków i , aby wyœwietliæ stacjê lub
program, który chcesz uruchomiæ.

4. Wciœnij przycisk , aby uruchomiæ stacjê lub
program. PrzekaŸnik wyœwietli s³owo “TRANSMIT”
(przekaz) i litery “On” (w³¹czanie). Oba s³owa bêd¹
migaæ przez 4 sekundy informuj¹c, ¿e nastêpuje
nadawanie do odbiornika.

®

®

Jeœli znajdujesz siê w pobli¿u Odbiornika, us³yszysz
dwukrotnie sygna³ dŸwiêkowy typu “beep”, co
oznacza, ¿e Odbiornik otrzyma³ polecenie.

5. Wciœnij przycisk , aby wy³¹czyæ wszystkie stacje,
które pracuj¹. Na ekranie pojawi siê s³owo
“TRANSMIT” i litery “Off”. Oba bêd¹ migaæ przez
4 sekundy, a nastêpnie Odbiornik wyda dwukrotnie
sygna³ dŸwiêkowy typu “beep”. System SRR zosta³
tak zaprojektowany, aby za³¹czaæ jedn¹ stacjê
w danym momencie (chyba, ¿e uruchomisz program).
Dlatego te¿, w³¹czenie stacji podczas pracy innej
stacji spowoduje wy³¹czenie pracuj¹cej stacji.

UWAGA: System zdalnego sterowania SRR
mo¿e uruchomiæ ka¿d¹ stacjê na sterowniku,
niezale¿nie od tego, czy tarcza sterownika
jest w trybie “SYSTEM OFF” (wy³¹czony),
“RUN” (pracuje) czy “RUN/BYPASS SENSOR”
(praca z pominiêciem czujnika).
Jeœli zostanie pod³¹czony

, system SRR NIE pominie
tego czujnika, aby przeprowadziæ nawadnianie
rêczne.

do sterownika
czujnik pogodowy
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UWAGA: Czarne przyciski pokazuj¹,
co nale¿y przycisn¹æ.

UWAGA: Czarne przyciski pokazuj¹,
co nale¿y przycisn¹æ.

ZMIANA MAKSYMALNEJ ILOŒÆ STACJI

Twój PrzekaŸnik SRR jest dostarczany z fabrycznie
ustawion¹ maksymaln¹ liczb¹ stacji: 9. Oznacza to,
¿e gdy u¿ywasz przycisków i , aby dokonaæ
zmiany stacji, mo¿esz zmieniæ numer w zakresie
od 1 do 9. Jednak jeœli posiadasz sterownik tylko
6-stacyjny, nie bêdziesz nigdy potrzebowaæ dostêpu
do stacji od 7 do 9. Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e
bêdziesz w posiadaniu sterownika firmy Hunter,
takiego jak ICC, który mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 9 stacji.
W takim wypadku mo¿esz potrzebowaæ zwiêkszyæ
iloœæ stacji powy¿ej 9.
PrzekaŸnik SRR pozwala na ustawienie maksymalnej
iloœci stacji w nastêpuj¹cy sposób:
1.

2.

3.

4. Naciœnij przycisk ponownie. Wyœwietlacz bêdzie
nadal migaæ, ale s³owo “ADDRESS” nie bêdzie ju¿
d³u¿ej podœwietlone.

5.

6. Teraz mo¿esz dokonaæ zmiany aktualnego ustawienia
na jak¹kolwiek stacjê w nowym zakresie stacji.

Jeœli jednostka jest wy³¹czona (pusty wyœwietlacz),
uruchom PrzekaŸnik przyciskaj¹c którykolwiek
z przycisków przez conajmniej 1 sekundê,
a nastêpnie go zwolniæ. PrzekaŸnik najpierw
podœwietli ca³y ekran przez 1 sekundê, a nastêpnie
poka¿e aktywn¹ stacjê.
Przyciskaj jednoczeœnie przyciski i
do momentu wyœwietlenia s³ów “ ”
(czas pracy) z aktualnym Czasem Pracy Stacji.
Teraz wyœwietlacz zacznie migaæ.
W czasie, gdy wyœwietlacz miga i pokazuje aktualny
Czas Pracy, wciœnij przycisk . Wyœwietlacz bêdzie
nadal migaæ, ale zostanie podœwietlone s³owo
“ADDRESS”.

U¿yj przycisków i , aby dokonaæ zmiany
adresu na jak¹kolwiek wartoœæ z zakresu od 0 do 127.
Nastêpnie nie naciskaj ¿adnego z przycisków przez
kolejne 5 sekund, a¿ ekran przestanie migaæ i powróci
do wyœwietlania aktywnej stacji.

RUN TIME
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POD£¥CZANIE SmartPort NA STEROWNIKACH FIRMY HUNTER

TYPOWA INSTALACJA

®

Instalacja SmartPortu na Sterowniku SRC

Pro-C

Monta¿ Odbiornika Wewn¹trz Budynku

Tymczasowe Pod³¹czenie Odbiornika na Zewn¹trz Budynku

ZnajdŸ dostêp do paska terminalu i przy³¹cz czerwony
przewód do lewego gniazda AC, bia³y przewód do
kolejnego gniazda, a niebieski do gniazda
oznaczonego
liter¹ “R”.

Taka instalacja jest idealna w sytuacjach, gdy system SRR
ma byæ na sta³e pod³¹czony do sterownika znajduj¹cego
siê wewn¹trz budynku.

Taka instalacja jest idealna w sytuacjach, gdy wykonawca
potrzebuje mieæ dostêp i zamierza obs³ugiwaæ sterownik
znajduj¹c siê na zewn¹trz zamkniêtego budynku lub gara¿u.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e odbiornik SRR nale¿y od³¹czaæ
od SmartPortu

Instalacja SmartPortu na Sterowniku
ZnajdŸ dostêp do paska
terminalu na module g³ównym
i przy³¹cz czerwony przewód
do gniazda AC znajduj¹cego
siê najni¿ej, nastêpnie bia³y
przewód do gniazda AC
po³o¿onego wy¿ej a na koñcu
niebieski przewód do gniazda
oznaczonego “REM”.

jak równie¿ umieszczaæ z powrotem przykrywkê
zabezpieczaj¹c¹ przed niesprzyjaj¹cymi warunkami pogodowymi
na z³¹czu ka¿dorazowo po jego u¿ytkowaniu.

®

Instalacja SmartPortu na Sterowniku ICC
ZnajdŸ dostêp do paska terminalu na module zasilania
i przy³¹cz czerwony przewód do gniazda AC znajduj¹-
cego siê najni¿ej, nastêpnie bia³y przewód do gniazda
AC po³o¿onego powy¿ej i w koñcu niebieski przewód
do gniazda oznaczonego “REM”.

czerwony bia³y

niebieski
bia³y
czerwonyniebieski

bia³y
czerwony

do sterownika

przekaŸnik

odbiornik

wodoodporna
przykrywa
SmartPort

®

sterownik
Hunter

do 137 m

okablowanie
polowe

okablowanie
do zaworów

Rysunek 2

niebieski
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MAKSYMALIZACJA ZASIÊGU ROBOCZEGO

PRZED£U¯ANIE PRZEWODÓW Z£¥CZA SmartPort®

Istnieje wiele czynników, które wp³ywaj¹ na zakres
pracy. Wymienione ni¿ej czynnoœci pozwol¹ uzyskaæ
maksymalny mo¿liwy zakres roboczy.
1. Nie instaluj z³¹cza SmartPort w pobli¿u du¿ych

powierzchni z metalu, takich jak liczniki energii,
wodoci¹gi, aluminiowe ok³adziny.

2. Nie instaluj z³¹cza SmartPort w piwnicy lub lokalizacji
podziemnej. Im wy¿ej znajduje siê z³¹cze, tym wiêksza
szansa na dobry odbiór przekazu.

3. Aby uzyskaæ maksymalny zasiêg we wszystkich kierunkach, odbiornik powinien byæ ustawiony w pozycji
pionowej. Jeœli odbiornik jest zamontowany z anten¹ ustawion¹ poziomo, odbiór bêdzie bardzo dobry, jeœli
przekaŸnik znajduje siê po tej samej stronie anteny, natomiast po stronie przeciwnej bêdzie bardzo s³aby.

4. Podczas obs³ugi przekaŸnika nale¿y go trzymaæ w pozycji jak najbardziej zbli¿onej do pionu i skierowaæ go
w stronê odbiornika, zw³aszcza, gdy znajduje siê on w znacznej odleg³oœci.

U¿yj kabla ekranowanego, aby pod³¹czyæ SmartPort
do sterownika, jeœli instalujesz z³¹cze w odleg³oœci
wiêkszej ni¿ 2 metry od niego. Zastosowanie kabla
ekranowanego wyeliminuje potencjalne zak³ócenia
radiowe, które mog¹ pojawiæ siê na kablu, który
w tej sytuacji zachowuje siê jak antena.
W ¿adnym wypadku nie nale¿y instalowaæ z³¹cza
SmartPort w odleg³oœci od sterownika wiêkszej
ni¿ 15 metrów.
Aby u³atwiæ instalacjê, zamów z³¹cze SmartPort
SRC-SCWH dostarczane z kablem ekranowanym
o d³ugoœci 7,6 m.

UWAGA: Ten system zdalnego
sterowania przeznaczony jest
do ogrodów przydomowych
i niewielkich obszarów komercyjnych.
Wiêksze tereny, takie jak cmentarze
czy poza golfowe bêd¹ wymaga³y
urz¹dzeñ o wiêkszym zasiêgu.

BLOK TERMINALU SRC

BLOK TERMINALU ICC

AC AC R RS

NIEBIESKI NIEBIESKI

NIEBIESKINIEBIESKI

BIA£Y BIA£Y

BIA£YBIA£Y

CZERWONY CZERWONY

CZERWONYCZERWONY

ZESPÓ£ PRZEWODÓW
HUNTER SRR-SCWH

ZESPÓ£ PRZEWODÓW
HUNTER SRR-SCWH

RS

R

AC

AC

PRZYGOTOWANIE PRZEKA�NIKA DO PRACY

Twój system SRR jest przygotowany do pracy natychmiast
po wyjêciu z opakowania. Oznacza to, ¿e poza punktem
dotycz¹cym instalacji baterii, mo¿esz pomin¹æ ca³y ten
rozdzia³ instrukcji.
Jednak¿e, zalecamy jej przeczytanie, poniewa¿ zawiera
ona parê cennych wskazówek, które pozwol¹ dostosowaæ
system do Twoich potrzeb, zwiêkszaj¹c jego funkcjonalnoœæ
i bezpieczeñstwo.
Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e jeœli dokonasz zmiany
adresu przekaŸnika lub maksymalnej iloœci stacji,
jak opisano na kolejnych stronach, nale¿y zanotowaæ
ustawienia, poniewa¿ podczas wymiany baterii przekaŸnik
powróci do ustawieñ domyœlnych.
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INSTALACJA BATERII PRZEKA�NIKA

ZMIANA CZASU PRACY ZDALNIE URUCHOMIONEJ STACJI

ZMIANA ADRESU PRZEKA�NIKA

Twój PrzekaŸnik SRR pracuje na 9-voltowej baterii
alkalicznej. Aby zainstalowaæ bateriê, nale¿y odsun¹æ
klapkê znajduj¹c¹ siê z ty³u przekaŸnika. Pod³¹cz
bateriê na zacisku, wsuñ j¹ do przegródki i nasuñ
klapkê zamykaj¹c¹. Podczas wymiany baterii naciœnij
j¹ do do³u, aby najpierw uwolniæ bateriê z zacisku
przed prób¹ wyjêcia jej z obudowy.

Istnieje mo¿liwoœæ regulacji czasu, przez który stacja
bêdzie pracowaæ ju¿ po jej uruchomieniu za pomoc¹
Twojego systemu zdalnego sterowania SRR.
Zmiana ta nie wp³ynie na wartoœæ czasu pracy
zaprogramowan¹ w Twoim sterowniku. Tej regulacji
dokonuje siê przy u¿yciu przekaŸnika w opisany
poni¿ej sposób.
Aby dokonaæ zmiany Czasu Pracy Zdalnie Urucho-
mionej Stacji, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Jeœli jednostka jest wy³¹czona (pusty wyœwietlacz),

w³¹cz zasilanie przekaŸnika korzystaj¹c z przycisku
lub jakiegokolwiek innego przez conajmniej

1 sekundê, a nastêpnie zwolnij przycisk. PrzekaŸnik
najpierw wyœwietli ca³y ekran przez 1 sekundê,
po czym poka¿e aktywn¹ stacjê.

2. Przyciskaj jednoczeœnie przyciski i
do momentu wyœwietlenia s³ów “RUN TIME” (czas
pracy) z aktualnym czasem pracy (wartoœæ domyœlna
wynosi 10 minut). Teraz wyœwietlacz zacznie migaæ.
Jeœli przez 5 sekund nie zostanie przyciœniêty ¿aden
przycisk, PrzekaŸnik powróci do wyœwietlania
aktywnej stacji.

3. U¿yj przycisków i , aby dokonaæ zmiany
Czasu Pracy na jakiekolwiek z 8 ustawieñ w zakresie
od 1 do 30 minut. Nastêpnie nie naciskaj ¿adnego
z przycisków przez kolejne 5 sekund, a¿ ekran
przestanie migaæ i powróci do wyœwietlania
aktywnej stacji.

Zarówno PrzekaŸnik, jak i Odbiornik SRR posiadaj¹
“adres”, który wykorzystuj¹ do komunikowania siê.
Jeœli adresy nie pasuj¹, odbiornik zignoruje przekaz.
Wasz system SRR jest dostarczany fabrycznie
z adresem zarówno PrzekaŸnika, jak i Odbiornika
ustawionym na 0. Dla wiêkszego bezpieczeñstwa
mo¿esz dokonaæ zmiany tego adresu na jak¹kolwiek
inn¹ wartoœæ w zakresie od 0 do 127.
Pamiêtaj, ¿e po dokonaniu zmiany adresu Odbiornik
musi “wczytaæ” nowy adres, jak zosta³o to opisane
w rozdziale “Przygotowanie Odbiornika do Pracy”.
Aby dokonaæ zmiany adresu PrzekaŸnika, nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Jeœli jednostka jest wy³¹czona (pusty wyœwietlacz),

uruchom PrzekaŸnik przyciskaj¹c którykolwiek
z przycisków przez conajmniej 1 sekundê,
a nastêpnie go zwolniæ. PrzekaŸnik najpierw
podœwietli ca³y ekran przez 1 sekundê, a nastêpnie
poka¿e aktywn¹ stacjê.

UWAGA: Czarne przyciski pokazuj¹,
co nale¿y przycisn¹æ.

2.

3. W czasie, gdy wyœwietlacz miga i pokazuje aktualny
Czas Pracy, wciœnij przycisk . Teraz zostanie
wyœwietlone s³owo “ADDRESS” i bêdzie migaæ
aktualny adres. Pamiêtaj, ¿e j

4. U¿yj przycisków i , aby dokonaæ zmiany
adresu na jak¹kolwiek wartoœæ z zakresu od 0 do 127.

Przyciskaj jednoczeœnie przyciski i
do momentu wyœwietlenia s³ów “ ”
(czas pracy) z aktualnym Czasem Pracy Stacji.
Teraz wyœwietlacz zacznie migaæ.

eœli przez 5 sekund
nie zostanie przyciœniêty ¿aden przycisk, PrzekaŸnik
powróci do wyœwietlania aktywnej stacji.

Nastêpnie nie naciskaj ¿adnego z przycisków przez
kolejne 5 sekund, a¿ ekran przestanie migaæ i powróci
do wyœwietlania aktywnej stacji.

RUN TIME


