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Symbole

2 Sterownik STP Plus

Bateria

Czas i data s¹ podtrzymywane przez bateriê 
litow¹, której utylizacja powinna przebiegaæ 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.  

Symbole

  

Symbol wskazuje wa¿ne dla u¿ytkownika 
wskazówki dotycz¹ce pracy urz¹dzenia, 
funkcjonalnoœci, instalacji lub konserwacji.

Symbol wskazuje na obecnoœæ energii 
elektrycznej mog¹cej stanowiæ ryzyko pora¿enia 
u¿ytkownika pr¹dem elektrycznym.

Symbol wskazuje koniecznoœæ przekrêcenia 
pokrêt³a na urz¹dzeniu do odpowiedniej pozycji, 
aby wykonaæ dalsze wskazówki

Symbol wskazuje koniecznoœæ powtórzenia 
wczeœniej wykonanych czynnoœci, aby dokoñczyæ 
proces programowania urz¹dzenia.



Opis wyœwietlacza, przycisków i wskaŸników

3 USTAW AKTUALNY CZAS  

4 USTAW AKTUALNA DATÊ  

6 DNI NAWADNIANIA 

Wybierz dni, w które wyœwietlana sekcja jest 
nawadniana

7 CZÊSTOTLIWOŒÆ NAWADNIANIA

Wybierz iloœæ czasów startu w ci¹gu dnia
dla wyœwietlonej sekcji oraz ustaw przerwy 
miêdzy poszczególnymi startami

1 OFF

Wy³¹cza ca³kowicie nawadnianie

2 AUTO

  
Ustawienie pokrêt³a w tej pozycji powoduje 
pracê sterownika  trybie automatycznym

5 EKRAN WYŒWIETLACZA

 

10 RÊCZNE URUCHAMIANIE JEDNEJ SEKCJI

11 RÊCZNE URUCHAMIANIE WSZYSTKICH SEKCJI

13 BUD¯ET WODNY 

14 OPÓ�NIENIE NAWADNIANIA  

8 ZONE OFF

Wy³¹cza nawadnianie w wyœwietlanej sekcji

9 STRZA£KI GÓRA/DÓ£

U¿yj strza³ek po lewej lub prawej stronie, aby 
wprowadziæ zmiany w ustawieniach wszystkich 
funkcji

12 SEKCJE  

Programowanie nawadniania dla ka¿dej sekcji
(na rysunku model 4-sekcyjny, dostêpne modele 
6 i 9-sekcyjne)

Funkcje sterownika
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Programowanie

Ustawianie zegara Ustawianie daty

 

Aby wprowadziæ do sterownika bie¿¹c¹ 
godzinê, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

Ustawiæ pokrêt³o w pozycji SET CLOCK

1 Na ekranie pojawi siê wprowadzona 
godzina. U¿ywaj¹c lewych strza³ek 
Góra/Dó³ ustawiæ w³aœciw¹ godzinê 
(Zegar 12-to godzinny, sprawdziæ 
w³aœciwe ustawienie AM/PM)

 

Wciœnij i przytrzymaj strza³ki Góra/Dó³, aby 
przyœpieszyæ wprowadzanie ustawieñ

Po wprowadzeniu godziny, ustawiæ 
pokrêt³o w pozycji AUTO

Aby wprowadziæ do sterownika bie¿¹c¹ 
datê, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

Ustawiæ pokrêt³o w pozycji SET DATE

2

Na ekranie pojawi siê wprowadzona data. 
U¿ywaj¹c lewych strza³ek Góra/Dó³ ustawiæ 
bie¿¹cy rok

U¿ywaj¹c prawych strza³ek Góra/Dó³ 
ustawiæ bie¿¹cy miesi¹c i dzieñ.

1

 

Wciœnij i przytrzymaj strza³ki Góra/Dó³, aby 
przyœpieszyæ wprowadzanie ustawieñ

Po wprowadzeniu daty, ustawiæ 
pokrêt³o w pozycji AUTO
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Planowanie nawadniania
Aby ustawiæ harmonogram nawadniania 
dla ka¿dej sekcji, wykonaj nastêpuj¹ce 
czynnoœci:

Ustawiæ pokrêt³o w polu z numerem 
wybranej sekcji

1 Na ekranie pojawi siê numer wybranej 
sekcji czas startu i czas pracy. U¿ywaj¹c 
lewych strza³ek Góra/Dó³ ustawiæ czas 
startu dla wybranej sekcji. (Zegar 12-to 
godzinny, sprawdziæ w³aœciwe ustawienie 
AM/PM)

2 U¿ywaj¹c prawych strza³ek Góra/Dó³ 
ustawiæ czas pracy dla wybranej sekcji.

1 2

“PROGRAM SEKWENCYJNY” - 
serii STP Plus zosta³y zaprojektowane tak, 
aby zapobiegaæ jednoczesnej pracy dwóch 
sekcji. Jeœli wiêcej ni¿ jedna sekcja ma 
zaplanowan¹ pracê w tym samym czasie, 
nastêpna sekcja rozpocznie pracê dopiero 
po zakoñczeniu nawadniania poprzedniej 
sekcji.

Sterowniki 
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3 U¿ywaj¹c przycisków DNI NAWADNIANIA 
po prawej stronie sterownika, wybraæ dni 
tygodnia w które program ma byæ 
realizowany (zamiast dni tygodnia, mo¿na 
wybraæ program dni nieparzyste ODD lub 
parzyste EVEN) 

4 U¿ywaj¹c przycisków CYCLES PER DAY 
okreœlamy iloœæ startów programu w ci¹gu 
doby.Domyœlnie ustawiony jest jeden czas 
startu dziennie. Przycisk ZONE OFF 
ca³kowicie wy³¹cza wybran¹ sekcjê. 

Jeœli sekcji ustawiono wielokrotne czasy 
startów (2X, 3X, 4X), mo¿liwe jest wybranie 
jednego z kilku fabrycznie ustawionych 
odstêpów pomiêdzy poszczególnymi 
czasami startu.  Aby wybraæ odpowiedni 
odstêp pomiêdzy startami nale¿y wciskaæ 
kilkukrotnie jeden z przycisków CYCLES 
PER DAY (patrz Tabela 1).

Wybrane dni tygodnia w których program 
bêdzie realizowany bêd¹ podœwietlone. Po 
wybraniu programu ODD (1,3,5) lub EVEN 
(2,4,6), pozosta³e dni tygodnia zostaj¹ 
automatycznie wy³¹czone.

Ustawiæ pokrêt³o w polu ka¿dej sekcji, któr¹ 
chcemy zaprogramowaæ, a nastêpnie 
powtórzyæ kroki 1-4.

Po wprowadzeniu programu, 
ustawiæ pokrêt³o w pozycji AUTO
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Ustawienia odstêpów

Tabela 1.  Odstêpy pomiêdzy wielokrotnymi czasami startu 

2X +6 ,   +1,   +2,   +3,   +4,   +8,   +9,   +12

3X +4   +8               +3   +6                 
+1   +2               +6   +12

4X +3   +6   +9                      +2   +4   +6
+1   +2   +3                      +4   +8   +12

Start/
Doba

Lista mo¿liwych odstêpów (w godzinach) 
pomiêdzy wielokrotnymi czasami startu 

Ka¿dorazowe wciœniêcie wybranego przycisku CYCLES 
PER DAY (2X, 3X, 4X) prze³¹cza pomiêdzy dostêpnymi 
ustawieniami odstêpów. Przyk³ady wielokrotnych 
startów przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2.  Przyk³ady ustawieñ wielokrotnych czasów startu 

starty opcja pierwszy drugi

2X +3 8:00 AM - -

3X +4  +8 -

4X +2  +4  +6

trzeci czwarty

8:00 AM 

12:00 PM 

11:00 AM 

12:00 PM 

2:00 PM 4:00 PM 

4:00 PM 

4:00 PM 

Widok ekranu po wybraniu wielokrotnych czasów startu 



1 Na wyœwietlaczu pojawi siê ekran wyboru 
harmonogramu dla wybranej sekcji.
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Rêczne uruchamianie pojedynczej sekcji

Mo¿na u¿yæ tej funkcji, aby rêcznie 
uruchomiæ pojedyncz¹sekcjê, niezale¿nie od 
zaplanowanego harmonogramu nawadniania. 

Ustawiæ pokrêt³o w polu z numerem 
wybranej sekcji

Wcisn¹æ przycisk sekcja (ZONE), aby 
rozpocz¹æ nawadnianie. Standardowo 
ustawione na 10 min.

2

Przycisk 
ZONE

 

.

Na wyœwietlaczu pojawi siê numer 
uruchomionej sekcji i pozosta³y czas do 
koñca pracy.

3

U¿ywaj¹c prawych strza³ek Góra/Dó³ 
ustawiæ po¿¹dany czas pracy dla wybranej 
sekcji.

4

Aby zatrzymaæ nawadnianie zanim up³ynie 
wprowadzony czas, ustawiæ pokrêt³o 
w pozycji OFF

5

Funkcja nie ma wp³ywu na wprowadzony 
harmonogram automatyczny.

Po rêcznym uruchomieniu sekcji ustawiæ 
pokrêt³o w pozycji AUTO, aby umo¿liwiæ 
sterownikowi realizacjê trybu 
automatycznego. 
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Mo¿na u¿yæ tej funkcji, aby sekwencyjnie 
uruchomiæ wprowadzone programy 
wszystkichsekcji, niezale¿nie od 
zaplanowanego harmonogramu nawadniania. 

Rêczne uruchamianie wszystkich sekcji

Ustawiæ pokrêt³o w pozycji AUTO

1
Na wyœwietlaczu pojawi siê ekran trybu 
automatycznego.

Wcisn¹æ przycisk wszystkie (ALL), aby 
rozpocz¹æ nawadnianie. Zostan¹ 
uruchomione kolejno wszystkie sekcje. Czas 
pracy sekcji uzale¿niony od zaplanowanego 
w harmonogramie. 

2

Przycisk 
ALL

Na wyœwietlaczu pojawi siê numer obecnie 
w³¹czonej sekcji oraz pozosta³y czas pracy 
w³¹czonej sekcji, po tym czasie sterownik 
uruchomi nastêpn¹ sekcjê.

3

4 Aby zakoñczyæ pracê obecnie w³¹czonej 
sekcji i uruchomienie nastêpnej sekcji zanim 
minie zaplanowany czas ponownie wcisn¹æ 
przycisk ALL.

5 Aby zakoñczyæ pracê rêcznie w³¹czonej 
sekwencji zanim minie czas pracy 
wszystkich sekcji, ustawiæ pokrêt³o w 
pozycji OFF. Po zakoñczeniu pracy 
sekwencji pamiêtaæ o przywróceniu 
pokrêt³a do pozycji AUTO, aby umo¿liwiæ 
sterownikowi wykonywanie trybu 
automatycznego.

Funkcja nie ma wp³ywu na wprowadzony 
harmonogram automatyczny.
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OpóŸnienie nawadniania

  

Funkcja umo¿liwia zawieszenie nawadniaia 
maksymalnie do 72 godzin ze wzglêdu na 
pogodê lub inne przyczyny.

Ustawiæ pokrêt³o w pozycji RAIN DELAY

1 Na wyœwietlaczu pojawi siê ekran opóŸnienia 
nawadniania. U¿ywaj¹c prawych strza³ek 
góra/dó³ dostosowaæ czas opóŸnienia 
nawadniania do po¿¹danej wartoœci.

2 Ustawiæ pokrêt³o w pozycji AUTO       . 
Na wyœwietlaczu pojawi bie¿¹ca godzina 
i liczba godzin wstrzymania, jaka pozosta³a 
do przywrócenia harmonogramu 

Po w³¹czeniu funkcji opóŸnienia 
nawadniania ¿adne planowane w tym 
okresie nawadniania nie odbêdzie sie. 
Po odczekaniu wybranego czasu 
opóŸnienia sterownik przywróci 
normalny harmonogram nawadniania.  

Aby wy³¹czyæ funkcjê opóŸnienia 
nawadniania przed up³yniêciem 
wprowadzonego czasu, ustawiæ pokrêt³o 
w pozycji RAIN DELAY        i u¿ywaj¹c 
prawych strza³ek góra/dó³ ustawiæ iloœæ 
godzin opóŸnienia nawadniania na 0. 

3



Zamiast zmieniaæ ustawienia dla ka¿dej sekcji 
oddzielnie, mo¿na dostosowaæ czas pracy 
wszystkich sekcji jednoczeœnie przy u¿yciu 
funkcji WATER ADJUST. Funkcja przydatna 
w okresie wysokich upa³ów, lub w okresie 
pogorszenia pogody.

Bud¿et wodny

 

Funkcja umo¿liwia dostosowanie czasu 
pracy, bez zmieniania pocz¹tkowych 
ustawieñ sekcji.

Ustawiæ pokrêt³o w pozycji ADJUST WATER

Na wyœwietlaczu pojawi siê ekran Bud¿etu 
wodnego. U¿ywaj¹c lewych strza³ek góra/dó³ 
wyd³u¿yæ lub skróciæ czas pracy wszystkich 
sekcji.

1

Po dostosowaniu bud¿etu wed³ug potrzeb 
ustawiæ pokrêt³o w pozycji AUTO          , aby 
umo¿liwiæ sterownikowi realizacjê trybu 
automatycznego. 

 Jeœli czas pracy sekcji zaprogramowano 
na 10 minut, a funkcja bud¿et wodny 
zosta³a ustawiona na +50%, to czas pracy 
sekcji zostanie wyd³u¿ony do 15 minut. 
Czas startu pozostaje bez zmian. 

Podstawowym ustawieniem funkcji bud¿et 
wodny jest 0%, a nie 100%. Przy tej 
wartoœci  funkcja jest nieaktywna i nie 
wp³ywa na czas pracy sekcji zaplanowany 
w harmonogramie nawadniania. Bud¿et 
wodny mo¿emy ustawiæ w zakresie 
od -90% do +100%.

Jeœli Bud¿et wodny jest aktywny (wartoœæ 
ustawiona inna ni¿ 0%), na ekranie w trybie 
automatycznym wyœwietla siê 
wprowadzona wartoœæ.
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Tryby AUTO
Gdy sterownik zosta³ zaprogramowany, 
a pokrêt³o ustawiono w pozycji AUTO na 
ekranie widoczne s¹ nastêpuj¹ce 
informacje:

Normalna Praca

Wyœwietlacz pokazuje bie¿¹c¹ godzinê, 
datê, a tak¿e czas startu i numer 
nastêpnej sekcji zaplanowanej 
w harmonogramie nawadniania.

W³¹czone opóŸnienie nawadniania

Wyœwietlacz pokazuje bie¿¹c¹ godzinê, 
oraz pozosta³e godziny opóŸnienia 
nawadniania po których sterownik 
powróci do realizacji zaplanowanego 
harmonogramu.

12 Sterownik STP Plus  

Trwa nawadnianie

Wyœwietlacz pokazuje bie¿¹c¹ godzinê, 
obecnie w³¹czon¹ sekcjê, oraz pozosta³e 
minuty do zakoñczenia pracy sekcji.

Wykryto b³¹d

Gdy sterownik podczas próby 
uruchomienia sekcji wykryje problemy z 
obwodem elektrycznym, zakoñczy pracê 
tej sekcji. Na ekranie w górnym lewym 
rogu wyœwietli siê numer uszkodzonej 
sekcji. Nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ 
pod³¹czenia przewodów, stan izolacji. 
Uszkodzenia cewki w elektrozaworze 
mog¹ równie¿ skutkowaæ pojawieniem siê 
tego komunikatu na sterowniku.
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Instalacja

Sterownik STP Plus zamontowaæ w ³atwo dostêpnym
suchym miejscu wewn¹trz budynku.

2 Zlokalizowaæ zawieszkê z ty³u obudowy 
sterownika, nastêpnie ostro¿nie zawiesiæ 
sterownik na wystaj¹cej ze œciany œrubie.

3 Zdj¹æ przedni¹ os³onê nad komor¹ gniazd 
przy³¹czeniowych. Przykrêciæ sterownik do 
œciany poprzez centralny otwór poni¿ej 
gniazd.

1

2 3

Monta¿ sterownika

1 Wkrêciæ œrubê w œcianê, nie dokrêcaæ do 
koñca, pozostawiæ ok. 0,3-0,5 cm odstêpu 
pomiêdzy g³ówk¹ œruby, a œcian¹. W razie 
potrzeby u¿yæ do³¹czonych do zestawu 
ko³ków rozporowych. 
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1 Pod³¹czyæ jeden z przewodów 
zasilaj¹cych elektrozaworu do gniazda 
przy³¹czeniowego sekcji (gniazda 
oznaczone numerami sekcji).

Sekcja 3

Sekcja 2

Sekcja 1

2

1

Pod³¹czanie elektrozaworów

Pod³¹czyæ elektrozawory dla ka¿dej sekcji do sterownika STP Plus.

Po³¹czyæ drugie przewody zasilaj¹ce 
elektrozaworów w jeden przewód 
i pod³¹czyæ do wspólnego gniazda 
przy³¹czeniowego COMMON.

2
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Zawór g³ówny

�ród³o wody

Pod³¹czanie zaworu g³ównego, lub przekaŸnika pompy

Przyk³ad pokazuje typowe pod³¹czenie zaworu g³ównego. PrzekaŸnik pompy pod³¹czany 
jest do sterownika w taki sam sposób.

Sterowniki serii STP Plus umo¿liwiaj¹ 
sterowanie zaworem g³ównym, lub 
przekaŸnikiem startu pompy. Pod³¹czony 
zawór g³ówny lub przekaŸnik pompy 
bêdzie uruchamiany przy ka¿dym 
uruchomieniu elektrozaworów steruj¹cych 
nawadnianiem.

Sterownik nie dostarcza
g³ównego do pompy.

 zasilania 

1 Pod³¹czyæ jeden z przewodów 
zasilaj¹cych elektrozaworu g³ównego, lub 
przekaŸnika pompy (najczêœciej kolorowy 
przewód)  do gniazda przy³¹czeniowego 
MSTR VALVE

Pod³¹czyæ drugi z przewodów zasilaj¹cych 
elektrozaworu g³ównego, lub przekaŸnika 
pompy (najczêœciej przewód bia³y) do 
wspólnego gniazda przy³¹czeniowego 
COMMON.

2

12



Dodatkowe instrukcje pod³¹czania przekaŸnika pompy

Aby unikn¹æ uszkodzenia pompy 
podczas u¿ywania przekaŸnika startu 
pompy pod³¹czonego do sterownika, 
po³¹czyæ krótkim mostkiem 
przewodowym wszystkie nie u¿ywane 
gniazda przy³¹czeniowe sekcji 
z najbli¿szym u¿ywanym gniazdem 
przy³¹czeniowym sekcji. 

3

Upewniæ siê, ¿e ca³kowity pobór pr¹du 
przez zawór g³ówny lub przekaŸnik 
pompy, razem z zaworem sekcji nie 
przekracza 0.650A przy 24 VAC, 60 Hz.

Przyk³ad: Jeœli czterosekcyjny 
sterownik pracuje tylko z dwoma 
pod³¹czonymi sekcjami oraz z 
przekaŸnikiem pompy, nale¿y krótkim 
mostkiem po³¹czyæ gniazda 
nieu¿ywanych sekcji trzeciej i czwartej 
z gniazdem najbli¿szej u¿ywanej sekcji 
(w tym przypadku sekcji 2) U¿ywane gniazdo 

przy³¹czeniowe

3
Mostki przewodowe

16 Sterownik STP Plus  
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Pod³¹czyæ oba przewody odchodz¹ce od 
czujnika deszczu do gniazda 
przy³¹czeniowego RAIN SENSOR.

2

Niektóre czujniki deszczu np. 
bezprzewodowy czujnik deszczu serii 
WR-2 dodatkowo pod³¹cza siê do gniazda 
zasilaj¹cego 24VAC. Szczegó³y 
w instrukcji czujnika.

Jeœli do sterownika nie pod³¹czono 
czujnika deszcz, to w gnieŸdzie 
przy³¹czeniowym RAIN SENSOR 
powinien byæ umieszczony mostek 
przewodowy.

1 Usun¹æ mostek przewodowy z gniazda 
przy³¹czeniowego czujnika deszcu RAIN 
SENSOR.

Gniazdo
zasilaj¹ce 

24VAC

1

2

Pod³¹czanie czujnika deszczu
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Pod³¹czanie zasilania

Pod³¹czanie transformatora zasilaj¹cego sterownik oraz inne dodatkowe akcesoria

Wcisn¹æ wtyczkê przewodu ³¹cz¹cego 
transformator ze sterownikiem do 
pinowego gniazda przy³¹czeniowego 
24 VAC POWER.

1

Nie pod³¹czaæ wtyczki transformatora do 
sterownika przed zakoñczeniem 
podpinania i sprawdzenia wszystkich 
przewodów elektrozaworów i akcesoriów.
Nie pod³¹czaæ dwóch, lub wiêcej 
sterowników do jednego transformatora.

Pod³¹cz transformator do gniazdka 
œciennego.

2

Nie pod³¹czaæ transformatora do 
gniazdka, które jest sterowane przez 
dodatkowy wy³¹cznik. 

Pod³¹czaj¹c dodatkowy bezprzewodowy 
czujnik (brak w zestawie), pod³¹czyæ 
przewody zasilaj¹ce czujnika do gniazda 
przy³¹czeniowego 24 VAC POWER na 
pasku gniazd przy³¹czeniowych obok 
pinowego gniazda dla wtyczki 
transformatora

3

1

2

3



Problem Mo¿liwa przyczyna Mo¿liwe rozwi¹zanie

Rozwi¹zywanie problemów
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Problemy z nawadnianiem

Automatyczne 
i rêczne cykle 

nie 
rozpoczynaj¹ 
nawadniania.

�ród³o wody nie dostarcza 
wody.

Przewody nie s¹ prawid³owo 
pod³¹czone.

LuŸne lub przeciête 
przewody, skorodowane 
po³¹czenia.

Pokrêt³o nie jest ustawione 
w pozycji AUTO.

Jeœli u¿ywany jest czujnik 
deszczu, móg³ zostaæ 
aktywowany.

Jeœli czujnik deszczu nie jest 
u¿ywany, mo¿e brakowaæ 
mostka w gnieŸdzie RAIN 
SENSOR, lub mo¿e byæ on 
uszkodzony.

Spiêcie elektryczne mog³o 
spowodowaæ uszkodzenie 
uk³adów elektronicznych 
sterownika.

Upewniæ siê, ¿e g³ówna rura wody i wszystkie rury boczne s¹ 
otwarte i dzia³aj¹ poprawnie.

Upewniæ siê, ¿e wszystkie przewody ³¹cz¹ce sterownik 
z elektrozaworami i akcesoriami s¹ prawid³owo pod³¹czone.

Sprawdziæ przewody ³¹cz¹ce sterownik z elektrozaworami 
i akcesoriami, czy nie s¹ uszkodzone, przeciête lub 
pozbawione izolacji. Wymieniæ w razie potrzeby. Sprawdziæ 
wszystkie po³¹czenia przewodów i w razie potrzeby wymieniæ 
splatane z³¹cza wodoszczelne. 

Upewniæ siê, ¿e pokrêt³o znajduje w pozycji AUTO, a nie 
w dowolnej innej pozycji.

Poczekaæ na wyschniêcie czujnika deszczu lub od³¹czyæ 
czujnik deszczu od ¿ó³tych gniazd w sterowniku i pod³¹czyæ 
mostek przewodowy miêdzy dwoma ¿ó³tymi gniazdami.

Pod³¹czyæ mostek przewodowy miêdzy dwoma ¿ó³tymi 
gniazdami RAIN SENSOR.

Nacisn¹æ przycisk RESET pod pokryw¹ przewodów. Jeœli nie 
ma ¿adnego trwa³ego uszkodzenia, sterownik powinien 
wznowiæ normaln¹ pracê. Konieczne bêdzie wprowadzenie 
bie¿¹cej daty i godziny, ale harmonogram podlewania nie 
zostanie zmieniony.



Problemy elektryczne

Wyœwietlacz LCD 
jest pusty

Problem Mo¿liwa przyczyna Mo¿liwe rozwi¹zanie

Wyœwietlacz LCD 
jest “zamro¿ony”,
 a sterownik nie 

reaguje na 
programowanie

Transformator nie zosta³ 
pod³¹czony do gniazdka 
œciennego, lub nie 
zapewnia zasilania 
(czerwona kontrolka na 
transformatorze nie œwieci).

Spiêcie elektryczne mog³o 
spowodowaæ uszkodzenie 
uk³adów elektronicznych 
sterownika.

Upewniæ siê, ¿e wtyczka z dwoma wtykami jest 
pod³¹czona, a transformator odpowiednio przy³¹czony.

Upewniæ siê, ¿e zasilanie elektryczne dzia³a poprawnie.

Od³¹czyæ sterownik od zasilania na 3 minuty. Pod³¹czyæ 
sterownik ponownie. Jeœli nie ma ¿adnego trwa³ego 
uszkodzenia, sterownik powinien umo¿liwiæ programowanie 
i wznowiæ normaln¹ pracê.

RESET
Jeœli sterownik nie dzia³a poprawnie wcisn¹æ 
przycisk RESET umieszczony pod pokryw¹ 
przewodów, po lewej od gniazd 
przy³¹czeniowych. Wciœniêcie przycisku 
zresetuje wewnêtrzn¹ elektronikê. Jeœli nie 
ma ¿adnego trwa³ego uszkodzenia, sterownik 
powinien wznowiæ normaln¹ pracê. 
Konieczne bêdzie wprowadzenie bie¿¹cej daty 

i godziny, ale harmonogram podlewania nie 
zostanie zmieniony.

Aby wcisn¹æ przycisk RESET, nale¿y 
ostro¿nie wsun¹æ cienkie narzêdzie (np. 
spinacz do papieru) do otworu i wcisn¹æ 
przycisk a¿ do zresetowania sterownika.

Przycisk 
RESET
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1 ___ min. N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

2 ___ min.

3 ___ min.

4 ___ min.

5 ___ min.

6 ___ min.

7 ___ min.

8 ___ min.

9 ___ min.

Programming Chart

Sekcja Opis sekcji Czas pracy
(max. 240 min.)

P. W Œ C P S N Nieparz. Parz.

Dni nawadniania
(zaznacz wybrane dni)

Pierwszy czas startu
(15 min. odstêpy)

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

____:____ AM  PM

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

N P W Œ C P S Nieparz. Parz.

Iloœæ startów
(zakreœl liczbê)

Dla ka¿dej sekcji mo¿na przypisaæ maksymalnie 4 starty dziennie (mo¿e to byæ pomocne w przypadku 
nawadniania terenów z ciê¿kimi glebami oraz na stokach).

Sekwencja startów programu (liczba godzin od pierwszej zaprogramowanej godziny) 

Iloœæ startów

Jeden start (1X)

Dwa starty (2X)

Trzy starty (3X)

Cztery starty(4X)

Pierwszy start Drugi start Czwarty startTrzeci start

ND

___:___ AM PM

___:___ AM PM

+ ___ godzin

___:___ AM PM ND ND

ND ND

ND

___:___ AM PM

+ ___ godzin

+ ___ godzin

+ ___ godzin

+ ___ godzin + ___ godzin

Wpisaæ wybrane 
ustawienia (patrz 
“Planowanie nawadniania” 
strony 6-7).

Uwagi

PRZYK£AD: Jeœli pierwsz¹ godzinê rozpoczêcia dla sekcji zaprogramowano na godzinê 8:00 AM (rano) 
i wybrano ustawienie 3X (trzy razy) z odstêpem +4 +8, wpisaæ +4 i +8 w polu drugi i trzeci start. Drugie 
nawadnianie rozpocznie siê o 12:00 PM (w po³udnie), a trzecie o 4:00 PM (po po³udniu).  



Application of Council Directives: 89/336/EEC

Standards to which 
conformity is declared:

Manufacturer:

Equipment Description:

Equipment Class:

Model Number:

EN55022 Class B, AS/NZS3548

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55014-1: 2001

EN55014-1: 2002

EN61000-4-2

EN61000-4-3

EN61000-4-4

EN61000-4-6

EN61000-4-8

EN61000-4-11

EN60730

Rain Bird Corporation

Controls Manufacturing Division - USA

419 South Motor Avenue, Azusa CA 91702-3232

(619) 661-4400

Irrigation Controller

Generic-Res, Comm, L.I.

STP, STP Plus and SST Controllers

I the undersigned, hereby declare that the equipment specifed above, conforms to the above Directive(s) and Standard(s):

Place:

Signature:

Full Name:

Position:

Tijuana B.C., Mexico

Ryan Walker

General Manager

Deklaracja zgodnoœci
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Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen 
DEUTSCHLAND 
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Dystrybutor w Polsce:
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Tel: 022 / 336 90 40
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