ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD
2900
NÁVOD K OBSLUZE
Prosím pozorně si pročtěte návod k obsuze před
instalací ovládací jednotky.

OVLÁDACÍ PANEL
Obr. 1

Nastavuje stávající den a
zavlažovací cyklus

Slouží k přepínání mezí
funkcemi ovládací jednotky a
přepínání do automatického
ežimu po použití manuálního
režimu

1 – Zapíná manuální
režim a udržuje
automatický režim
2 – Vybírá dny k závlaze
pro „-„ cyklus
Ukládá nastavené
parametry

Nastavuje aktuální čas,
začátky a konce zavlažování
Přepíná mezi
jednotlivými programy
Spouští manuální režim a
ruší automatický režim

OBRAZOVKA
Obr. 2
Zobrazuje stávající den a po
naprogramování zobrazuje
dny kdy probíhá zavlažování

Číslo zavlažovacího
cyklu

Zbývající minuty aktivní
závlahy

Počet nastavených
zavlažovacích
programů za den

Ukazuje zda-li je ventil
otevřen (ON), nebo uzavřen
(OFF)
Signalizuje, že jednotka je
v manuálním režimu

Symbolizuje která
z funkcí jednotky je
aktivována: hodiny,
programy, nebo auto
mod

Neotvírat LCD obrazovku při instalaci ke kohoutku
KROK 1: INSTALACE BATERIÍ
Vyjměte víčko a vložte 2 alkalické baterie-malé tužkové-do
přihrádky. Dbejte na správnou polaritu baterií. Přihrádku vložte
zpátky do ovládací jednotky. Odklopte krytku s LCD displejem.
Ovládací jednotka automaticky spustí test stavu baterií. Pokud
jsou baterie vyčerpány, zobrazí se LO. Pokud jsou baterie
v pořádku začne blikat SU (SUNDAY). Nyní můžete začít
s programováním. Po ukončení krytku zavřete.
Pozn.
Baterie nejsou součástí jednotky.
Pokud jednotku nebudete po delší dobu používat vyjměte
baterie z jednotky aby jste předešli jejich korozi.
Pokud budou baterie vyjmuty po dobu delší než jedna minuta, je nutno čas i programy na jednotce
resetovat a jednotku poté znovu naprogramovat.
KROK 2: NASTAVENÍ HODIN
Pokud jsou baterie správně vloženy, displej ukáže hodnotu 12 :00 AM (poledne) a indikátor SU
(neděle) bliká v horní části displeje. Stiskněte MODE a na displeji se objeví symbol hodin.
Ujistěte se že tlačítka dokonale stlačujete. Mačkejte tlačítko DAY/CYC, dokud nenastavíte stávající
den v týdnu. (SU-neděle, MO-pondělí, ……, SA-sobota)
Stiskněte ENTER abyste volbu uložili. Indikátor DAY BAR přestane blikat a začnou blikat hodiny.
Mačkejte HR/MIN k výběru aktuální hodiny. (Pozor AM označuje hodiny po poledni, PM hodiny od
půlnoci do poledne) Potvrďte ENTREM. Tlačítkem HR/MIN vyberte minutu. Zmačkněte ENTER.
Indikátor DAY BAR (aktuální den) začne blikat.
KROK 3: NASTAVENÍ A MODIFIKACE PROGRAMŮ
Tabulka 1 ukazuje zavlažovací programy, které jsou k dispozici. Vždy lze nastavit pouze jeden
program. Vyberte z 8 naprogramovaných zavlažovacích cyklů (tab. 1). Vyberte dny se zavlažováním
pro cyklus „-„, nebo vyberte cyklus na závlahu pro uvedené dny v týdnu.
Nastavte až šest běhů (běh = začátek až konec zavlažování) pro aktivní cyklus. (Např. závlaha
nového trávníku denně po krátkých časových úsecích zvolte cyklus 1 na každý den s šesti běhy)
PROGRAMOVÁNÍ
Mačkejte MODE, dokud se MODE BAR neobjeví nad symbolem PROG. Displej zobrazí --:-- .
Mačkejte DAY/CYC pro nastavení požadovaného programu (číslo při pravém okraji obrazovky vedle
nápisu CYCLE se bude měnit). Pro zvolení požadovaného programu stiskněte ENTER.
Pokud jste zvolili jeden z cyklů 1-7, pokročte ke Kroku 4.
Pokud jste zvolili cyklus „-„ pokračujte zde. Tento krok je pouze pro krok „-„.
DAY BAR kurzor bliká pod značkou SU. Mačkejte DAY/CYC pro výběr požadovaných dnů, závlahu
vyberete stiskem tlačítka AUTO ON-OFF. Na displeji se objeví symbol kohoutku (pro dny se
závlahou), nebo symbol přeškrtnutého kohoutku (dny bez závlahy). Nastavujte každý den zvlášť. Dny
s nastavenou závlahou se objeví nahoře na displeji a nebudou blikat.
Stiskem ENTER nastavení uložíte do pamětí jednotky.

Cyklus
--1
2
3
4
5
6
7

Zvolené
Každý den
Každý druhý den
Každé 3 dny
Každé 4 dny
Každých 5 dní
Každých 6 dní
Jednou za týden

Aktivní dny
Vybrané dny se každý týden opakují
NE, ÚT, ČT, SO
NE, ST, SO, UT
NE, CT, PO, PA
NE, PA ST, PO
NE, SO, PA, CT
Vyberte den

KROK 4: NASTAVENÍ ZAČÁTKU A KONCE ZAVLAŽOVÁNÍ
K dispozici je až šest běhů denně.
a) Číslice vedle nápisu SCHEDULE bliká a v levém dolním rohu je symbol nepřeškrtnutého kohoutku.
Všechny běhy jsou prázdné před prvním vložením baterií. Pro posun k nastavení dalšího běhu
mačkejte SCH. Pro vkládání začátku a konce 1. běhu zavlažování zmačkněte ENTER.
b) Mačkejte HR/MIN pro nastavení požadované hodiny začátku závlahy. Potvrďte ENTER a stejným
způsobem nastavte minutu.(Např. pro nastavení 6:15 AM mačkejte HR/MIN až se objeví 06 AM,
stiskněte ENTER, HR/MIN pro nastavení minut-15) Opět stiskněte ENTER pro uložení dat.
c)Mačkejte HR/MIN pro nastavení konce zavlažování, nejdříve hodiny, potvrďte stiskem ENTER.
Mačkejte HR/MIN pro nastavení minut, stlačením ENTER uložte data.
Opakujte kroky a)-c) pro nastavení dalších pěti běhů (dle potřeby). Po vložení všech požadovaných
dat přepněte jednotku do automatického režimu stiskem MODE, na displeji se v kolonce MODE BAR
napíše AUTO.
Nyní je vaše jednotka připravena k automatickému provozu.
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROGRAMU
Mačkejte MODE, až se v MODE BARU objeví PROG. Symbol naposledy použitého cyklu bliká a
objeví se číslo běhu.
Pro provedení změn v cyklu opakujte kroky 3 a 4.
Pokud nechcete v cyklu provádět změny stlačte ENTER dvakrát. Blikat začne číslo běhu. Stiskem
SCH nastavte požadovaný běh dle kroků 4b a 4c.
Po provedení změn stiskněte MODE, na displeji se objeví AUTO symbol.
DOČASNÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
Pokud je jednotka v automatickém režimu stiskem tlačítka AUTO ON/OFF ventil jednotky zavřeme
(pokud je otevřen a zavlažování probíhá), resp. otevřeme (pokud je zavřen). Po dosažení začátku
dalšího běhu se jednotka automaticky vrátí k normálnímu provozu.
MANUÁLNÍ REŽIM
1. Pro zrušení automatického režimu stiskněte tlačítko se symbolem kohoutku a jednotka se přepne
do manuálního režimu. Na displeji se zobrazí blikajcí symbol ruky a nápis ON (otevřeno)/OFF
(zavřeno). V levém spodním rohu displeje se zobrazí symbol kohoutku, resp. přeškrtnutého kohoutku
(otevřený / zavřený ventil). Stiskem MODE jednotku opět přepneme do automatického režimu.
2. Stiskem tlačítka AUTO ON/OFF spustíte manuální režim. Na displeji se objeví symbol
nepřeškrtnutého kohoutku. Pro ukončení manuálního režimu opět stiskněte tlačítko AUTO ON/OFF a
vrátíte se do automatického režimu.
SIGNALIZACE SLABÝCH BATERIÍ
Pokud jednotka signalizuje slabé baterie automaticky se vypne.

