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Wydajnoœæ sterownika:
1 Zawór G³ówny wyposa¿ony w dla systemu
plus na stacjê. Nale¿y siê upewniæ, ¿e wszystkie
przewody miedzy sterownikiem a zaworami spe³niaj¹ normy dotycz¹ce stosowania
w podziemnych instalacjach niskonapiêciowych. Nale¿y wybraæ odpowiedni rozmiar
przewodu. Wszystkie po³¹czenia z zaworami i wszelkie z³¹cza w terenie musz¹ byæ
wodoszczelne. Zastosowaæ szybkoz³¹czki Rain Bird “King”: dostarczane z produktem
lub z³¹czki DBR. Patrz: diagram okablowania.

cewkê magnetyczn¹ Rain Bird TBOS
1 cewkê magnetyczn¹ Rain Bird TBOS

Zawór G³ówny:

Wa¿ne

Terminal oznaczony “P” jest u¿ywany
do aktywacji Zaworu G³ównego.
ZALECAMY ZDECYDOWANIE
zastosowanie zaworu G³ównego
w celu zapewnienia w³aœciwego
funkcjonowania systemu w sytuacji,
gdy np. przewód zaworu zostanie
przypadkowo przeciêty lub gdy
do zaworu dostanie siê piasek, itp.

Maksymalna odleg³oœæ miêdzy
sterownikiem a zaworami przy
u¿yciu przewodu 1,5 mm : 30 m.

2

24 Volty Cewka
magnetyczna
TBOS 9V

POD£¥CZENIE DO ZAWORÓW ELEKTRYCZNYCH

czerwony czarny
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Czujnik Opadu RSD-Bex (opcja)

Uruchamianie / Programowania
Pod³¹czyæ dwie baterie alkaliczne 9V
wysokiej klasy (6AM6/6LR61).
Varta lub równowa¿nik.
Natychmiast po zainstalowaniu baterii
pojawia siê ekran.

Uwaga:
Aby przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ baterii ekran wy³¹cza siê po 1 minucie,
jeœli ¿aden z klawiszy nie zostanie przyciœniêty. Jeœli to siê zdarzy
podczas pierwszych 3 kroków Programowania nale¿y:

Przytrzymaæ
do momentu
pojawienia
siê ekranu.

Powtarzaæ przyciskanie
strza³ki do momentu
pojawienia siê takiego
ekranu i przytrzymaæ
2-3 sekundy aby powróciæ
do ekranu “1996”.
Powtarzaæ kroki 1-3.
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5.2 5.3

5.1

Ustawianie roku.
Przyk³ad: 2000.

Ustawianie miesi¹ca.
Przyk³ad:
11 = listopad

Ustawianie daty.
Przyk³ad:
10 listopad

Jesteœmy teraz
w okr¹g³ym menu.
Jeœli ekran zaniknie,
przytrzymaæ strza³kê

przez 1 sek. a nastêpnie
przycisn¹æ strza³kê, by odnaleŸæ
po¿¹dany ekran.

I - Ustawianie zegara
A - Ustawianie godziny
U¿yæ przyciski +/On i -/Off.
Przycisk +/On zwiêkszy
a -/Off zmniejszy ustawienie.
Przytrzymanie któregoœ
z tych klawiszy d³u¿ej ni¿
2 sek. spowoduje szybsze
przesuwanie czasu.

B - Ustawianie dnia
Przycisn¹æ aby przesun¹æ
kwadratowy kursor po dniach
tygodnia ponumerowanych
od 1 do 7 (1=poniedzia³ek,
2=wtorek, itd.). Umieœciæ
kursor na bie¿¹cym dniu
tygodnia = dzisiaj.

Przyk³ad:
Dziœ jest œroda. Umieœciæ kursor na “3”.
Przycisn¹æ by przejœæ do nastêpnego
ekranu.

Ustawianie dni nawadniania
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie tego rozdzia³u przed dalszym progra-
mowaniem. Mamy do wyboru cykl 7-dniowy z kalendarzem nawadnia-
nia w ró¿ne dni dla programu A lub B ( nawadnianie w dni
parzyste, (zarówno A jak i B) ( w dni nieparzyste (zarówno A
jak i B z bez nawadniania 31-go) ( ) lub ( ) w³asny cykl
z kalendarzem nawadniania w ró¿ne dni dla A lub B ( ). Wybraæ
rodzaj kalendarza (cyklu) i pod¹¿aæ za wskazówkami.

Ustawianie dni nawadniania dla ka¿dego programu (cykl 7-dniowy)

5.1) lub
5.2) lub

lub 5.3 5.4 lub
5.5

Przyciskaæ do momentu znikniêcia . Wybraæ po¿¹dany program
przyciskaj¹c przycisk A/B. Przy u¿yciu klawisza przesuwaæ kursor po
dniach tygodnia (1 do 7, 1=poniedzia³ek). Przyciski +/On i -/Off s¹ u¿ywane
do ustawiania lub anulowania dni nawadniania. Przycisk -/Off anuluje dni
nawadniania i wówczas znika kwadrat. Aby ustawiæ dzieñ nawadniania,
nale¿y umieœciæ kursor na odpowiadaj¹cym numerze dnia i nacisn¹æ +/On.
Jeœli potrzeba, powtarzamy powy¿sz¹ procedurê dla innego programu po
przyciœniêciu przycisku A/B.
W tym przyk³adzie, Poniedzia³ek, Wtorek i Pi¹tek s¹ dniami nawadniania
w programie A. Nastêpnie przycisn¹æ , by przejœæ do kroku 6.

Nawadnianie w dni parzyste Nawadnianie w dni nieparzyste
bez 31-go

2 x
by przejœæ
do Kroku 6.

2 x
by przejœæ
do Kroku 6.

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
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5.4

5.5

Nawadnianie w dni nieparzyste bez 31-go

2 x
by przejœæ
do Kroku 6.

W³asny cykl Mo¿na wybraæ ró¿ne cykle: 6-dniowy,
5-dniowy, itd.Przyk³ad:
aby uzyskaæ cykl 5-dniowy,
przycisn¹æ 4 razy, w celu
wyœwietlenia takiego ekranu.

Nacisn¹æ , nastêpnie ON lub OFF, aby wybraæ dni
nawadniania dla programu A. Nacisn¹æ A/B i powtórzyæ
dla programu B, jeœli potrzeba.
Nastêpnie przycisn¹æ by przejœæ do Kroku 6.

6

7

8

9

Ustawianie czasu startowego
Cykl mo¿e byæ uruchamiany do 8 razy na dzieñ, jeœli wolimy krótkie okresy
nawadniania. Przy ka¿dym czasie startowym, wszystkie stacje tego samego
programu bêd¹ pracowaæ po kolei przez czas zaprogramowany w Kroku 7.
Teraz nale¿y ustawiæ czasy startowe. (czas w godzinach i minutach).

Wybieramy dany program przy pomocy przycisku A/B. U¿ywaj¹c przycisków +/On i -/Off
ustawiamy pierwszy czas startowy. Nastêpnie naciskamy przycisk by przejœæ do na-
stêpnego czasu. Przyciskiem zatwierdzamy czas i przechodzimy do nastêpnej funkcji.

: Nie ma koniecznoœci wprowadzania wszystkich 8 czasów startowych!
Sterownik automatycznie zachowa zaprogramowane czasy startowe w kolejnoœci
chronologicznej od 00:00 do 23:59.
Aby usun¹æ czas startowy: nacisn¹æ przycisk by wyœwietliæ czasy startowe. Gdy mamy
czas startowy, który chcemy usun¹æ, przytrzymaæ przycisk przez co najmniej 2 sek.

UWAGA

Ustawianie czasu trwania nawadniania na stacjê
Ka¿da stacja musi byæ przypisana do programu. Przypisz stacjê do progra-
mu A lub B przy u¿yciu przycisku A/B. Nacisn¹æ przycisk , by przejœæ do
nastêpnej stacji. Przy u¿yciu przycisków +/On i -/Off ustawiamy czas na-
wadniania od 1 min. do 4 godz. w przedzia³ach 1-min. Czas nawadniania

stacji pojawi siê w godzinach i minutach. jeœli program nak³ada siê z drugim
nawadnianiem ustawionym na start przed ukoñczeniem pierwszego, sterownik
przetrzyma drugi start i opóŸni go do momentu zakoñczenia poprzedniego.

Uwaga:

Ekran stanu sterownika
(bie¿¹cy czas, system ZA£./WY£. itd., patrz: Krok 9-13)

Programowanie nawadniania automatycznego zosta³o zakoñczone.
W przysz³oœci taki ekran pojawi siê w sytuacji, gdy mamy pusty ekran i naciskamy .
Pojawi¹ siê opcjonalne funkcje. Naciœnij .

Ustawianie opóŸniania nawadniania
Mo¿na opóŸniæ nawadnianie od 1 do 9 dni podczas deszczowej pogody.
Nacisn¹æ ON lub OFF aby dokonaæ ustawienia. Na ekranach pojawi siê

ikona oraz . Ka¿dego dnia sterownik odlicza liczbê pozosta³ych dni
zanim programy nawadniania automatycznego przywróc¹ normalne harmo-

nogramy nawadniania. Restart jest automatyczny.
aby skasowaæ opóŸnianie nawadniania, nale¿y uzyskaæ dostêp do ekranu

i zresetowaæ liczbê dni na 0. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas opóŸnienia nawadniania
nie mo¿na rêcznie uruchamiaæ nawadniania.

Uwaga:
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10

11

12

13

Bud¿et Wodny
Sterownik posiada funkcjê Bud¿etu Wodnego stosowan¹ do regulacji czasu
nawadniania dla obu programów od 0 do 200% bez zmieniania czasu dla ka¿dej
stacji. Ustawienie 100% oznacza, ¿e wszystkie stacje bêd¹ pracowaæ zgodnie ze
swoimi zaprogramowanymi czasami nawadniania. Funkcja Bud¿etu Wodnego

mo¿e byæ u¿yteczna dla ograniczania czasu nawadniania podczas ch³odnych miesiêcy lub
zwiêkszania go w okresach wyj¹tkowo gor¹cych. U¿yæ przycisków +/On i -/Off, aby skróciæ
lub wyd³u¿yæ czas nawadniania w przedzia³ach10%. Przyk³ad: “80” na wyœwietlaczu oznacza,
¿e zredukowaliœmy czas nawadniania o 20% na wszystkich stacjach. Pierwotnie zaprogramo-
wany czas trwania 10 minut zostanie skrócony do 8 minut. Zwiêkszony lub skrócony czas
pracy nie pojawi siê na wyœwietlaczu . Jednak¿e, ekran stanu sterownika (8) pokazuje ikonê

, która wskazuje na to, ¿e funkcja Bud¿etu Wodnego zosta³a zastosowana. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e ustawiony procent ma zastosowanie dla stacji w programach.
Aby wy³¹czyæ Bud¿et Wodny, nale¿y przywo³aæ ekran i ustawiæ procent na 100.

wszystkich obu

Rêczne uruchamianie pojedynczej stacji

Rêczne uruchamianie cyklu

W³¹czanie / Wy³¹czanie systemu

Numer stacji pojawi siê w górnym lewym rogu (przyk³ad: stacja 2). Przy u¿yciu
przycisku wyœwietliæ inne stacje. Przyk³ad: aby rêcznie uruchomiæ stacjê 2,
nale¿y nacisn¹æ przycisk do momentu pojawienia siê numeru 2. Nastêpnie
przyciskamy +/On. Rozpocznie siê nawadnianie, co jest pokazane na ekranie

poprzez migaj¹cy strumieñ zraszacza. Wyœwietlacz odlicza pozosta³y zaprogramowany czas
nawadniania (przyk³ad: 12 minut) w przedzia³ach 1-minutowych. Jeœli chcemy zatrzymaæ
nawadnianie przed up³yniêciem zaprogramowanego czasu, nale¿y wcisn¹æ przycisk -/Off.
Zniknie migaj¹cy strumieñ. UWAGA: Bud¿et Wodny nie funkcjonuje w trybie rêcznego
uruchamiania pojedynczej stacji.

Cykl sk³ada siê z sekwencyjnej pracy wszystkich stacji przy³¹czonych do tego
samego programu. Przy u¿yciu przycisku A/B wybieramy program. Nastêpnie
naciskamy przycisk +/On aby uruchomiæ cykl. Strumieñ zraszacza zacznie
migotaæ. Pojawi siê pierwszy numer stacji w programie i pozosta³y czas nawad-

niania dla tej stacji jest odliczany. Reszta stacji pojawi siê po kolei. Jeœli zosta³a zastosowana
funkcja Bud¿etu Wodnego, obok “A” lub “B” pojawi siê ikona . Zwiêkszony lub skrócony czas
nawadniania pojawi siê równie¿ Na wyœwietlaczu. Aby zatrzymaæ nawadnianie przed ukoñcze-
niem cyklu, nale¿y nacisn¹æ przycisk -/Off. Sterownik powróci do wyœwietlania aktualnego
czasu. UWAGA: jeœli sterownik jest w trybie Off (niemigaj¹cy krzy¿yk na wyœwietlaczu), ani
rêczne ani automatyczne nawadnianie nie pojawi siê. Patrz: kolejny Krok.

Trybem domyœlnym jest “On” (Za³.), który pozwala na zaprogramowane nawa-
dnianie. Mo¿na zapobiec nawadnianiu (wy³¹czanie podczas deszczowej pogo-
dy) bez zmiany zaprogramowanych programów nawadniania. Nacisn¹æ ,
aby pojawi³ siê ekran z migaj¹cym krzy¿ykiem na zraszaczu. Aby zapobiec

nawadnianiu, przycisn¹æ -/Off. Krzy¿yk przestanie migaæ. Jeœli powêdrujemy po menu
przyciskaj¹c , zobaczymy, ¿e niemigaj¹cy krzy¿yk pojawia siê na wszystkich ekranach
za wyj¹tkiem jednego. Nie rozpocznie siê nawadnianie, ani automatyczne, ani rêczne.
Aby powróciæ do trybu nawadniania, nale¿y przyciskaæ do momentu pojawienia siê
migaj¹cego krzy¿yka na wyœwietlaczu. Teraz nacisn¹æ +/On. Krzy¿yk zniknie.

Wa¿ne
Ta ikona oznacza, ¿e
trzeba wymieniæ baterie.
U¿ywaæ tylko baterie
wysokiej klasy, takie
jak Varta lub podobne.

DEKLARACJA ZGODNOŒCI Z DYREKTYWAMI EUROPEJSKIMI
Deklarujê, ¿e urz¹dzenie z Serii WP, sterownik do nawodnieñ,
odpowiada Dyrektywom Europejskim 89/336/CEE oraz 93/31/CEE
dotycz¹cym kompatybilnoœci elektromagnetycznej. Urz¹dzenie
z serii wP jest zasilane bateri¹. Ogólne informacje dotycz¹ce
sterownika Serii WP znajduj¹ siê z ty³u paska terminalu.

Aix en Provence, 01/03/02
Dyrektor Naczelny
RAIN BIRD EUROPE
Podpis
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Produkty firmy RAIN BIRD ® posiadają Certyfikat ISO 9002 oraz Aprobatę Techniczną, 
która dopuszcza powyŜsze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim. 
Sterowniki posiadają równieŜ deklarację zgodności producenta CE. 




