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STEROWNIK EASY RAINTM

EASY RAINTM
jest 1-zaworowym sterownikiem na baterie, który wspó³pracuje z zaworami

RAIN BIRD DV, ASVF, PGA, PEB i PESB. Max ciœnienie robocze EASY RAIN: 150 psi (10 bar).

1. Wyj¹æ tarczê programowania z pojemnika na baterie.
2. Za³o¿yæ tarczê na ga³kê.

NIE instalowaæ baterii przed wyborem czasu startowego. Jeœli najpierw
zainstalujemy bateriê, nawadnianie rozpocznie siê w minutê po zainstalowaniu baterii.
Ustawienie ga³ki w pozycji „+0” wywo³a ten sam efekt. Przekrêæ tarczê by wybraæ iloœæ godzin,
po których nast¹pi pierwsze nawadnianie. Np.: „+10” oznacza, ¿e nawadnianie rozpocznie siê
10 godzin po zainstalowaniu baterii.

: Aby zmieniæ czas startowy, nale¿y od³¹czyæ bateriê i poczekaæ 2 min.
Potem wykonaæ kroki od B do F.

1. Zainstaluj wysokiej jakoœci bateriê alkaliczn¹ 9V.
2. W³ó¿ bateriê do przegródki na baterie. Koñcówki baterii powinny byæ na wierzchu. Zamknij

baterie szczelnie w przegródce, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodê.
: Baterie wymieniaæ raz w roku. Aby zachowaæ zaprogramowane informacje, nale¿y

zainstalowaæ now¹ bateriê w ci¹gu 1 min. od od³¹czenia starej. Unikaæ instalowania baterii
w œrodowisku o wysokiej wilgotnoœci, co mo¿e spowodowaæ skroplenie siê pary wodnej
we wnêtrzu pojemnika na baterie.

1. Przekrêciæ tarczê, aby dokonaæ wyboru cyklu nawadniania (np., „24h×1” = 1 nawadnianie
w ci¹gu 24 h).

2. Pozostawiæ ga³kê w tej pozycji na 10 sek., aby ustawiæ cykl. Jeœli nie ustawisz ga³ki w ci¹gu
co najmniej 10 sek., sterownik domyœlnie ustawi cykl jednodniowy („24h×1”).

Wybór cyklu „×2” spowoduje wyst¹pienie dwukrotnego podlewania z 2-godz. czasem
nasi¹kania pomiêdzy nimi. Np., jeœli ustawimy 10-min. czas dzia³ania i cykl kalendarza „48h×2”,
zraszacze bêd¹ funkcjonowaæ nastêpuj¹co:

Dzieñ Pierwszy: Podlewanie 10 min. /

Przekrêciæ tarczê, aby wybraæ czas dzia³ania w minutach. Na przyk³ad, „10” oznacza,
¿e zraszacz bêdzie funkcjonowa³ przez 10 minut.

: EASY RAIN uruchomi automatyczne cykle nawadniania TYLKO wtedy, gdy tarcza
jest pozostawiona w pozycji czasu dzia³ania.

1. Zdj¹æ tarczê programowania.
2. Umieœciæ bezpiecznie nasadkê na ga³ce.
3. Rêcznie nakrêciæ cewkê magnetyczn¹ na zawór.

Aby wy³¹czyæ nawadnianie, nale¿y zainstalowaæ tarczê nawadniania i przekrêciæ j¹ na OFF.
Aby powróciæ do poprzedniego rozk³adu, nale¿y ustawiæ tarczê z powrotem na czas dzia³ania
wybrany w kroku E.

Aby uruchomiæ cykl rêczny, nale¿y zainstalowaæ tarczê nawadniania i przekrêciæ j¹ na ON.
Nawadnianie rozpocznie siê 10 sekund po ustawieniu tarczy. Aby zatrzymaæ cykl rêczny
i kontynuowaæ dzia³anie automatyczne, nale¿y przesun¹æ tarczê z powrotem na czas dzia³ania
wybrany w kroku E.

A. Zak³adanie tarczy do programowania

B. Wybór Czasu Startowego
OSTRZE¯ENIE:

UWAGA

C. Instalacja baterii

UWAGA

D. Wybór / Zmiana Kalendarza (Cyklu)

UWAGA:

E. Wybór / Zmiana Czasu Dzia³ania (w minutach)

UWAGA

F. Pod³¹czanie do Zaworu

G. Tryb Off (Bezczynny)

H. Rêczny Start

Zamkniêcie na 2 godz. / Podlewanie 10 min.
Dzieñ Drugi: Bez podlewania
Dzieñ Trzeci: Tak samo jak dnia pierwszego


