
Türkçe

Rain+Birdt
ESP-RZ/RZX

Hızlı Başvuru Kılavuzu

AUTO

Otomatik
Otomatik, normal çalıştırma modudur

�� OTOMATİK (AUTO) tuşuna basarak normal çalışmaya 
dönebilirsiniz. 
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Tarih/Saat
Mevcut tarih ve saati ayarlayın

2 3 4 5 6 71

M D Y Y Y Y

AM

T W TH F S SUM

�� TARİH/SAAT (DATE/TIME) tuşuna basın.

�� Mevcut seçimi ayarlamak için + veya – tuşuna basın.

�� Değiştirmek istediğiniz değeri seçmek için SONRAKİ 
(NEXT) (veya GERİ [BACK]) tuşuna basın.

SCHEDULE

Bölge Programlama
Sulama programları oluşturun
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�� Bölge PROGRAMI (SCHEDULE) tuşuna basın, daha 
sonra 1’den 4’e kadar adımları takip edin.

A	Bölgeyi Seçin:
�� İstediğiniz BÖLGE (ZONE) numarasını seçmek için + 

veya – tuşuna basın; daha sonra SONRAKİ (NEXT) 
tuşuna basın.

B	Sulama Çalışma Süresini Ayarlayın:
�� İstediğiniz ÇALIŞMA SÜRESİNİ ayarlamak için + veya 

– tuşuna basın; daha sonra SONRAKİ (NEXT) tuşuna 
basın.

C	Sulama Başlangıç Zamanını Ayarlayın:
�� İlk olarak BAŞLANGIÇ ZAMANI öğesini ayarlamak için 

+ veya – tuşuna basın; daha  sonra SONRAKİ (NEXT) 
tuşuna basın.

�� İlgili bölgeye başka BAŞLANGIÇ ZAMANLARI ayarlamak için 
TEKRAR EDİN.

��
NOT: -:- (KAPALI) yanıp sönüyorken, SONRAKİ (NEXT) 
öğesine basılması Adım 4’e geçilmesini sağlar.

��
NOT: Sulama BAŞLANGIÇ ZAMANLARI otomatik 
olarak kümelenir.

D	Sulama Başlangıç Günlerini Ayarlayın:

Mevcut dört seçenekten birini seçmek 
için, + veya – düğmelerine basın: 
�� Özel Günler - Haftanın belli günlerinde sulamanın 

yapılmasını programlamak için, 4a’ya gidin.

�� Tek Günler - Sulamanın tüm tek günlerde (1,3,5...29 vb.) 
yapılmasını programlamak için, 4b’ye gidin.

�� Çift Günler - Sulamanın tüm çift günlerde (2,4,6...30 vb.) 
yapılmasını programlamak için, 4c’ye gidin.

�� Döngüsel Günler - Sulamanın belli aralıklarla (her 2 
günde bir veya 3 günde bir vb.) yapılmasını programlamak 
için, 4d’ye gidin.

4a Özel Günler
daha sonra Sonraki 
(Next) öğesine basın.

�� + veya - tuşuna basın ve 
şunu seçin:

�� SEÇİLEN GÜN öğesinin yanıp sönmesini (etkinleştirmek 
için) AÇIK (ON) veya (devre dışı bırakmak için) KAPALI 
(OFF) öğesine basın. İmleç sonraki SEÇİLEN GÜN’e 
geçecektir.

�� Haftanın her günü için arzu edildiği şekilde TEKRAR 
EDİN.

4b Tek Günler

1 3 5 29, , ...

daha sonra 
Sonraki 
(Next) öğesine 
basın.

�� + veya - tuşuna basın ve 
şunu seçin:

4c Çift Günler

2 4 6 30, , ...

daha sonra 
Sonraki (Next) 
öğesine basın.

�� + veya - tuşuna basın 
ve şunu seçin:

4d Döngüsel Günler

daha sonra Sonraki 
(Next) öğesine basın.

�� + veya - tuşuna  
basın ve şunu  
seçin:

�� İstediğiniz GÜN DÖNGÜSÜNÜ ayarlamak için + 
veya – tuşuna basın; daha sonra SONRAKİ (NEXT) 
tuşuna basın.

�� İstediğiniz BAŞLANGIÇ TARİHİNİ ayarlamak için + 
veya – tuşuna basın; daha sonra SONRAKİ (NEXT) 
tuşuna basın.

DAHA SONRA

�� Arzu edildiği şekilde diğer bölgeler için 1-4 numaralı 
adımları TEKRAR EDİN.

Programlama tamamlandığında OTOMATİK  
(AUTO) tuşuna basın.

MANUAL

Manuel Sulama
Sulamaya hemen başlayın
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�� MANUEL (MANUAL) sulama tuşuna basın.

�� TÜM (ALL) bölgeleri veya herhangi bir TEK bölgeyi 
seçmek için + veya – tuşuna basın; daha sonra SONRAKİ 
(NEXT) öğesine basın.

�� İstediğiniz ÇALIŞMA SÜRESINİ ayarlamak için + 
veya – tuşuna basın; daha sonra sulamaya başlamak için 
SONRAKİ (NEXT) tuşuna basın.

��
NOT: Yalnızca ÇALIŞMA SÜRELERİ ve BAŞLANGIÇ 
ZAMANLARI programlanmış istasyonlar manuel olarak 
sulama yapar.

��
NOT: Manuel sulamayı durdurmak için, sulamayı 
durdurmak amacıyla KAPALI (OFF) tuşuna basın ve 
daha sonra OTOMATİK (AUTO) tuşuna basarak normal 
çalışmaya devam edin.

��
NOT: Eğer TÜM bölgeler sulanıyorsa, SONRAKİ (NEXT) 
öğesine basılması ile sulama sonraki bölgeye doğru ilerler.

SEASONAL

ADJUST

Mevsimsel Ayarlama
TÜM bölgeler için Sulama Süresini 

Arttırın veya Azaltın

�� MEVSİMSEL AYARLAMA (SEASONAL ADJUST) tuşuna 
basın.

�� Yüzde AYAR’ını artırmak veya azaltmak için, + veya – 
tuşuna basın.

OFF
Kapalı

Tüm sulamayı durdurur

�� Tüm aktif sulamaları hemen iptal etmek için, KAPALI 
(OFF) tuşuna basın. Sistem KAPALI durumda iken, 
herhangi bir otomatik sulama gerçekleşmez.

Kontrol ünitesi kapandığında veya güç kesintisi olduğunda 
bile, programlanmış sulama programları bellekte kayıtlı 
halde kalır.

��
NOT: OTOMATİK (AUTO) tuşuna basarak normal çalışmaya 
dönebilirsiniz. Kontrol ünitesi KAPALI modda kaldığında, 
otomatik sulama GERÇEKLEŞMEZ.

��
NOT: Herhangi bir elektrik kesintisi olması halinde tarih ve 
saati muhafaza etmek için, iki adet AAA pil takın.

�� www.rainbird.com/ESP-RZX

��
NOT: Cihazın kullanımı hakkında güvenlikle sorumlu bir 
kişi tarafından gözetim veya yönlendirme sağlanmadıkça, 
bu cihaz (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyusal veya zihin-
sel becerilere sahip veya yeterli deneyim veya bilgisi olma-
yan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. 

Çocukların cihaz ile oynamaması temin edilecek şekilde 
kontrol edilmesi gerekmektedir. 

��
UYARI: Dış mekan kontrol ünitesine ait besleme kab-
losunun hasar görmesi halinde, üreticinin veya onun ser-
vis yetkilisinin temin edeceği özel kablo veya tertibatla 
değiştirilmesi şarttır.

İç mekan kontrol ünitesine ait besleme kablosunun hasar 
görmesi halinde, tehlikeli bir durumun ortaya çıkmaması 
adına kablonun üretici, onun servis yetkilisi veya benzer 
nitelikte kişilerce değiştirilmesi şarttır.


