Naciśnij



Przyciskami + i – ustaw żądany CZAS DZIAŁANIA,

UWAGA: Naciśnięcie przycisku DALEJ (NEXT), gdy na

Polski

do punktu 4.

Rain+Birdt

UWAGA: GODZINY ROZPOCZĘCIA (START TIME),
nawadniania dodawane są automatycznie.

D

Skrócona instrukcja obsługi
Auto

Normalnym trybem pracy jest
tryb automatyczny

Wybrane dni - aby zaplanować nawadnianie w wybrane
dni tygodnia, przejdź do punktu 4a.
nieparzyste - aby zaplanować nawadnianie w
nieparzyste dni kalendarzowe (1, 3, 5... 29 itd.), przejdź do
punktu 4b.

Dni parzyste - aby zaplanować nawadnianie w parzyste

dni kalendarzowe (2, 4, 6... 30 itd.), przejdź do punktu
4c.

Co

przywrócić normalny tryb pracy.

kilka dni - aby zaplanować nawadnianie w
kilkudniowych przerwach (co 2 dni, co 3 dni itd.), przejdź
do punktu 4d.
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Data/Godzina
Ustawianie bieżącej daty i godziny
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wybranego parametru.

Przyciskiem

DALEJ (NEXT) (lub WSTECZ (BACK))
wybierz parametr, którego wartość chcesz zmienić.
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Planowanie nawadniania
w strefach
Tworzenie planu nawadniania
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Naciśnij

przycisk PLANOWANIE (SCHEDULE),
następnie wykonaj czynności od 1 do 4.

A

Wybrane dni

Wybierz strefę:

Przyciskami + i – wybierz żądany numer STREFY (ZONE),

POWTÓRZ tę czynność dla każdego żądanego dnia

tygodnia.

Dni nieparzyste

4c

1,3,5... 29

Dni parzyste


Przyciskami + i - wybierz
4d

Ustaw czas działania nawadniania:

Przyciskami + i – ustaw żądany CZAS DZIAŁANIA, następnie

2,4,6...30

Ustaw czas rozpoczęcia nawadniania:

Przyciskami

+ i – ustaw pierwszy GODZINĘ
ROZPOCZĘCIA, następnie naciśnij przycisk DALEJ
(NEXT).



UWAGA: Nawadnianie ręczne jest możliwe wyłącznie w
(START TIME).

przycisk WYŁ. (OFF), następnie naciśnij przycisk trybu

automatycznego (AUTO), aby przywrócić normalny
tryb pracy.


wszystkich stref (ALL), naciśnięcie przycisku DALEJ

UWAGA: Jeśli włączona jest opcja nawadniania
(NEXT) spowoduje uruchomienie nawadniania kolejnej
strefy.

Regulacja sezonowa

Zwiększenie lub zmniejszenie czasu
nawadniania dla WSZYSTKICH (ALL) stref

POWTÓRZ te czynności, aby ustawić kolejne GODZINY
ROZPOCZĘCIA nawadniania dla danej strefy.

następnie
naciśnij
przycisk Dalej
(Next).

następnie naciśnij
przycisk Dalej (Next).


Przyciskami + i - wybierz

Pr z ycisk ami + i

– w ybier z żądaną
CZĘSTOTLIWOŚĆ; następnie naciśnij przycisk
DALEJ (NEXT).


Przyciskami

+ i – wybierz żądaną DATĘ
ROZPOCZĘCIA; następnie naciśnij przycisk DALEJ
(NEXT).

NASTĘPNIE
POWTÓRZ w razie potrzeby punkty 1-4 dla kolejnych

stref.

Na zakończenie programowania naciśnij
przycisk trybu automatycznego (AUTO).

Nawadnianie ręczne
MANUAL

Naciśnij

przycisk REGULACJA
(SEASONAL ADJUST).

SEZONOWA

Przyciskiem + lub – zwiększ lub zmniejsz WARTOŚĆ
PROCENTOWĄ.

OFF

Wyłączanie
Zatrzymuje całe nawadnianie

Naciśnięcie

przycisku WYŁ. (OFF) spowoduje
natychmiastowe wyłączenie wszystkich aktywnych zadań
nawadniania. W stanie wyłączonym nie działa również
nawadnianie automatyczne.

Zaprogramowane
plany
nawadniania
pozostają
zapamiętane nawet po wyłączeniu sterownika lub w
przypadku zaniku zasilania.

Natychmiastowe uruchomienie nawadniania

naciśnij przycisk DALEJ (NEXT).

C

następnie
naciśnij
przycisk Dalej
(Next).

Co kilka dni

następnie naciśnij przycisk DALEJ (NEXT).

B

przypadku stacji z zaprogramowanymi parametrami CZAS

DZIAŁANIA (RUN TIME) i GODZINA ROZPOCZĘCIA

następnie naciśnij


Przyciskami + i - wybierz

1

następnie naciśnij przycisk DALEJ (NEXT), aby rozpocząć
nawadnianie.

SEASONAL
ADJUST

D YYYY

Naciśnij przycisk DATA/GODZINA (DATE/TIME).
Przyciskami + i – można zmienić wartość aktualnie

SCHEDULE

JEDNĄ strefę; następnie naciśnij przycisk DALEJ (NEXT).

aby wyłączyć migający DZIEŃ DO WYBORU. Kursor
przejdzie do następnego DNIA DO WYBORU.

4b

M

Przyciskami + i – wybierz WSZYSTKIE (ALL) strefy lub


Przyciskami + i - wybierz
przycisk Dalej (Next).

Naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby włączyć lub WYŁ. (OFF),

MIN

1

przycisk RĘCZNEGO NAWADNIANIA
(MANUAL).

UWAGA: Aby zatrzymać nawadnianie ręczne, naciśnij

Dni

Naciśnij przycisk trybu automatycznego (AUTO), aby

DATE/TIME

Ustaw dni rozpoczęcia nawadniania:

Przyciskami + i – wybierz jedną
z czterech dostępnych opcji:

ESP-RZ/RZX
AUTO


ekranie miga symbol -:- (WYŁĄCZ) spowoduje przejście
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aby przywrócić normalny tryb pracy. Nawadnianie w trybie

automatycznym NIE będzie działać gdy sterownik jest
UWAGA: Naciśnij przycisk trybu automatycznego (AUTO),
wyłączony (OFF).

daty i czasu w razie zaniku zasilania, należy założyć dwie

baterie AAA.
UWAGA: Aby możliwe było podtrzymywanie wartości



www.rainbird.com/ESP-RZX

używania przez osoby z ograniczeniami postrzegania lub

zaburzeniami psychicznymi i dzieci jak również osoby bez

UWAGA: To urządzenie nie jest przygotowane do

doświadczenia lub wiedzy, chyba że działają pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
OSTRZEŻENIE: W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilania sterownika zewnętrznego, powinien być on
wymieniony na specjalny przewód lub zespół dostępny u
producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania sterownika
wewnętrznego, powinien być on wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę
posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć
zagrożenia bezpieczeństwa.



