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Usun¹æ okr¹g³e, plastikowe zaœlepki z otworów w dolnej czêœci obudowy sterownika.
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STEROWNIK SI-RR+

A/ INSTALACJA I INFORMACJA OGÓLNA
1/ Instalacja
Umieœciæ sterownik w pobli¿u Ÿród³a zasilania 230V, 50Hz. Sterownik musi zostaæ pod³¹czony
do instalacji elektrycznej, która odpowiada standardom i jest zabezpieczona bezpiecznikiem
w panelu elektrycznym. Wybierz os³oniêt¹ lokalizacjê, gdzie sterownik nie bêdzie opryskiwany
wod¹.

Usuñ “wybijany/e” kr¹¿ek/ki na spodzie
skrzynki sterownika.

MONTA¯
NAŒCIENNY

14

nie zawarty
w zestawie

NOTATKI
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9V Ni-MH
VARTA IEC 6F22
(brak w zestawie)

Dwukolorowa lampka wskaŸnika stanu
przekazuje nastêpuj¹ce informacje:

: brak zasilania 230V. Wszelkie
przerwy w dop³ywie energii elektrycznej s¹
wykazywane za pomoc¹ migaj¹cej ikony
przedstawiaj¹cej wtyczkê , która pojawia
siê w lewym dolnym rogu wyœwietlacza LCD.

: sterownik pracuje
normalnie.

: sterownik pracuje
normalnie, ale czujnik zatrzyma³ nawadnianie.
Taka sytuacja wystêpuje, gdy zosta³ zastoso-
wany czujnik opadu RSD-BEx lub automaty-
czny wy³¹cznik deszczowy Rain Check.

: przeci¹¿enie lub
system w trybie wy³¹czonym.

: ka¿da stacja pracuje raz dziennie przez
10 min. pocz¹wszy od 8 godz. od momentu
przywrócenia zasilania energi¹ elektryczn¹,
w przypadku utraty programu spowodowanej
awari¹ zasilania.

Brak œwiat³a

Ci¹g³e zielone œwiat³o

Migaj¹ce zielone œwiat³o

Ci¹g³e czerwone œwiat³o

Wbudowany rezerwowy harmonogram nawad-
niania

Harmonogram domyœlnie przypisuje wszystkie stacje do programu A. Ikona pojawia siê
na wyœwietlaczu LCD i pozostaje do momentu wciœniêcia przycisku. Sterownik musi zostaæ
przeprogramowany.

sterownik SI-RR+ posiada system
zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniami elektrycznymi / zwarciami, który zamyka tylko
tê stacjê, na której wyst¹pi³ problem. Przyk³ad: na stacji 3 wyst¹pi³ problem. Cyfra “3”
pojawi siê na wyœwietlaczu wraz z migaj¹c¹ ikon¹ . Sterownik bêdzie kontynuowa³
nawadnianie przy pomocy wszystkich innych funkcjonuj¹cych stacji, pomijaj¹c tê, w której
pojawi³ siê problem. Ikona zniknie po naciœniêciu przycisku . Nale¿y zlokalizowaæ
i usun¹æ problem, wówczas sterownik w nastêpnym cyklu przywróci normaln¹ pracê
tej stacji.

: na przednim panelu sterownika znajduje siê 2-kolorowa dioda
(LED). Jeœli Twój system zawiera czujnik, taki jak Czujnik Opadu RSD-BEx, czy automa-
tyczny wy³¹cznik deszczowy RAIN CHECK, LED wskazuje, czy zbêdne nawadnianie
zosta³o wstrzymane, czy te¿ nie.

: program pracuje normalnie.
: program pracuje normalnie, ale czujnik wstrzyma³ nawadnianie.

: jeœli nie u¿ywasz czujnika, upewnij siê, ¿e dwa terminale oznaczone “S” zosta³y
po³¹czone krzy¿owo.

Ci¹g³e zielone œwiat³o
Migaj¹ce zielone œwiat³o
Uwaga

Diagnostyczny automatyczny przerywacz obwodu

WskaŸnik stanu czujnika

:

2/ Informacja Ogólna
3

4

- OpóŸnienie Nawadniania
Ta funkcja mo¿e byæ zaprogramowana wy³¹cznie z kompute-
ra PC wyposa¿onego w Tele Manager. Nie mo¿na dokonaæ
modyfikacji OpóŸnienia Nawadniania w terenie.
Jednak¿e, istnieje nadal mo¿liwoœæ uruchamiania rêcznego
stacji i programów.

- Ekran Komunikacji
Ten ekran informuje, ¿e Wasz satelita zosta³ skomunikowany
z oprogramowaniem Tele Manager.
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1. Od³¹czyæ kable zasilania
napiêciem 230 VAC.

Odkrêciæ œruby mocuj¹ce
panel. Zdj¹æ panel.

W³o¿yæ dodatkowy 4-stacyjny modu³.
Pod³¹czyæ go do panelu przedniego
lekko nachylaj¹c modu³, a nastêpnie
u¿yæ œruby s³u¿¹cej do zabezpieczenia.

W³o¿yæ z powrotem panel przedni
i przykrêciæ go na miejscu.

Przy³¹czyæ kable zasilania
napiêciem 230 VAC.

2.

Uwaga: sterownik bierze pod uwagê obecnoœæ nowego modu³u w momencie
przy³¹czenia napiêcia 230 VAC.

3.

4.

5.

3/ Monta¿ dodatkowego modu³u rozszerzenia C/ TRYB SATELITARNY
Twój sterownik mo¿e pracowaæ jako satelita w systemie sterowania centralnego Tele Manager.

Aby móg³ dzia³aæ w trybie satelitarnym, trzeba zainstalowaæ modem. Patrz: A-5.

:
W trybie satelitarnym mo¿na zawsze rêcznie uruchomiæ stacje lub programy, nawet jeœli

satelita jest “OFF” (WY£.) (patrz: B/ PROGRAMOWANIE KONWENCJONALNE p. 7 i 8)
W trybie satelitarnym nie mo¿na modyfikowaæ programu na bie¿¹co podczas pracy.

Jednak¿e mo¿na zawsze wyœwietliæ zapisany program przy pomocy przycisku .
W trybie satelitarnym istnieje zawsze mo¿liwoœæ wy³¹czenia SI-RR+ w terenie, jeœli zachodzi\

taka koniecznoœæ. Nale¿y kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk , aby wyœwietliæ ekran ON/OFF.
Nastêpnie nacisn¹æ przycisk -/OFF. Na zraszaczu pojawi siê krzy¿yk.

Podczas jakiejkolwiek komunikacji z jakiegokolwiek powodu miêdzy SI-RR+ a Tele Manager
program zachowany w SI-RR+ zostaje automatycznie zast¹piony programem wybranym
w Tele Manager.

WA¯NE

Dodatkowe ekrany w trybie satelitarnym:

1

2

- Ekran gotowoœci. 2 mo¿liwoœci:

a) tryb nawadniania automatycznego (ON) b) nawadnianie automatyczne wstrzymane (OFF)

- Ekran ON-OFF (ZA£./WY£.) Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia siê
jednego z poni¿szych ekranów. Istniej¹ 3 mo¿liwoœci:

a) Nie ma krzy¿yka. Pojawi siê b) Jest migaj¹cy krzy¿yk. Mo¿na przycisn¹æ
nawadnianie.

automatyczne nawadnianie lub -/OFF,
aby mu zapobiec.

c) Nie ma migaj¹cego krzy¿yka. Nie mo¿na
dokonaæ modyfikacji w terenie.
Nie pojawi siê automatyczne nawadnianie
ale mo¿na rêcznie uruchomiæ stacjê lub cykl.
Tylko oprogramowanie Tele Manager’a
mo¿e dokonaæ modyfikacji stanu.

automatyczne
Mo¿na mu zapobiec przycis- +/ON, aby zezwoliæ na zaprogramowane

kaj¹c -/OFF.



Nie bêdzie mia³o wówczas miejsce ¿adne nawadnianie, ani rêczne, ani automatyczne.
Aby wróciæ do trybu nawadniania, kilkakrotnie naciœnij przycisk do momentu, gdy pojawi
siê ekran z migaj¹cym krzy¿ykiem.
Nastêpnie nacisn¹æ przycisk +/ON. Krzy¿yk zniknie.

: W trybie zamkniêtym dioda LED na przedzie panelu œwieci siê na czerwono.Uwaga

4
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4/ Pod³¹czanie zaworów elektrycznych

Sterownik mo¿e obs³ugiwaæ do 2 zaworów RAIN BIRD na stacjê plus zawór g³ówny lub
przekaŸnik uruchamiania pompy. Wszystkie kable pomiêdzy sterownikiem a zaworami
musz¹ byæ odpowiednie do uk³adania pod ziemi¹ i pracy z niskimi napiêciami.

Wybraæ odpowiedni rozmiar przewodu. Wszystkie po³¹czenia z zaworami i z³¹cza przewodów
w terenie musz¹ byæ wodoszczelne. U¿yæ szybkoz³¹czy Rain Bird: DBY, DBR.

Patrz: schematy okablowania. A
B
C
D
E
F

SKRZYNKA ZAWOROWA
PRZEKA�NIK URUCHAMIANIA POMPY
PRZEKA�NIK MOCY
POMPA
TRANSFORMATOR
ZAWÓR G£ÓWNY

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ
w tym samym

przewodzie

Uruchamianie Pompy lub Zaworu G³ównego

UWAGA: Jeœli nie wszystkie stacje s¹ u¿ywane a przekaŸnik uruchamiania pompy
zosta³ pod³¹czony, nieu¿ywane stacje musz¹ zostaæ prze³¹czone (po³¹czone krzy¿owo)
do u¿ywanej stacji. Jeœli nieu¿ywane stacje nie zostan¹ prze³¹czone, a sterownik
przejdzie na program domyœlny po d³u¿szej przerwie w dostawie energii elektrycznej,
pompa bêdzie pracowaæ na sucho. Wówczas pompa ulegnie uszkodzeniu.

Terminal oznaczony “P” stosuje siê do automatycznego uruchamiania pompy przy pomocy
przekaŸnika lub do otwierania zaworu g³ównego. Terminal “P” dostarcza moc tylko wtedy,
gdy jedna ze stacji pracuje. Zalecane przekaŸniki: FINDER 5532 80 24, TELEMECANIQUE
RXN 21 E11 B7 lub HAGER ES-224 lub podobne.
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8/ Rêczne uruchamianie programu (cyklu) - ikona: rêka + CYC

Pamiêtaj, ¿e program (cykl) sk³ada siê z nastêpuj¹cej po
sobie pracy wszystkich stacji przy³¹czonych do tego samego
programu. Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu
pojawienia siê takiego ekranu. U¿yj przycisku ABC, aby
wybraæ cykl, który chcesz uruchomiæ. Mo¿esz wybraæ
program A, B lub C. Wybrany program poka¿e siê w górnym
lewym naro¿niku ekranu. Aby uruchomiæ program (cykl)
naciœnij przycisk +/ON. Migaj¹cy strumieñ zraszacza pojawia
siê na ekranie. Pojawia siê numer pierwszej stacji w progra-
mie i nastêpuje odliczanie w dó³ czasu nawadniania.

Nastêpnie pojawia siê numer drugiej stacji w programie i nastêpuje odliczanie w dó³ jej czasu
nawadniania. Reszta stacji w programie pojawia siê w kolejnoœci do momentu ukoñczenia
programu (cyklu). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pojawi¹ siê tylko te stacje, które maj¹ zaprogramowane
nawadnianie. Jeœli chcesz odci¹æ rêcznie uruchomiony program (cykl), naciœnij przycisk -/OFF.
Ekran poka¿e teraz godzinê.

Jeœli na zraszaczu znajduje siê krzy¿yk (patrz: nastêpny rozdzia³), nie ma mo¿liwoœci
rêcznego uruchomienia. Nawet jeœli ekran pokazuje zraszacz z migaj¹cym strumieniem,
nawadnianie nie odbêdzie siê.

: Jeœli bud¿et wodny jest ustawiony na wy¿szy lub ni¿szy ni¿ 100%, na ekranie pojawi
siê ikona % i zostanie wyœwietlony skrócony lub wyd³u¿ony czas pracy.

Uwaga:

Wa¿ne

9/ Za³¹czanie / Wy³¹czanie Systemu - ikona: krzy¿yk

Sterownik posiada funkcje, która pozwala na nawadnianie
lub mu zapobiega. Trybem domyœlnym jest ON (ZA£.),
który pozwala na odbycie siê zaplanowanego nawadniania.
Mo¿na zapobiec nawadnianiu (wy³¹czenie w przypadku
deszczowej pogody) bez zmian w programie nawadniania.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia
siê takiego ekranu. Krzy¿yk na zraszaczu miga. Aby zapobiec
nawadnianiu, u¿yæ przycisku -/OFF, wówczas krzy¿yk przesta-
nie migaæ. Jeœli przejdziesz po menu kilkakrotnie naciskaj¹c
przycisk , zobaczysz, ¿e na wszystkich ekranach poza
tym jednym pojawi siê niemigaj¹cy krzy¿yk.
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5/ Pod³¹czanie modemu (opcja dla pracy w trybie satelitarnym
z Tele Manager’em, patrz §C)

6/ Radio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Od³¹czyæ kable zasilania
napiêciem 230 VAC.

Odkrêciæ œruby mocuj¹ce
panel. Od³¹czyæ przewody
transformatora.

Zainstalowaæ i zabezpieczyæ modem przy u¿yciu
2 dostarczonych w tym celu œrub. Po³¹czyæ przewód
miêdzy p³yt¹ g³ówn¹ i modemem, jak pokazano
na rysunku 3.

Przy³¹czyæ liniê telefoniczn¹,
jak pokazano na rysunku 4.

Pod³¹czyæ przewody transformatora do p³yty g³ównej,
jak pokazano na rysunku 5.

Za³o¿yæ z powrotem panel przedni
i przykrêciæ go na miejscu.

Pod³¹czyæ ponownie kable zasilania
napiêciem 230 VAC.

Uwaga: sterownik bierze pod uwagê obecnoœæ
modemu w momencie przy³¹czenia napiêcia 230 VAC.

Interfejs
SI-RR+

RR-ANT (opcja)

99-RT
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7/ Rêczne uruchamianie pojedynczej stacji - ikona: rêka + STA

Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia
siê takiego ekranu. Numer stacji pojawi siê po lewej stronie
ekranu (przyk³ad: stacja 1).
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia
siê po¿¹danego numeru stacji. W naszym przyk³adzie nale¿y
teraz nacisn¹æ przycisk +/ON, aby rêcznie uruchomiæ stacjê 1.
Zraszacz na ekranie zaczyna “zraszaæ”.

Migaj¹cy strumieñ
Czas nawadniania pojawia siê na ekranie.
Pozosta³y czas nawadniania jest odliczany

w dó³. Jeœli naciœniesz przycisk podczas gdy stacja nawadnia, sterownik przejdzie do nas-
têpnej stacji i rozpocznie nawadnianie. Jeœli chcesz zatrzymaæ nawadnianie przed up³ywem
zaprogramowanego czasu, u¿yj przycisku -/OFF. Strumieñ zniknie. Pojawi siê tylko numer
stacji.

Funkcja bud¿etu wodnego nie bêdzie dzia³aæ w trybie rêcznego uruchamiania
pojedynczej stacji.
Uwaga:

6/ Ustawianie opóŸnienia miêdzy stacjami - ikona: dL

SI-RR+ posiada funkcjê pozwalaj¹c¹ na zaprogramowanie opóŸnienia startu miêdzy ka¿d¹
ze stacji przypisanych do tego samego programu. Podczas opóŸnienia, ¿adna stacja nie
bêdzie pracowaæ. Mo¿na ustawiæ opóŸnienie od 0 do 99 sekund.
Mo¿na ustawiæ ró¿ne opóŸnienia miêdzy stacjami przypisanymi do programów A, B i C.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e opóŸnienie nie wp³ywa na start pompy czy te¿ otwieranie zaworu
g³ównego (Terminal P), jak równie¿ na czas startowy pierwszej stacji w programie.
Kolejna uwaga: pompa lub zawór g³ówny bêdzie pracowaæ podczas opóŸnienia miêdzy
dwiema stacjami.

Kilkakrotnie u¿yæ przycisku do momentu pojawienia siê
takiego ekranu. U¿yæ przycisku ABC, aby wybraæ program dla
którego chcemy ustawiæ opóŸnienie miêdzy ka¿d¹ ze stacji.
Ustawiæ opóŸnienie naciskaj¹c przyciski +/ON lub -/OFF.
Ustawienie w 1-sekundowych przedzia³ach od 0 do 99 sek.
Domyœlnym ustawieniem jest “0”, co oznacza, ¿e nie ma
¿adnego opóŸnienia miêdzy stacjami. Maksymalne ustawie-
nie wynosi 99 sekund.

Podczas opóŸnienia wyœwietlany jest ekran podobny do tego.
W tym przyk³adzie, nastêpna stacj¹ zaprogramowan¹ do pracy
jest stacja 5 przypisana do programu C. Pozosta³y czas
opóŸnienia jest odliczany w dó³ sekunda po sekundzie a¿ do “0”.
Jeœli ta funkcja nie jest zaprogramowana, nie ma ¿adnego
opóŸnienia miêdzy stacjami.
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7/ Rain Check (opcja)TM

8/ RSD-BEx (opcja)

niebieski przewód nie u¿ywany

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

pod³¹czaæ w tym
samym przewodzie

9/ LPVK-12E (opcja)

www. .com.plbonita

4/ Ustawianie d³ugoœci czasu nawadniania
(czasu pracy) na stacjê - ikona klepsydra

Kilkakrotnie naciœnij przycisk do momentu ukazania siê
takiego ekranu. Numer stacji pojawi siê po lewej stronie.
Aby ustawiæ czas nawadniania stacji, u¿yj przycisków +/ON
i -/OFF. Czas trwania ustawia siê w przedzia³ach 1-minutowych
od 0 minut do 12 godzin.
Przytrzymanie przycisków +/ON lub -/OFF przyœpieszy
ustawianie. Ka¿da stacja musi byæ przypisana do programu.
U¿yj przycisku ABC, aby przypisaæ stacjê do programu A, B
lub C. Litera A, B lub C pojawi siê w prawej czêœci ekranu,
aby wskazaæ, który program zosta³ wybrany.
U¿yj przycisku , aby przejœæ do nastêpnej stacji.

Uwaga:
Uwa¿aj, aby nie ustawiæ programów tak, ¿e bêd¹ siê nak³ada³y. Jeœli nie zostawisz wystarcza-
j¹cej iloœci czasu dla wszystkich stacji na nawadnianie, sterownik po prostu opóŸni drugi czas
startowy do czasu zakoñczenia poprzedniego programu (cyklu).

5/ Ustawianie bud¿etu wodnego (Modyfikacja iloœci wody). Ikona:

Sterownik posiada funkcjê Bud¿etu Wodnego u¿ywan¹ do
regulacji czasów nawadniania dla ka¿dego programu od 0
do 200 % bez zmian w ustawieniach czasu nawadniania dla
ka¿dej stacji.
Kilkakrotnie naciœnij przycisk do momentu ukazania siê
takiego ekranu. U¿yj przycisku ABC, aby wybraæ program,
w którym chcesz zastosowaæ funkcjê Bud¿etu Wodnego.
W tym przyk³adzie, jest to program A.
U¿yj przycisków +/ON i -/OFF, aby ustawiæ Bud¿et Wodny
w przedzia³ach 10%. 100% jest punktem startowym.

W takim przypadku czas trwania bêdzie taki sam, jak zaprogramowany. Aby skróciæ czas
nawadniania, u¿yj przycisku -/OFF. Przyk³ad: “80” na ekranie oznacza, ¿e czas nawadniania
zosta³ skrócony o 20% na wszystkich stacjach. Pocz¹tkowo zaprogramowany czas trwania
10 minut zostanie teraz skrócony do 8 minut. U¿yj przycisku +/ON, aby wyd³u¿yæ czas
nawadniania.

Upewnij siê, ¿e wyd³u¿ony czas nawadniania nie powoduje nak³adania siê programów.
Uwaga:

9

Uwaga:
nie ma koniecznoœci u¿ycia wszystkich 8 czasów startowych dla ka¿dego programu.
Sterownik automatycznie zachowa czasy startowe w kolejnoœci chronologicznej (od 00.00
do 23.59). Aby skasowaæ czas startowy nale¿y powoli kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk ,
aby wyœwietliæ czasy startowe. Gdy zobaczysz czas startowy, który chcesz skasowaæ,
przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy.
Uwaga: Miêdzy godzinami i minutami w czasach startowych jest tylko jedna kropka.
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10/ Deklaracja zgodnoœci CE
Deklarujê, ¿e urz¹dzenie typu SI-RR+ odpowiada treœci nastêpuj¹cych dyrektyw Rady:

- Nr 73/23/CEE z dnia 19/02/73 zmodyfikowanej przez dyrektywê Nr 93/68/CEE
z dnia 22/07/93

- Nr 89/336/CEE z dnia 03/05/89 zmodyfikowanej przez dyrektywê Nr 92/31/CEE
z dnia 28/04/92 oraz Nr 93/68/CEE z dnia 22/07/93 i odpowiada nastêpuj¹cym
standardom:
EN 60065, ed. 93 dla bezpieczeñstwa elektrycznego
EN 55022 oraz EN 55024 odnoœnie kompatybilnoœci elektromagnetycznej.

Aix-en Provence
27 sierpnia 2001
Podpis

11/ S³owniczek

B) KONWENCJONALNE PROGRAMOWANIE: Tryb wolnostoj¹cy

STEROWNIK

STACJA

ZAWÓR ELEKTRYCZNY

PROGRAM

DNI NAWADNIANIA
CYKL
CZAS STARTOWY

PROGRAM POTRÓJNY (A/B/C)

OPÓ�NIENIA MIÊDZY STACJAMI: dL

- urz¹dzenie u¿ywane do otwierania i zamykania elektrycznych
zaworów nawadniaj¹cych.

- ponumerowany terminal na pasku terminalu sterownika. 1 lub 2 zawory
elektryczne pod³¹czone s¹ do terminalu. Jeœli dwa zawory s¹ pod³¹czone do tego
samego terminalu, bêd¹ one pracowaæ jednoczeœnie.

- urz¹dzenie, które otwiera i zamyka przep³yw wody
do zraszaczy w oparciu o to, co zosta³o zaprogramowane.

- tygodniowy plan nawadniania zawieraj¹cy dni nawadniania i czasy
startowe.

- dni tygodnia wybrane do nawadniania.
- grupa stacji pracuj¹cych po kolei (jedna po drugiej).

- godzina, o której chcemy, aby rozpocz¹³ siê cykl nawadniania.
Jeœli wprowadzimy kilka czasów startowych, cykl rozpocznie siê kilkakrotnie.

- stosowany do zarz¹dzania 3 ró¿nymi czêstotliwo-
œciami nawadniania. Przyk³ad: Program A dla trawników nawadnia w ka¿dy poniedzia-
³ek, czwartek i sobotê o godz. 22:00. Program B dla kwiatów nawadnia codziennie
o 9:00. Program C do mikronawadniania - codziennie. Ka¿da stacja jest przypisana
do programu A, B lub C.

- mo¿na zaprogramowaæ opóŸnienie miêdzy
stacjami przypisanymi do tego samego programu od 0 do 99 sekund.

Menu ko³owe. Naciskaj¹c wielokrotnie przycisk , powrócisz do pierwotnego
ekranu. Zaleca siê przejœcie przez 8 ekranów w celu zapoznania siê z kolejnoœci¹
pojawiania siê ekranów.
Podczas programowania wprowadzone dane s¹ automatycznie zachowane
w momencie przejœcia z jednego ekranu na drugi przy pomocy przycisku .
Ikony pomagaj¹ w programowaniu i pokazuj¹, która czêœæ sekwencji jest programo-
wana. Aby przywo³aæ dan¹ funkcjê, nale¿y kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk
do momentu pojawienia siê wymaganej ikony funkcji na ekranie.

ustawianie czasu i dnia

ustawianie dni nawadniania

ustawianie czasów
startowych

ustawianie czasów pracy
i przypisywanie stacji do
programu A, B lub C

ustawianie Bud¿etu Wodnego
ustawianie opóŸnienia

miêdzy stacjami: dL

rêczne uruchamianie
pojedynczej stacji

rêczne uruchamianie
cyklu (programu)

w³¹czanie
/ wy³¹czanie
systemu

www. .com.plbonita

1/ Ustawianie zegara (Ikona: zegar)
A - Ustawianie aktualnego czasu

2/ Ustawianie dni nawadniania (Ikona: kalendarz)

3/ Ustawianie czasów startowych (Ikona: budzik)

Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia
siê takiego ekranu. Nastêpnie u¿yæ przycisków +/ON i -/OFF.
Czas wyœwietli siê w godzinach i minutach. Przycisk +/ON
powoduje przesuniêcie czasu do przodu. D³u¿sze przytrzy-
manie tego przycisku spowoduje szybsze przewijanie.
Przycisk -/OFF powoduje cofniêcie czasu.

: 2 migaj¹ce kropki oddzielaj¹ godziny od minut.Uwaga

B - Ustawianie aktualnej daty
Naciœnij przycisk , aby przesun¹æ kwadrat po dniach

tygodnia ponumerowanych od 1 do 7: poniedzia³ek = 1, wtorek = 2, ... . Umieœæ kwadrat na
aktualnym dniu tygodnia. Przyk³ad: Jeœli “dzisiaj” jest œroda, nale¿y umieœciæ kwadrat na “3”.

Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia
siê takiego ekranu. Najpierw wybraæ program A, B lub C przy
pomocy przycisku ABC. W lewym górnym rogu ekranu pojawi
siê “Prog A” lub “Prog B”. U¿yæ przycisku , aby przesun¹æ
kwadrat po dniach tygodnia (1 = Poniedzia³ek).
Zwróæ uwagê na to, ¿e cyfry migaj¹.
Sterownik jest fabrycznie ustawiony na nawadnianie codzien-
ne. Do ustawiania dni nawadniania u¿ywa siê +/ON i -/OFF.
Nacisn¹æ przycisk -/OFF, jeœli nie chcesz, aby nawadnianie
mia³o miejsce tego dnia. Wówczas kwadrat zniknie.

Jeœli zmienisz zdanie, naciœnij przycisk +/ON, wtedy kwadracik zostanie przywrócony.

chcesz, aby nawadnianie odbywa³o siê w ka¿dy poniedzia³ek, wtorek i czwartek.
Nale¿y wiêc skasowaæ dni, w które nawadnianie nie ma siê odbywaæ. Przy u¿yciu przycisku
przesun¹æ kwadrat na dzieñ 3. Teraz nacisn¹æ przycisk -/OFF. Kwadrat wokó³ cyfry 3 = œroda
zniknie. Powtarzaæ tê procedurê dla pi¹tku, soboty i niedzieli (cyfry 5, 6 i 7). W tym przyk³adzie
kwadrat powinien pozostaæ tylko na cyfrach 1, 2 i 4.

Przyk³ad:

Jeden program mo¿e pracowaæ do 8 razy na dzieñ.
O ka¿dym “czasie startowym” wszystkie stacje programu
bêd¹ pracowaæ po kolei przez wybran¹ d³ugoœæ czasu.
Patrz rozdzia³ IV. Teraz nale¿y ustawiæ czasy startowe dla
ka¿dego z programów.
Kilkakrotnie nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia
siê takiego ekranu. U¿yæ klawisza ABC do wyboru programu
A, B lub C. Wybrany program jest pokazany na ekranie jako
“Prog”, a nastêpnie A, B lub C. Teraz ustaw pierwszy czas
startowy. U¿yj przycisków +/ON i -/OFF, aby przed³u¿yæ lub

skróciæ ustawienie. Po ustawieniu pierwszego czasu startowego, wcisn¹æ , aby przejœæ
do ustawiania nastêpnego czasu startowego. U¿yj przycisków +/ON i -/OFF.
Aby ustawiæ czasy startowe dla innego programu, u¿yj przycisku ABC. Nastêpnie u¿yj przy-
cisków +/ON i -/OFF. Aby zachowaæ czasy startowe i przejœæ do nastêpnej funkcji, u¿yj przy-
cisku .


