
Sterownik to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo :
zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

XC

elementy systemu nawadniaj¹cego

www.bonita.com.pl

Producent:

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

Stary Rynek 76
61-772 Poznañ
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl

http://www.bonita.com.plinternet:
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Produkty firmy posiadaj¹ Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobatê Techniczn¹,
która dopuszcza powy¿sze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.

Hunter
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ELEMENTY SK£ADOWE STEROWNIKA XC

Uwaga: Wtyczka
mo¿e wygl¹daæ inaczej
ni¿ na rysunku.

Model wewnêtrzny

Model zewnêtrzny
(zawiera transformator wewnêtrzny)

Blok z³¹cza
dla -E
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A LCD Display
Czasy Pracy
Czasy Startowe

Numer Stacji

Identyfikator Programu

Dzieñ Tygodnia

Cykl Nawadniania
Nawadnianie w Dni Parzyste / Nieparzyste

Migaj¹cy Zraszacz

System Wy³¹czony

Parasol
Regulacja Sezonowa

Kropla Wody
Przekreœlona Kropla Wody
Kalendarz

B Czêœæ Przy³¹czowa

Bateria Litowa

Wewnêtrzna Skrzynka Przy³¹czowa

Przy³¹cze

Przycisk Reset

Przyciski Steruj¹ce

W³¹cznik Pomijania Czujnika

Ustawienia Tarczy

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1. – pozwala u¿ytkownikowi na ustawienie czasu pracy stacji ka¿dego zaworu od 1 min. do 4 h
2. umo¿liwia ustawienie od 1 do 4 czasów startowych na ka¿dy program.

3. oznacza aktualnie wybrany numer stacji.

4. identyfikuje aktualnie u¿ywany program (A, B lub C).

5. okreœla dzieñ tygodnia

6. okreœla miesi¹c podczas programowania aktualnej daty.
7. - okreœla, czy zosta³o wybrane nawadnianie w Dni Parzyste

lub Nieparzyste.
8. oznacza, ¿e aktualnie odbywa siê nawadnianie.

9. pozwala u¿ytkownikowi na przerwanie wszystkich programów i nawadniania.
Równie¿, pozwala u¿ytkownikowi na ustawienie programowalnego “okresu bez nawadniania” od 1 do 7 dni.

10. - oznacza, ¿e czujnik opadu jest aktywny.
11. pozwala u¿ytkownikowi na dokonanie zmian czasu pracy zgodnie z sezonowymi

warunkami pogodowymi bez koniecznoœci przeprogramowywania sterownika. Klawisze po lewej pozwalaj¹
na szybkie wizualne odniesienie do wartoœci procentowej regulacji sezonowej.

12. oznacza, ¿e wybranego dnia pojawi siê nawadnianie.
13. - oznacza, ¿e wybranego dnia nawadnianie NIE pojawi siê.
14. oznacza, ¿e zosta³ zaprogramowany harmonogram cyklu nawadniania. Ikona ta pojawia siê

równie¿ podczas programowania aktualnej daty (dnia).

15. wymienna bateria litowa (w zestawie) pozwala na programowanie sterownika przy braku
zasilania. Dodatkowo bateria umo¿liwia przechowywanie czasów w przypadku przerwy w dostawie energii
elektrycznej.

16. - skrzynka przy³¹czowa w modelach zewnêtrznych dla dokonywania
pod³¹czeñ zasilania AC.

17. – u¿ywane do pod³¹czania przewodów transformatora, czujnika i zaworu od ich Ÿród³a do
sterownika.

18. - u¿ywany do resetowania sterownika.

C –
Przycisk – powiêksza wybran¹ pozycjê migaj¹c¹ na ekranie.
Przycisk –

wybiera program A, B lub C dla ró¿nych wymagañ wodnych strefy.
19. .

pomniejsza wybran¹ pozycjê migaj¹c¹ na ekranie.
Przycisk – przywraca wybrany migaj¹cy ekran do poprzedniej pozycji.
Przycisk – powoduje przejœcie z wybranego migaj¹cego ekranu do nastêpnej pozycji.
Przycisk –

Run
Current Time/Day
Start Times
Run Times

Water Days
Seasonal Adjustment

1 Manual-One Station
ALL Manual-All Stations

System Off

D – Transformator Zewnêtrzny

(Nawadnianie) – normalna pozycja tarczy dla wszystkich dzia³añ automatycznych i rêcznych.
(Aktualna Godzina/Data) – pozwala na ustawienie aktualnej daty i godziny.

(Czasy Startowe) – pozwala na ustawienie od 1 do 4 czasów startowych na program.
(Czasy Pracy) – pozwala u¿ytkownikowi na ustawienie czasu pracy ka¿dej stacji zaworowej

w zakresie od 1 minuty do 4 godzin.
(Dni Nawadniania) – pozwala u¿ytkownikowi na wybór cyklu dni nawadniania.

(Regulacja Sezonowa) – pozwala u¿ytkownikowi na dokonanie zmian czasu pracy,
zgodnie z warunkami sezonowymi, bez koniecznoœci przeprogramowywania sterownika. Klawisze po lewej
pozwalaj¹ na szybkie wizualne odniesienie do wartoœci procentowej regulacji sezonowej.

(Rêczna Obs³uga Pojedynczej Stacji) – umo¿liwia 1-razow¹ aktywacjê poj. zaworu.
(Rêczna Obs³uga Wszystkich Stacji) – umo¿liwia 1-razow¹ aktywacjê nawadnia-

nia na wszystkich stacjach lub na wybranych kilku stacjach.
(System Wy³¹czony) – pozwala na przerwanie wszystkich programów i nawadniania.

Pozwala równie¿ na ustawienie programowalnego opóŸnienia nawadniania w okresie od 1 do 7 dni.
(tylko modele do monta¿u wewnêtrznego).

Pod³¹czany transfromator jest dostarczany ze sterownikiem, by zapewniæ jego zasilanie pr¹dem zmiennym.
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z DYREKTYWAMI EUROPEJSKIMI

Hunter Industries deklaruje, ¿e sterownik nawadniania model XC odpowiada standardom Dyrektyw Europejskich
w zakresie “kompatybilnoœci elektromagnetycznej” 87/336/EEC i “niskiego napiêcia” 73/23/EEC.

In¿ynier Projektu

Produkt ten nie powinien byæ stosowany dla celów innych ni¿ opisane w niniejszej instrukcji. Produkt ten powinien
byæ serwisowany wy³¹cznie przez przeszkolony i upowa¿niony personel.

To urz¹dzenie zosta³o przebadane i uznano, ¿e mieœci siê w zakresie ograniczeñ dla Klasy B urz¹dzeñ cyfrowych,
zgodnie z rozdzia³em 15 Przepisów FCC. Te ograniczenia maj¹ na celu zapewnienie racjonalnego zabezpieczenia
przeciwko szkodliwym zak³óceniom w instalacji przydomowej.
Urz¹dzenie to wytrwarza, wykorzystuje i mo¿e wysy³aæ fale radiowe i w przypadku, gdy nie bêdzie zainstalowane
i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, mo¿e powodowaæ szkodliwe zak³ócenia w komunikacji radiowej.
Jednak¿e, nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e takie zak³ócenia nie pojawi¹ siê w konkretnej instalacji. Jeœli to urz¹dzenie
powoduje zak³ócenia w odbiorze fal radiowych czy telewizyjnych, co mo¿na stwierdziæ dokonuj¹c prób regulacji
odbiorników, zachêca siê u¿ytkownika do wyeliminowania tych zak³óceñ w jeden z podanych ni¿ej sposobów:
• Ponownie ustawiæ lub ulokowaæ antenê odbiorcz¹.
• Zwiekszyæ odleg³oœæ miêdzy urz¹dzeniem a odbiornikiem.
• Pod³¹czyæ urz¹dzenie do innego przewodu ni¿ ten, do którego pod³¹czony jest odbiornik.
• Skonsultowaæ problem z dystrybutorem lub doœwiadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.

FCC - rozdzia³ 15:



UWAGA: modele zewnêtrzne XC s¹ odporne na wodê i warunki atmosferyczne. Pod³¹czanie zewnêtrznego
modelu XC do pierwotnego Ÿród³a zasilania AC mo¿e byæ wykonywana wy³¹cznie przez licencjonowanego
elektryka, zgodnie z lokalnymi przepisami. B³êdna instalacja mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem lub po¿ar.

Pod³¹czyæ dwa
przewody transformatora
do dwóch terminali AC

Wspólny Przewód Zaworów

Przewody
Zaworów

Zawór 1

Zawór 2

Zawór 3

Zawór 4
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UWAGA: Model wewnêtrzny XC nie jest odporny na wodê i czynniki pogodowe,
w zwi¹zku z czym musi byæ instalowany wewn¹trz budynku.

UWAGA: Nie pod³¹czaæ transformatora do Ÿród³a zasilania do momentu zamontowania
sterownika i pod³¹czenia ca³ego okablowania zaworów.

MONTA¯ STEROWNIKA NA ŒCIANIE

POD£¥CZANIE ZAWORÓW I TRANSFORMATORA

E – Okablowanie Wysokonapiêciowe

1. Umocuj jedn¹ œrubê w œcianie. U¿yj ko³ków rozporowych, jeœli mocujesz sterownik na œciance gipsowej
lub z kamienia.

2. Prze³ó¿ otwór znajduj¹cy siê w górnej czêœci sterownika przez tê œrubê.
3. Zamocuj sterownik na miejscu wkrêcaj¹c œruby w otwory poni¿ej przy³¹cza.

Instalacja XC powinna byæ wykonywana wy³¹cznie przez przez przeszkolony personel.
1. PoprowadŸ przewody zaworu pomiêdzy lokalizacj¹ zaworu steruj¹cego a sterownikiem.
2. Na zaworach pod³¹cz wspólny przewód do ka¿dego z przewodów cewki na wszystkich zaworach. Jest to

zazwyczaj przewód w kolorze bia³ym. Pod³¹cz oddzielny przewód steruj¹cy do pozostaj¹cego przewodu na
wszystkich zaworach. Wszystkie pod³¹czenia przewodów powinny zostaæ wykonane przy u¿yciu po³¹czeñ
wodoodpornych.

3. PoprowadŸ przewody zaworu przez kana³ kablowy. Pod³¹cz kana³ przez spodni¹ praw¹ czêœæ sterownika.
4. Umocuj bia³y wspólny przewód zaworu na zacisku C (Common = Wspólny) na przy³¹czu. Pod³¹cz ka¿dy

z pojedynczych przewodów sterowania zaworem do przy³¹cza odpowiedniej stacji i dokrêæ œruby.
5. : poprowadŸ kabel transformatora przez otwór na lewym boku sterownika i pod³¹cz

przewody do dwóch œrub oznaczonych 24VAC.
: przewody transformatora s¹ ju¿ pod³¹czone do przy³¹czy AC, tak wiêc nale¿y tylko pod³¹czyæ

zasilanie podstawowe do skrzynki po³¹czeniowej (patrz poni¿ej).

1. PoprowadŸ kabel zasilania AC i kana³ kablowy przez 13 mm otwór kana³owy po lewej spodniej stronie obudowy.
2. Pod³¹cz jeden przewód do obu przewodów wewn¹trz skrzynki przy³¹czowej. Kabel uziemienia powinien byæ

po³¹czony z przewodem zielonym. Sterownik jest dostarczany z nakrêtkami umo¿liwiaj¹cymi dokonanie tych
po³¹czeñ.

Uwaga: : Pod³¹cz przewody do przy³¹cza AC wewn¹trz skrzynki przy³¹czowej. Przewody
zasilania AC musz¹ byæ 1.85 mm lub wiêksze z bezpiecznikiem odpowiednim dla danego rozmiaru przewodu.
Instalacja budynku powinna posiadaæ wy³¹cznik lub bezpiecznik (w niedalekiej odleg³oœci od sterownika, ³atwo
dostêpny dla operatora), oznakowany jako urz¹dzenie roz³¹czaj¹ce.
3. Za³ó¿ ponownie przykrywê skrzynki przy³¹czowej.

Modele Wewnêtrzne

Modele Zewnêtrzne

Tylko dla modeli –E

(tylko model zewnêtrzny)
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DANE TECHNICZNE

Dane Robocze

Dane Elektryczne

jaœnienie Symboli

• Czasy Startowe Stacji: od 0 do 4 godzin w przedzia³ach 1-minutowych.
• 3 Niezale¿ne Programy Nawadniania.
• Czasy Startowe: 4 na dzieñ na program, do 12 czasów dziennie.
• Harmonogram Nawadniania: kalendarz 365-dniowy, nawadnianie w odstêpach, nawadnianie w dni parzyste
lub nieparzyste.

• AM/PM (AM = rano, PM = po po³udniu), zegar 24-godzinny.
• Prosta obs³uga rêczna.
• Opcja pomijania czujnika na ka¿dej stacji.
• Programowalne opóŸnienie nawadniania (od 1 do 7 dni).
• Regulacja sezonowa (od 10% do 150%).
• W³¹cznik pomijania czujnika.
• XC-x00i do zastosowania wewn¹trz budynku, XC-x00 do zastosowania na zewn¹trz budynku.
• Wysokoœæ nad poziomem morza - do 2000 m przy temperaturze 0-50°C.

Moc wyjœciowa transformatora

Data Instalacji: _______________________________________________________________

Instalator Systemu: ____________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________________

Lokalizacja Zaworów Steruj¹cych: ________________________________________________

Lokalizacja Czujnika Pogodowego: ________________________________________________

Lokalizacja G³ównego Wy³¹cznika Wody: ___________________________________________

• Moc wejœciowa transformatora: 120VAC ±10% 60 Hz (230VAC ±10% 50/60 Hz - modele miêdzynarodowe).
• : 24VAC 1.0 A.
• Moc wejœciowa stacji: 0.56 A na stacjê.
• Maksymalna moc wyjœciowa: 0.90 A (³¹cznie z zaworem g³ównym).
• Bateria: litowa 3V (zawarta w zestawie) u¿ywana do zdalnego programowania i przechowywania kopii zapasowej.
Zastosuj bateriê 3-woltow¹ CR2032.

• Zabezpieczenie przed zwarciem.
• Trwa³a pamiêc do przechowywania danych o programie.
• Przebadany przez Underwriters Laboratory.
• Model XC-x00 posiada klasê szczelnoœci IP24 dla Stopnia Zanieczyszczenia 4.
• Czyœciæ tylko szmatk¹ nas¹czon¹ wod¹ z ³agodnym myd³em.

Ob
= AC
= SprawdŸ w Dokumentacji
= Obecnoœæ Niebezpiecznych Napiêæ
= Uziemienie

INFORMACJE O TWOIM SYSTEMIE NAWADNIAJ¥CYM
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AKTYWACJA BATERII

WYMIANA BATERII

POD£¥CZANIE ZAWORU G£ÓWNEGO

Po instalacji XC sprawdŸ czy wyj¹³eœ izolator styku baterii, aby umo¿liwiæ
zachowanie czasu przez sterownik w przypadku braku zasilania energi¹
elektryczn¹.

Wewn¹trz sterownika XC znajduje siê

Aby wymieniæ bateriê, nale¿y:
1. Wyj¹æ œrubê z uchwytu baterii.
2. Zsun¹æ uchwyt baterii tak, aby uzyskaæ dostêp do baterii.
3. Wyj¹æ bateriê i wymieniæ na now¹ wsuwaj¹c j¹ w uchyt i zainstalowaæ
j¹ w ten sposób ponownie wewn¹trz uchwytu.

Typ baterii: CR2032 3V

1.

2. Wspólny przewód powinien zostaæ przy³¹czony do z³¹cza wewn¹trz sterownika. Drugi przewód wychodz¹cy
z zaworu g³ównego powinien zostaæ przy³¹czony do z³¹cza wewn¹trz sterownika. Dokrêciæ œruby na ka¿dym
ze z³¹czy.

wysokoenergtyczna bateria litowa.
Bateria ta pozwala na zdalne programowanie sterownika bez koniecznoœci
pod³aczania go do pr¹du. Jest ona równie¿ u¿ywana do przechowywania aktualnej godziny i daty
podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.

Na Zaworze G³ównym przy³¹czyæ wspólny przewód do ka¿dego z przewodów cewki na zaworze. Osobny
przewód steruj¹cy przy³¹czyæ do pozosta³ego przewodu cewki i zanotowaæ kolor odpowiadaj¹cy zaworowi
g³ównemu.

C
P

Bateria litowa

bateria

uchwyt

przegródka na bateriê

UWAGA: Dodatnia (+) strona baterii powinna byæ skierowana do wewn¹trz uchwytu
na bateriê.

UWAGA: Zastosuj wskazówki zawarte w tym rozdziale jeœli posiadasz zainstalowany zawór g³ówny.
Zawór g³ówny jest zaworem normalnie zamkniêtym zainstalowanym w punkcie zasilania ruroci¹gu
g³ównego, który jest otwierany tylko wtedy, kiedy nastêpuje aktywacja systemu automatycznego.

Przewód Zaworu
G³ównego

Zawór G³ówny

Przewody
Zaworów

Wspólny Przewód Zaworów

Zawór 1

Zawór 2

Zawór 3

Zawór 4
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PRZEWODNIK PO WYKRYWANIU I USUWANIU USTEREK

PROBLEM

Sterownik nawadnia
bez przerwy.

Pusty wyœwietlacz.

Ekran pokazuje “No AC”.

Ekran pokazuje “Off, ”.

Czujnik opadu nie zamyka
systemu.

Wyœwietlacz zawieszony
lub pokazuje niew³aœciwy
komunikat.

Ekran wyœwietla “ERR”
z cyfr¹ od 1 do 8.

Ekran wyœwietla “P ERR”.

Ekran pokazuje, ¿e stacja
pracuje, ale migaj¹ ikony

i .

Automatyczne nawadnianie
nie uruchamia siê o czasie
startowym, a sterownik nie
jest w trybie System Off.

PRZYCZYNY

Zaprogramowano zbyt wiele
czasów startowych.

SprawdŸ kabel zasilaj¹cy.

Brak zasilania AC (sterownik
nie otrzymuje zasilania).

Czujnik opadu przerwa³
nawadnianie lub zworka
czujnika zosta³a od³¹czona.

Wadliwy czujnik opadu.

Podczas instalacji czujnika
nie zosta³a wyjêta zworka.

Stacje zosta³y zaprogramowane
na pomijanie czujnika.

Przepiêcie.

Zwarcie w okablowaniu zaworu
lub wadliwa cewka w stacji,
której numer jest wyœwietlany.

Wadliwe okablowanie
przekaŸnika pompy lub
zaworu g³ównego.

Niekompatybilny lub wadliwy
przekaŸnik lub cewka.

Za ma³y przewód do przekaŸnika
pompy lub zaworu g³ównego.

Czujnik przerywa nawadnianie,
mimo, ¿e stacja zosta³a zaprogra-
mowana na pomijanie czujnika.

AM/PM czasu Ÿle ustawione.

AM/PM czasu startowego Ÿle
ustawione.

Wy³¹czony czas startowy
(ustawiony na Off).

Sterownik nie otrzymuje zasilania.

ROZWI¥ZANIA

Potrzebny jest tylko jeden czas
startowy (zajrzyj do: Ustawianie
Czasów Startowych Nawadniania
na stronie 9).

Popraw usterki.

SprawdŸ, czy transformator
jest prawid³owo zainstalowany.

Przesuñ wy³¹cznik pomijania
(bypassu) do pozycji BYPASS,
aby omin¹æ obwód czujnika
lub zainstaluj zworkê.

SprawdŸ dzia³anie czujnika
opadu i okablowanie.

Wyjmij zworkê ze z³¹czy
czujnika.

Przeprogramuj pomijanie czujnika,
aby uruchomiæ czujnik (patrz: str. 13).

Zresetuj sterownik, patrz: str. 14 -
Kasowanie Pamiêci Sterownika /
Resetowanie Sterownika.

SprawdŸ okablowanie lub cewkê
zaworu, którego numer siê wyœwietla.
Usuñ zwarcie lub wymieñ cewkê.
U¿yj dowolnego przycisku, aby
usun¹æ “ERR” z ekranu.

SprawdŸ okablowanie przekaŸnika
lub cewki zaworu g³ównego.
U¿yj dowolnego przycisku, aby
usun¹æ “P ERR” z ekranu.

SprawdŸ specyfikacjê elektryczn¹
przekaŸnika pompy. Nie przekraczaæ
elektrycznych wartoœci znamionowych
sterownika. Wymieniæ, jeœli wadliwe.

Wymieniæ przewód na wiêkszy.

SprawdŸ status czujnika
(patrz: str. 13).

Popraw AM/PM czasu.

Popraw AM/PM czasu startowego.

Patrz: Ustawianie Czasu Startowego
(str. 9).

Sprawd¿ pod³¹czenia zasilania.
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POD£¥CZANIE PRZEKA�NIKA URUCHAMIANIA POMPY

POD£¥CZANIE CZUJNIKA OPADOWEGO

Testowanie Czujnika Opadowego

Rêczne Pomijanie Czujnika Pogodowego

Sterownik powinien byæ zamontowany co najmniej 4,5 m od przekaŸnika uruchamiania pompy oraz od samej
pompy, aby zminimalizowaæ zak³ócenia elektryczne.

1. Poprowadziæ parê przewodów od przekaŸnika uruchamiania pompy do obudowy sterownika.
2. Pod³¹czyæ wspólny przewód do œruby z³¹cza oznaczonego liter¹ (Common = wspólny) wewn¹trz sterownika,

a drugi przewód z przekaŸnika uruchamiania pompy do z³¹cza .
Pobór mocy przekaŸnika nie mo¿e przekraczaæ 0.30 A. Nie pod³¹czaæ sterownika bezpoœrednio do pompy,
co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie sterownika.

Do XC mo¿na pod³¹czyæ czujnik pogodowy Hunter lub inny czujnik pogodowy typu mikrowy³¹cznik. Zadaniem
czujnika jest zatrzymanie automatycznego nawadniania w przypadku pojawienia siê opadów deszczu.
1. która jest przymocowana w poprzek dwóch z³¹czy SEN wewn¹trz

sterownika.
2. Pod³¹czyæ jeden przewód do jednego z³¹cza SEN, a drugi do innego przewodu do innego z³¹cza SEN.

Gdy czujnik pogodowy wy³¹czy³
automatyczne nawadnianie, na
wyœwietlaczu pojawi siê i ikona .

XC posiada opcjê uproszczonego testowania czujnika opadowego, gdy czujnik jest pod³¹czony do obwodu
czujnika. Mo¿na rêcznie przetestowaæ prawid³owoœæ dzia³ania czujnika opadu poprzez uruchomienie cyklu

(uruchom rêcznie wszystkie stacje) lub poprzez aktywacjê systemu przy u¿yciu
(startu rêcznego za pomoc¹ jednego przycisku) - patrz: strona 13.

Podczas cyklu rêcznego mo¿na przerwaæ nawadnianie przy pomocy przycisku na Mini-Clik®.

Jeœli czujnik opadu przerywa nawadnianie, mo¿na go pomin¹æ
korzystaj¹c z wy³¹cznika (bypass switch) znajduj¹cego siê z przodu
sterownika. Przesuñ wy³¹cznik do pozycji (pomiñ
czujnik), aby wy³¹czyæ czujnik opadu z systemu, co pozwoli na pracê
sterownika. Mo¿na równie¿ wy³¹czyæ czujnik pogodowy podczas obs³ugi
rêcznej przy pomocy funkcji (nawadniaj rêcznie
jedn¹ stacjê).

C
P

Zdj¹æ metalow¹ p³ytê po³¹czeniow¹,

Czujnik Opadowy Mini-Clik®

OFF

MANUAL ALL STATIONS
One Touch MANUAL START

SENSOR BYPASS

MANUAL – ONE STATION

UWAGA:
. Przekaznik uruchamiania pompy jest urzadzeniem elektronicznym, które

wykorzystuje prad pochodzacy ze sterownika do aktywacji odrebnego obwodu elektrycznego
w celu pobudzenia pompy dostarczajacej wode dla Twojego systemu.

Zastosuj wskazówki zawarte w tym rozdziale jesli posiadasz zainstalowany przekaznik
uruchamiania pompy

minimum 4.5 m

do pompy

Seria PSR
PrzekaŸnik Uruchamiania Pompy
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Funkcja Diagnostyczna Hunter Quick Check™

Pamiêæ Programu Easy Retrieve™

Programowalne OpóŸnienie Pomiêdzy Stacjami

Kasowanie Pamiêci Sterownika / Resetowanie Sterownika

Funkcja ta pozwala na szybk¹ diagnostykê problemów z okablowaniem sterownika.
Zamiast ¿mudnego sprawdzania w terenie ka¿dego przewodu w celu znalezienia potencjalnych
problemów, wystarczy zastosowaæ procedurê sprawdzania obwodu Hunter Quick Check.
Aby rozpocz¹æ procedurê testow¹ Quick Check nale¿y:

1. Wcisn¹æ jednoczeœnie przyciski i oraz i .
W trybie gotowoœci LCD wyœwietli wszystkie segmenty.

2. Naciœnij raz przycisk , aby rozpocz¹æ procedurê Quick Check.

W przeci¹gu paru sekund system przeszuka wszystkie stacje pod k¹tem wykrycia problemów w obwodzie.
Gdy zostanie wykryte zwarcie na przewodzie w terenie, na ekranie natychmiast zostanie wyœwietlony komunikat
o b³êdzie ERR poprzedzony numerem stacji.
Po zakoñczeniu procedury diagnostycznej obwodu Quick Check, sterownik powraca do trybu automatycznego
nawadniania.

XC posiada mo¿iwoœæ zachowania preferowanego programu nawadniania w pamiêci do póŸniejszego przywo³ania.
Funkcja ta pozwala na szybkie zresetowanie sterownika do oryginalnego harmonogramu nawadniania.

1. Z tarcz¹ w pozycji nacisn¹æ i przytrzymaæ przyciski i przez 5 sekund.
Wyœwietlacz przewinie trzy segmenty po ekranie od lewej do prawej , co wskazuje, ¿e program jest aktualnie
zapisywany w pamiêci.

2. Zwolniæ przyciski i .

:

1. Z tarcz¹ w pozycji nacisn¹æ i przytrzymaæ przyciski i przez 5 sekund.
Wyœwietlacz przewinie trzy segmenty po ekranie od lewej do prawej , co wskazuje, ¿e program jest aktualnie
wywo³ywany z pamiêci.

2. Zwolniæ przyciski i .

Funkcja ta umo¿liwia u¿ytkownikowi wprowadzenie opóŸnienia pomiêdzy stacjami, miêdzy jedn¹ stacj¹,
która siê wy³¹cza, a nastêpn¹, która siê dopiero w³¹czy.

1. Rozpocznij z tarcz¹ w pozycji .
2. Przyciœnij i przytrzymaj przycisk jednoczeœnie obracaj¹c tarczê do pozycji .
3. Zwolnij przycisk . W tym momencie ekran wyœwietli czas opóŸnienia dla wszystkich stacji w sekundach,

który bêdzie migaæ.
4. Naciœnij przyciski i , aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas opóŸnienia w zakresie od 0 do 4 godzin.
5. Przywróæ tarczê do pozycji .

Jeœli masz uczucie, ¿e b³êdnie zaprogramowa³eœ sterownik, istnieje proces, który spowoduje zresetowanie
pamiêci do ustawieñ fabrycznych i skasowanie wszystkich programów i danych, które zosta³y uprzednio
wprowadzone do sterownika.

1. Naciœnij i przytrzymaj przyciski , i .
2. Naciœnij i zwolnij przycisk reset znajduj¹cy siê w dolnej czêœci sterownika, gdzie znajduj¹ siê przy³¹cza.
3. Poczekaj 2 sekundy i zwolnij przyciski , i . Ekran powinien teraz pokazywaæ 12:00 am.

Ca³a pamiêæ zosta³a teraz wyczyszczona i sterownik nadaje siê do ponownego zaprogramowania.

Aby zachowaæ program w pamiêci, nale¿y:

RUN

Aby wywo³aæ program, który zosta³ uprzednio zapisany w pamiêci, nale¿y

RUN

RUN
RUN TIMES

RUN
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Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia przerw w dostawie energii elektrycznej, sterownik wyposa¿ony jest
w trwa³¹ pamiêæ, która zachowuje program do odwo³ania. Bateria litowa zachowa aktualny czas bez zasilania AC.
Po przywróceniu zasilania AC zostanie wznowione normalne nawadnianie.

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

FORMULARZ HARMONOGRAMU NAWADNIANIA

PN WT ŒR PT SB NDCZWDZIEÑ TYGODNIA

PARZ. / NIEPARZ. LUB CYKL.

CZASY
STARTOWE
PROGRAMU

STACJA LOKALIZACJA CZAS PRACY STACJI CZAS PRACY STACJI CZAS PRACY STACJI

UWAGI:

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

Gdy sterownik XC jest bezczynny, jego ekran

Aby zmieniæ jakiœ element, który nie miga,
nale¿y przyciskaæ lub do momentu, gdy po¿¹dane pole zacznie migaæ.
Trzy programy A, B i C, z których ka¿dy mo¿e posiadaæ cztery czasy startowe na dzieñ, pozwalaj¹ na oddzielenie
nawadniania roœlin o ró¿nych wymaganiach wodnych w ró¿nych harmonogramach.

pokazuje godzinê i datê. Ekran zmienia siê, gdy zaczynamy obracaæ
tarczê, pokazuj¹c specyficzne dane programowe, które nale¿y wprowadziæ. Podczas programowania migaj¹ca
czêœæ ekranu mo¿e zostaæ zmieniona za pomoc¹ przycisków lub .

UWAGA: Podstawowa zasada programowania: migaj¹cy symbol lub znak jest pozycj¹, któr¹
aktualnie programujemy. Na przyk³ad: jeœli podczas ustawiania czasu miga godzina, wówczas
mo¿na j¹ zmieniæ lub zaprogramowaæ. W tym podrêczniku, dla celów ilustracyjnych, migaj¹ce
znaki s¹ w kolorze .SZARYM
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Uruchamianie i Obs³uga przy Pomocy Jednego Przycisku

Programowalne Pomijanie Czujnika

Program Testowy dla Wszystkich Stacji

Mo¿esz równie¿ uruchomiæ nawadnianie na wszystkich stacjach bez u¿ycia tarczy.

1. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
2. Funkcja ta jest ustawiona domyœlnie na program A. Mo¿esz wybraæ program B lub C

przyciskaj¹c przycisk .
3. Zostanie wyœwietlony numer stacji. Naciœnij przycisk , aby przejœæ po stacjach

i u¿yj przycisku lub , aby dokonaæ regulacji czasów pracy stacji.
(Jeœli podczas punktu 2 i 3 nie zostanie wybrany ¿aden przycisk, wówczas sterownik
rozpocznie automatyczne nawadnianie).

4. Naciœnij przycisk , aby przejœæ po stacjach i znaleŸæ tê, od której ma siê zacz¹æ
nawadnianie. Po dwóch sekundach program siê rozpocznie. W trakcie cyklu rêcznego
mo¿esz w dowolnej chwili przejœæ rêcznie od stacji do stacji przy pomocy przycisków

lub .

Sterownik XC pozwala u¿ytkownikowi na zaprogramowanie sterownika
w taki sposób, aby czujnik wstrzymywa³ nawadnianie tylko na wybranych
stacjach. Na przyk³ad: ogrody patio, które posiadaj¹ podwieszane donice
mog¹ nie otrzymywaæ wody podczas opadów deszczu i bêd¹ wymagaæ
dodatkowego podlewania.
Aby zaprogramowaæ pomijanie czujnika, nale¿y:
1. Obróciæ tarczê do pozycji .
2. Przycisn¹æ i przytrzymaæ przycisk jednoczeœnie obracaj¹c tarczê

do pozycji .
3. Zwolniæ przycisk . W tym momencie wyœwietlacz poka¿e numer stacji,

ON oraz ikonê .
4. Naciœnij przycisk lub , aby uruchomiæ lub wy³¹czyæ czujnik dla

wyœwietlonej stacji.
ON = czujnik aktywny (zatrzyma nawadnianie)
OFF = czujnik nieaktywny (pozwoli na nawadnianie)
5. U¿yj przycisków lub , aby przejœæ do nastêpnej stacji, na której

chcesz zaprogramowaæ pomijanie czujnika.

Gdy XC otrzymuje sygna³ z czujnika, aby zawiesiæ nawadnianie,
ekran poka¿e te stacje, które zosta³y zaprogramowane na pomijanie
czujnika. Stacja, która aktualnie pracuje w trybie pomijania czujnika
bêdzie migaæ i bêd¹ na zmianê pokazywaæ siê ikony i .

XC pozwala u¿ytkownikowi na zastosowanie uproszczonej metody przeprowadzania testu programu.
Funkcja ta bedzie obs³ugiwaæ ka¿d¹ stacjê w kolejnoœci numerycznej, od najni¿szej do najwy¿szej.

1. Z tarcz¹ w pozycji RUN, naciœnij i przytrzymaj przycisk .
Zostanie wyœwietlony numer stacji i czas.

2. U¿yj przycisków lub , aby ustawiæ czas pracy w zakresie do 1 do 15 minut.
Czas pracy wprowadza siê tylko raz.

3. Po dwóch sekundach program testowy siê rozpocznie.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

RUN

START TIMES

UWAGA: Domyœlnym ustawieniem sterownika jest
zatrzymywanie nawadniania na wszystkich stacjach
w momencie pojawienia siê deszczu.

Czujnik Aktywny

Czujnik Nieaktywny
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Ustawianie Daty i Godziny

Ustawianie Czasu/ów Startowego/ych Programu

Kasowanie Czasu Startowego Programu

1. Obróæ tarczê do pozycji .

2. Pojawi siê aktualny rok. U¿yj przycisków lub
aby dokonaæ zmiany roku. Po ustawieniu roku,
naciœnij przycisk , aby przejœæ do ustawiania
miesi¹ca.

3. Na ekranie pojawi siê miesi¹c i dzieñ.
Miesi¹c bêdzie migaæ i zostanie wyœwietlona
ikona . U¿yj przycisków lub , aby
dokonaæ zmiany miesi¹ca. Naciœnij przycisk ,
aby przejœæ do ustawiania dnia.

4. Na ekranie pojawi siê dzieñ i ikona .
U¿yj przycisków lub , aby dokonaæ zmiany
dnia.

5. Na ekranie pojawi siê czas. U¿yj przycisków
i , aby dokonaæ wyboru czasu AM, PM

lub 24-godzinnego. Naciœnij przycisk , aby
przejœæ do ustawiania godzin. Pojawi siê godzina.
U¿yj przycisków i , aby dokonaæ zmiany
godziny pokazanej na wyœwietlaczu.
Naciœnij przycisk , aby przejœæ do ustawiania
minut. Minuty pojawi¹ siê na ekranie. U¿yj
przycisków i , aby dokonaæ zmiany minut
pokazanych na ekranie.
W ten sposób zosta³ ustawiony rok, data i czas.

1. Obróæ tarczê do pozycji .
2. Fabrycznie jest ustawiony program A. Jeœli jest taka

potrzeba, za pomoc¹ przycisku mo¿esz wybraæ
program B lub C.

3. U¿yj przycisku lub , aby dokonaæ zmiany czasu
startowego. (Czas startowy przewija siê w odstêpach
15-minutowych).

4. Naciœnij przycisk , aby dodaæ dodatkowy czas startowy
lub przycisk , aby przejœæ do nastêpnego programu.

Z tarcz¹ ustawion¹ w pozycji ,
naciskaj przycisk lub do momentu pojawienia
siê 12:00 AM (pó³noc). Teraz naciœnij raz
przycisk , aby przejœæ do pozycji OFF.

CURRENT TIME/DAY

START TIMES

START TIMES

Naciœnij przycisk , aby przejœæ
do ustawiania godziny.

CURRENT
TIME/DAY

START
TIMES

START
TIMES

UWAGA: Jeden czas startowy uruchomi wszystkie stacje tego programu jedna po drugiej.
Dzieki temu nie ma potrzeby wprowadzania czasu startowego dla ka¿dej stacji. Wielokrotne
czasy startowe w programie mog¹ byæ stosowane dla wydzielenia cykli porannych,
popo³udniowych, czy wieczornych. Czasy startowe mo¿na wprowadzaæ w dowolnej kolejnoœci.
XC posortuje je automatycznie.
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3. Obróciæ tarczê z powrotem do pozycji , wtedy
zostanie wyœwietlony oraz ikony i .

Iloœæ pozosta³ych dni bez nawadniania bêdzie siê
zmniejszaæ ka¿dego dnia o pó³nocy. Gdy dojdzie do
zera, wyœwietlacz poka¿e normaln¹ godzinê
i z nastêpnym zaprogramowanym czasem startowym
zostanie przywrócone normalne nawadnianie.

Sezonowej Regulacji u¿ywa siê do dokonania globalnych
zmian czasu pracy bez przeprogramowywania ca³ego
sterownika.
Aby zastosowaæ funkcjê sezonowej regulacji, nale¿y:
1. Obróciæ tarczê do pozycji .
2. Ekran poka¿e teraz migajacy numer poprzedzony znakiem %,

jak równie¿ s³upek graficzny, który zawsze pozostaje na ekranie.
Naciœnij przycisk lub , aby dokonaæ regulacji procentu
regulacji sezonowej. Ka¿da z kresek w s³upku oznacza 10 %.
Funkcja ta umo¿liwia regulacjê sterownika w zakresie od 10 %
do 150 % oryginalnego programu.

Aby zobaczyæ ustawione czasy pracy, nale¿y po prostu obróciæ tarczê
w prawo do pozycji , wówczas wyœwietlany czas pracy
zostanie zaktualizowany zgodnie z dokonan¹ regulacj¹ sezonow¹.

1. Obróæ tarczê do pozycji .
2. Na ekranie pojawi siê czas pracy stacji. U¿yj przycisku , aby

przejœæ do wybranej stacji. Mo¿esz u¿yæ przycisku lub ,
aby wybraæ d³ugoœæ czasu nawadniania dla stacji.

3. Obróæ tarczê w prawo do pozycji , aby uruchomiæ stacjê
(bêdzie pracowaæ tylko wybrana stacja, a nastêpnie sterownik
powróci do trybu automatycznego bez ¿adnych zmian w poprzednio
ustawionym programie).
Patrz równie¿: .

1. Przekrêæ tarczê do pozycji .
2. Wybierz program A, B lub C naciskaj¹c przycisk .
3. Na ekranie wyœwietli siê czas pracy stacji. U¿yj przycisku

lub , aby dokonaæ wyboru iloœci czasu, przez jaki stacja
ma byæ nawadniana, jesli jest ona inna ni¿ wyœwietlany czas pracy.

4. U¿yj przycisku , aby przejœæ do nastêpnej stacji.
5. Powtarzaj czynnoœci zawarte w pkt. 3 i 4, aby dokonaæ regulacji

ustawieñ czasu pracy ka¿dej stacji.
6. Naciskaj przycisk do momentu znalezienia stacji, od której ma

zacz¹æ siê nawadnianie. Obróæ tarczê w prawo do pozycji
(sterownik bêdzie nawadnia³ przez ca³y program zaczynaj¹c od
stacji znajduj¹cej siê jako pierwsza od lewej na wyœwietlaczu,
a nastêpnie powróci do trybu automatycznego bez ¿adnych zmian
w uprzednio ustawionym programie).

RUN
numer

SEASONAL ADJUSTMENT

RUN TIMES

MANUAL – ONE STATION

RUN

Uruchamianie i Obs³uga przy Pomocy Jednego Przycisku

MANUAL – ALL STATIONS

RUN

Sezonowa Regulacja

Rêczne Nawadnianie Pojedynczej Stacji

Rêczna Obs³uga WSZYSTKICH Stacji

%

UWAGA: Sterownik powinien byæ zawsze
pocz¹tkowo zaprogramowany na 100%.

MANUAL – ALL STATIONS

MANUAL – ONE STATION

SEASONAL
ADJUSTMENT

RUN
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Sterownik

Ustawianie Czasów Pracy Stacji

Ustawianie Dni Nawadniania

Wybór Nawadniania w Okreœlone Dni Tygodnia

Wybór Nawadniania w Dni Parzyste lub Nieparzyste

1. Przekrêæ tarczê do pozycji .

2. Ekran wyœwietli ostatni wybrany program
(A, B lub C), numer wybranej stacji, ikonê ,
a stacja bêdzie migaæ. Mo¿esz przejœæ do
nastêpnego programu naciskaj¹c przycisk .

3. U¿yj przycisku lub , aby dokonaæ zmiany
czasu pracy stacji znajduj¹cej siê na ekranie.
Mo¿esz dokonaæ ustawienia w zakresie 0-4 godz.

4. Naciœnij przycisk , aby przejœæ do nastêpnej stacji.

1. Obróæ tarczê do pozycji .

2. Ekran wyœwietli ostatnio wybrany program
(A, B lub C). Mo¿esz przejœæ do nastêpnego
programu naciskaj¹c przycisk .

3. Sterownik wyœwietli siedem dni tygodnia
(MO (pn), TU (wt), WE (œr), TH (czw), FR (pt),
SA (sb) , SU (ndz)). Ka¿dy dzieñ bêdzie posiadaæ
ikonê lub ikonê nad skrótem nazwy.
Ikona oznacza dzieñ, gdy nawadnianie jest
w³¹czone, podczas gdy ikona oznacza dzieñ
bez nawadniania.

1. Z kursorem na okreœlonym dniu (kursor zawsze rozpoczyna od MO,
czyli Poniedzia³ek), nacisn¹æ przycisk , aby aktywowaæ nawadnianie
w dany dzieñ tygodnia. Naciœnij przycisk , aby skasowaæ
nawadnianie tego dnia. Po naciœniêciu przycisku kursor przeskoczy
na kolejny dzieñ tygodnia.

2. Powtarzaj czynnoœci opisane w punkcie 1 do momentu, gdy wybierzesz wszystkie po¿¹dane dni tygodnia.
Wybrane dni bêd¹ oznaczone , co oznacza, ¿e ich status jest ON (w³¹czony). Ostatnia jest ostatnim
dniem nawadniania dla tego programu.

Funkcja ta wykorzystuje do nawadniania numery dni miesi¹ca zamiast
okreœlonych dni tygodnia (dni nieparzyste: 1-wszy, 3-ci, 5-ty, itd.;
dni parzyste: 2-gi, 4-ty, 6-ty, itd.).
1. Z kursorem na SU (Sobota), naciœnij przycisk jeden raz.

Pojawi siê ikona i zostanie wyœwietlone (dni nieparzyste).
2. Jeœli chcemy ustawiæ nawadnianie w dni nieparzyste, nale¿y

przekrêciæ tarczê z powrotem do pozycji RUN.
3. Je¿eli chcemy, aby nawadnianie odbywa³o siê w dni parzyste,

nale¿y nacisn¹æ przycisk jeden raz. Zostanie wyœwietlona
ikona i (dni parzyste). Mo¿esz siê cofn¹æ i przejœæ do
przodu z do za pomoc¹ przycisku lub .

RUN TIMES

WATER DAYS

ODD

EVEN
ODD EVEN

RUN TIMES

WATER DAYS

dni nieparzyste

dni parzyste

UWAGA: 31-wszy ka¿dego miesi¹ca i 29 lutego s¹
zawsze dniami bez nawadniania, jeœli zosta³o wybrane
ODD.
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Wybór Cyklu Nawadniania

Ustawianie Dni Bez Nawadniania

Automatyczne Nawadnianie

System Off (Wy³¹czony)

Programowalne Wy³¹czenie Nawadniania

Ta opcja pozwala na wybór cyklu od 1 do 31 dni.
1. Z kursorem na , naciœnij przycisk jeden raz, wówczas

pojawi siê ikona , a dodatkowo na ekranie bêdzie migaæ 1.
Na wyœwietlaczu pojawi siê harmonogram cyklu nawadniania.

2. Naciœnij przycisk lub , aby wybraæ iloœæ dni pomiêdzy
dniami nawadniania (od 1 do 31 dni). To siê nazywa interwa³.
Sterownik bêdzie nawadnia³ zgodnie z wybranym programem
od nastêpnego czasu startowego, a nastêpnie bêdzie
pracowa³ przez zaprogramowany interwa³.

Sterownik XC umo¿liwia zaprogramowanie .
Funkcja ta jest u¿yteczna, gdy chcemy, aby nawadnianie siê nie odby³o jakiegoœ konkretnego dnia.
Na przyk³ad: jeœli zawsze kosisz trawnik w soboty, mo¿esz wybraæ sobotê jako ,
tak, abyœ nie musia³ kosiæ mokrej trawy.
1. Obróæ tarczê do pozycji .
2. WprowadŸ cykl nawadniania, jak opisano na stronie 10.
3. Naciœnij przycisk , aby przejœæ do na dole ekranu. Bêdzie migaæ (niedziela).
4. U¿yj przycisku , aby umieœcic kursor na dniu tygodnia, który chcesz ustawiæ jako Dzieñ Bez Nawadniania.
5. Naciœnij przycisk , aby ustawiæ ten dzieñ jako dzieñ bez nawadniania.Nad tym dniem pojawi siê ikona .
6. Powtarzaj czynnoœci zawarte w pkt. 4 i 5 do momentu wyboru wszystkich po¿¹danych dni bez nawadniania.

Po zaprogramowaniu XC ustaw tarczê w pozycji , aby umo¿liwiæ
automatyczne wykonanie wszystkich wybranych programów nawadniania
i czasów startowych.

Gdy tarcza zostanie ustawiona w pozycji , po dwóch
sekundach zawory odetn¹ bie¿¹ce nawadnianie.
Wszystkie aktywne programy zostan¹ przerwane, a nawadnianie
zostanie zatrzymane. Aby przywróciæ sterownik do normalnego
dzia³ania automatycznego, nale¿y po prostu obróciæ tarczê do pozycji .

Funkcja ta pozwala u¿ytkownikowi na zatrzymanie
wszystkich zaprogramowanych nawodnieñ dla
okreœlonego okresu w zakresie od 1 do 7 dni.
Po zakoñczeniu zaprogramowanego okresu bez
nawadniania, sterownik przywróci normalne
nawadnianie automatyczne.
1. Przekrêæ tarczê do pozycji .

Poczekaj na wyœwietlenie .
2. Naciœnij przycisk tyle razy ile potrzeba, aby

ustawiæ iloœæ dni bez nawadniania (do 7 dni).

EVEN

No Water Days (Dni Bez Nawadniania)

Dzieñ Bez Nawadniania

WATER DAYS

No Water Days MO

RUN

SYSTEM OFF

RUN

SYSTEM OFF
OFF

UWAGA: W harmonogramie cyklu nawadniania masz równie¿ opcjê
zaprogramowania Nieparzystych lub Parzystych dni nawadniania.

RAIN OFF

SYSTEM OFF

RUN


