INSTRUKCJA OBS£UGI

WP1
Sterownik
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STEROWNIK WP1

lub

Zobacz: schemat okablowania.

24 Volt

Cewka
magnetyczna
TBOS 9V

Sterownik WP1 pracuje z 1 cewk¹ magentyczn¹
Rain Bird TBOS.
Nale¿y siê upewniæ, ¿e wszystkie przewody miêdzy
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.
Wa¿ne
Maksymalna odleg³oœæ miêdzy sterownikiem
2
a zaworami przy u¿yciu przewodu 1,5 mm : 30 m.

POD£¥CZENIE
DO CZUJNIKA OPADU RSD-BEx

POD£¥CZENIE
DO ZAWORÓW ELEKTRYCZNYCH

(OPCJA)

Zawór musi byæ
wyposa¿ony
w cewkê
magnetyczn¹
Rain Bird TBOS.

Aktywizacja Czujnika Opadu powoduje
natychmiastowe zatrzymanie nawadniania
w przypadku deszczu.

Czerwony

Uwaga: W momencie aktywacji czujnika
na wszystkich ekranach pojawi siê ikona.

Czarny
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MENU PROGRAMOWANIA:

1/ Wybierz tryb czasu
(AM/PM lub 24h)
2/ Ustaw rok
3/ Ustaw datê
4/ Ustaw zegar
5/ Ustaw dni nawadniania
6/ Ustaw d³ugoœæ czasu
nawadniania
7/ Ustaw czas startowy
8/ Ekran stanu sterownika

MENU PODSTAWOWE:
- FUNKCJE OPCJONALNE:
1/ Ekran stanu sterownika
2/ Ustawianie OpóŸnienia Nawadniania
3/ Bud¿et Wodny
4/ Start rêczny
5/ Wy³¹czanie / W³¹czanie systemu
- MENU STANU:
6/ Stan harmonogramu programowania
7/ Stan d³ugoœci czasu nawadniania
8/ Stan czasu startowego

1 - URUCHAMIANIE:
Pod³¹czyæ 1 wysokiej klasy bateriê alkaliczn¹ 9V (6AM6/6LR61).
Varta lub podobna.
Po zainstalowaniu baterii, pojawi siê taki ekran:
Wa¿ne: Ta ikona oznacza, ¿e nale¿y wymieniæ bateriê.
U¿ywaæ tylko marek wysokiej klasy, takich jak Varta
lub podobna.

2 - MENU PROGRAMOWANIA:
WP1 posiada “zabezpieczone” menu programowania, aby unikn¹æ przypadkowej
zmiany harmonogramów programowania. Aby dostaæ siê do menu, nale¿y:
- pod³¹czyæ bateriê
- przycisn¹æ jednoczeœnie 2 przyciski:
, wówczas na ekranie stanu
pojawi siê:
Uwaga: Po wejœciu menu programowania,
na ekranie pojawi siê “PROG”.
Uwaga: Aby przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ baterii, ekran gaœnie automatycznie po 1 minucie
nie u¿ywania przycisków.
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1/ Wybierz tryb czasu:
U¿yj przycisków
Wciœnij przycisk

oraz

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do kolejnej funkcji.

2/ Ustaw aktualny rok. Przyk³ad: 2003
U¿yj przycisków
Wciœnij przycisk

oraz

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do kolejnej funkcji.

3/ Ustaw aktualny miesi¹c. Przyk³ad: 12 = grudzieñ.
U¿yj przycisków
Wciœnij przycisk

oraz

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do kolejnej funkcji.

4/ Ustaw datê. Przyk³ad: 2003
U¿yj przycisków
Wciœnij przycisk

oraz

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do kolejnej funkcji.

5a/ Ustaw aktualny czas w godzinach
U¿yj przycisków
Wciœnij przycisk

oraz

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do kolejnej funkcji.

5b/ Ustaw aktualny czas w minutach
U¿yj przycisków
Wciœnij przycisk

oraz

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do kolejnej funkcji.

6/ Ustaw dni nawadniania
Na ekranie pojawi siê “CYC”.
U¿yj przycisków

ora z

, aby wybraæ kalendarz (cykl):

- cykl 7-dniowy
- dzieñ / data parzysta
- dzieñ / data nieparzysta
- cykl u¿ytkownika: 1 do 15 dni
Zdecyduj jaki kalendarz (cykl) najbardziej Ci pasuje i zastosuj siê do
odpowiednich wskazówek.
U¿yj przycisku
(”CYC” zniknie).

, aby potwierdziæ i przejdŸ do nastêpnej funkcji.
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6.1/ Cykl 7-dniowy
U¿yj przycisku
Przyciski

, aby przejœæ kursorem po dniach tygodnia
(1 do 7, 1 = poniedzia³ek)
i

s¹ u¿ywane do ustawiania i kasowania dni nawadniania.

Przycisk
kasuje dni nawadniania i znika kwadracik. Aby ustawiæ dzieñ
nawadniania, umieœæ kursor na odpowiedniej cyfrze dnia i wciœnij
.
U¿yj przycisku
, aby potwierdziæ i przejœæ do Kroku 7.
U¿yj przycisku

, aby przejœæ do nastêpnego harmonogramu programowania.

6.2/ Parzysty dzieñ / data nawadniania
U¿yj przycisku

, aby potwierdziæ i przejœæ do Kroku 7.

U¿yj przycisku

, aby przejœæ do nastêpnego harmonogramu programowania.

6.3/ Nieparzysty dzieñ / data nawadniania
U¿yj przycisku

, aby potwierdziæ i przejœæ do Kroku 7.

U¿yj przycisku

, aby przejœæ do nastêpnego harmonogramu programowania.

6.4/ Nieparzysty dzieñ / data nawadniania w³¹czaj¹c 31 dzieñ miesi¹ca
U¿yj przycisku

, aby potwierdziæ i przejœæ do Kroku 7.

U¿yj przycisku

, aby przejœæ do nastêpnego harmonogramu programowania.

6.5/ Harmonogram U¿ytkownika
a) Ustaw d³ugoœæ cyklu (od 1 do 15 dni)
Przyciski
14 dni, itd.
U¿yj przycisku

i

s¹ u¿ywane do ustawiania ró¿nych cykli: 15 dni,
.

b) Ustaw aktualny dzieñ
U¿yj przycisków
U¿yj przycisku

i

.

, aby potwierdziæ i przejdŸ do Kroku 7.

7/ Ustaw d³ugoœæ czasu nawadniania
U¿yj przycisków
i
, aby ustawiæ czas nawadniania od 1 min.
do 12 godz. w przedzia³ach 1-minutowych.
Czas nawadniania pojawia siê w godzinach i minutach.
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8/ Ustaw godzinê rozpoczêcia nawadniania
Mo¿na uruchamiaæ cykl nawadniania do 8 razy dziennie, jeœli ¿yczymy
sobie, aby nawadnianie przebiega³o w kilku krótkich okresach.
U¿yj przycisków

i

, aby ustawiæ pierwszy czas startowy.

Nastêpnie u¿yj przycisku
, aby przejœæ do nastêpnego czasu
startowego. Powtarzaj powy¿sz¹ procedurê.
Uwaga: nie ma koniecznoœci wykorzystania wszystkich 8 czasów startowych! Sterownik automatycznie zachowa Twoje czasy startowe w kolejnoœci
chronologicznej od 00:00 do 23:59. Aby skasowaæ czas startowy: gdy zobaczysz czas, który chcesz skasowaæ, nale¿y przytrzymaæ przyciski
lub
do momentu pojawienia siê poni¿szego ekranu
9/ Ekran stanu sterownika
Programowanie automatycznego nawadniania zosta³o teraz zakoñczone.
W przysz³oœci ekran ten pojawi siê gdy po raz pierwszy przyciœniesz
jakiekolwiek przyciski, gdy ekran jest pusty.
Nastêpnie pojawi¹ siê funkcje opcjonalne. Naciœnij
.
10/ OpóŸnienie Nawadniania
Mo¿na ustawiæ opóŸnienie nawadniania podczas deszczowej pogody
od 1 do 15 dni.
Nale¿y u¿yæ przycisku
lub
, aby dokonaæ ustawienia.
Na wszystkich ekranach pojawi siê ikona
i
.
Ka¿dego dnia sterownik odlicza w dó³ iloœæ dni pozosta³ych do przywrócenia
normalnych harmonogramów nawadniania przez programy automatycznego
nawadniania. Restart nastêpuje automatycznie.
Uwaga: Aby anulowaæ OpóŸnianie Nawadniania, nale¿y na ekranie
zresetowaæ liczbê dni na 0. Proszê pamiêtaæ, ¿e nie ma mo¿liwoœci
rêcznego uruchomienia nawadniania podczas OpóŸnienia Nawadniania.
11/ Bud¿et Wodny
Sterownik posiada funkcjê Bud¿etu Wodnego u¿ywan¹ do ustawiania
nawadniania od 0 do 200% bez koniecznoœci zmiany czasu nawadniania.
Ustawienie 100% oznacza, ¿e stacja bêdzie pracowaæ zgodnie z zaprogramowanym czasem nawadniania. Funkcja Bud¿etu Wodnego mo¿e byæ
u¿yteczna dla ograniczenia nawadniania w okresie mroŸnych miesiêcy
zimowych lub dla zwiêkszenia nawadniania w okresie wielkich upa³ów.
U¿yj przycisków
i
, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas
nawadniania w przedzia³ach 10%.
Przyk³ad: “80” na ekranie oznacza, ¿e nawadnianie zosta³o skrócone
o 20%. Pocz¹tkowy 10-minutowy czas nawadniania, który zosta³ uprzednio
zaprogramowany zostanie obciêty do 8 minut. Zwiêkszony lub skrócony
czas nawadniania nie pojawi siê na wyœwietlaczu. Jednak¿e, ekran stanu
sterownika poka¿e ikonê %, aby poinformowaæ, ¿e aktualnie u¿ywana jest
funkcja Bud¿etu Wodnego. Aby wy³¹czyæ Bud¿et Wodny, nale¿y przywo³aæ
ekran % i ustawiæ wartoœæ 100.
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12/ Rêczne uruchamianie
2 Etapy:
a) Ustaw regulowany czas nawadniania odliczany w dó³:
Domyœlnie WP1 pokazuje zaprogramowany czas nawadniania. Jeœli chcesz
zmieniæ czas nawadniania, nale¿y u¿yæ przycisków
i
.
Nastêpnie u¿yæ przycisku
.
b) Rêczne uruchamianie
Nastêpnie u¿yj przycisku

, nawadnianie zostanie zatrzymane.

Jeœli chcesz przywróciæ nawadnianie przed up³ywem zaprogramowanego czasu,
u¿yj przycisku
.
13/ Za³¹czanie / Wy³¹czanie Systemu (ON/OFF)
Trybem domyœlnym jest “ON” (ZA£.), który pozwala na odbycie siê zaprogramowanego nawadniania. Mo¿na uniemo¿liwiæ nawadnianie (w przypadku deszczowej pogody) bez wprowadzania zmian w programie nawadniania. Nale¿y
wyœwietliæ ekran z migaj¹cym krzy¿ykiem na zraszaczu. Aby zapobiec nawadnianiu, nale¿y u¿yæ przycisku
. Krzy¿yk przestanie migaæ.
Jeœli przejdziesz przez menu korzystaj¹c z przycisku
, zobaczysz,
¿e na wszystkich ekranach pojawi siê krzy¿yk, który nie miga. Nie bêdzie
mia³o wówczas miejsca ¿adne nawadnianie, ani automatyczne, ani rêczne.
Aby wróciæ do trybu nawadniania, nale¿y skorzystaæ z przycisku
do momentu pojawienia siê na powy¿szym ekranie ikony
z migaj¹cym krzy¿ykiem na zraszaczu.
Teraz nale¿y u¿yæ przycisku

. Krzy¿yk zniknie.

DEKLARACJA ZGODNOŒCI Z DYREKTYWAMI EUROPEJSKIMI
Deklarujê, ¿e urz¹dzenie z typu WP1, sterownik do nawodnieñ,
odpowiada Dyrektywom Europejskim 89/336/CEE oraz 93/31/CEE
dotycz¹cym kompatybilnoœci elektromagnetycznej. Urz¹dzenie
typu WP1 jest zasilane bateri¹. Ogólne informacje dotycz¹ce
sterownika typu WP1 znajduj¹ siê z ty³u paska terminalu.
Aix en Provence, 01/09/03
Dyrektor Naczelny
RAIN BIRD EUROPE
Podpis
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Producent:

Dystrybutor w Polsce:

RAIN BIRD EUROPE SNC
900, rue Ampere, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel. : (33) 4 42 24 44 61
Fax : (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr
www.rainbird.eu

TANAKE
ul. Puławska 426
02-884 Warszawa
Tel. : 22 / 336 90 40
Fax : 22 / 336 90 49
nts@tanake.com.pl
www.nts.tanake.com.pl
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