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FUNKCJE STEROWNIKA XC

  
 

Uwaga: 

rysunku Uwaga: Blok 
zacisków do -E
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1. Run Times –
minuty do 4 godzin

2. Start Times –

3. Station Number –
4. Program Designator – pokazuje aktualnie wybrany program (A, B 

lub C)
5. Day of the Week – ia
6. Interval Watering –

daty 
7. Odd/Even Watering -

nawadniania w dni parzyste i nieparzyste
8. Flashing Sprinker –

9. System Off –
wszystkich programów i 

10. Umbrella – jest aktywny
11. Seasonal Adjustment – (regulacja sezonowa) pozwala 

-
zmiany programu nawadniania 

12. Rain drop (kropla wody) – wskazuje dni nawadniania
13. Crossed Rain Drop deszczu) – wskazuje 

dni bez nawadniania 
14. Calendar – informuje o zaprogramowanych przerwach w 

nawadnianiu. Ikona 
dnia.

B –
15. Bateria litowa –

nie sterownika bez zasilania sieciowego. 

16. -
zasilania

17. -
transformatora, czujnika i zaworów

18. Przyciski Reset –

C- Przyciski
Przycisk -
Przycisk -
Przycisk -
Przycisk -
Przycisk - y do wyboru programu A, B lub C
19.

D-
Run –

Current Date/Time – godziny
Start Times –

Run Times –
sekcji od 1 minuty do 4 godzin

Water Days – ustawienia dni nawadniania
Seasonal Adjustment –

nawadniania. Kreski 
procentowych zmian w programie

Manual-Single Section –
aktywowania  jednej sekcji 

Manual-All Sections -
wszystkich sekcji

System-Off – zatrzymanie wszystkich 

czasowe wstrzymanie nawadniania od 1 do 7 dni
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STEROWNIKA 
-C nie jest odporny 

e,
w 

miejscu. 
1. Zamontuj sterownik na wysoko ci oczu za pomoc rub.
2. Zamontuj ko ki rozporowe i wkr w nie wkr ty.
3. Zawie na nich sterownik.

zasilania dopóki sterownik nie zostanie zamocowany i 

NSFORMATORA

pracownika.
1.                             

i sterownikiem.
2.

ten prz i
przewodami

3.
szafki. 

Po z przewód wspólny (bia y) z zaciskiem “C” (COMMON) w sterowniku. Pod z
pozosta e kolorowe kable do odpowiednich zacisków numerowanych cyframi sekcji.
Przy sterowniku
zaciskami oznaczonymi “AC
obudowy.
W przypadku sterownika , transformator pod czony jest do styków
AC, wi c nale y jedynie pod czy g ó

Model E –

UWAGA! 

sterownika X
przepisami 

1.
lewej dolnej stronie szafki.

2. jeden przewód 
Przewód uziemienia powini z zielonym przewodem.

rzew
14 AWG 

3. Zamknij drzwi szafki.

AKTYWACJA BATERII 
Po zainstalowaniu sterownika XC,

,
t
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WYMIANA BATERII C
sterownika. Dr
P

UWAGA! , gdy w 

pompy. Pr

5m 
.

1.
2. C” (Wspólny), drugi 

P.
0,28A. 

,
.

podtrzymuj
1. uchwyt baterii.
2.
3.

UWAGA! Strona (

Rodzaj baterii: CR2032 3V

, gdy w 

, gdy 

1.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-  
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Do sterownika Pro- pogody lub inny typ 

nawadniania podczas opadów deszczu.

z listwy sterownika

zacisku SEN.

Gdy czujnik deszczu 

OFF i ikona .

Testowanie czujnika pogody 
iwia proste sprawdzenie czujnika deszczu po jego 

zainstalowaniu w systemie
MANUAL ALL STATIONS

poprzez One Touch MANUAL START (patrz strona 10). W czasie trwania cyklu 
przycisk na czujniku Mini-Clik® powinno 

,
zczonego na przednim panelu 

SENSOR BYPASS, aby 

Manual One 
Station.

BRAK ZASILANIA
Na wypadek przerw w zasilaniu cz

Bateria litowa jest w stanie 

wznowiony po przywróceniu zasilania. 

-  
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TABELA Z HARMONOGRAMEM NAWADNIANIA

HUNTER XC PROGRAM A PROGRAM B PROGRAM C
TYGODNIA P W C P S N P W C P S N P W C P S N

DNI PARZYSTE / NIEPARZYSTE 
LUB PRZERWY

CZAS URUCHOMIENIA 
PROGRAMU

1
2
3
4

SEKCJA LOKALIZACJA CZAS PRACY SEKCJI CZAS PRACY SEKCJI CZAS PRACY SEKCJI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

NOTATKI:
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Kiedy sterownik pozostaje bezczynny, godzina i 

,

lub 
lub .

Ster
,

nawadniania.

UWAGA! programowania,
, która miga,

ustawiania czasu symbol godziny miga,

em 
SZARYM.

5.
i

24-
przycisk 

przycisków i . 

przycisków i

Ustawianie czasu uruchomienia 
programu
1. SET PROGRAM 

START TIMES.
2. A

B lub C, naciskaj
przycisk .

3. i

co 15 minut. 
4.

uruchamiania program

Ustawianie daty i godziny 
1. SET CURRENT 

DATE/TIME.
2.

przycisków i
ustawieniu roku n

3.

i

4. yj przycisków 
i

,

UWAGA! Zaprogramowanie jednego czasu wystarcza do 
uruchomienia kolejno wszystkich sekcji bez 
konieczno
osobno. 

Bez 

uruchomienia programu, sterownik XC zawsze ustawi 
chronologicznie czas uruchomienia programu.
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Kasowanie czasu uruchomienia 
programu

SET 
PROGRAM START TIMES, naciskaj 
przyciski i

raz 
przycisk OFF.

Ustawianie czasu pracy sekcji 
1. RUN TIMES.
2.

wybrany program (A, B, lub C), ikona i
numer wybranej sekcji. Czas pracy sekcji 

program, .
3. i , aby na 

4.

Ustawianie dni nawadniania 
1.

WATER.
2.

wybrany program (A, B, lub C). Aby 
,

przycisk .
3.

lub 
. Ikona 

Ikona oznacza brak nawadniania w 
danym dniu.

Wybieranie poszczególnych dni 
nawadniania
1.

, aby 
. Po 

2.
ustawione. Symbol 
nawadniania. Symbol oznacza brak 
nawadniania w danym dniu.

Wybór dni parzystych i nieparzystych

nawadniania w dni nieparzyste (1, 3, 5, itd) 
lub parzyste (2, 4, 6, itd).
1. Z symbolem ustawionym na niedzieli 

, aby na 
ODD

(nieparzyste)
2.

nieparzyste,
RUN.

3.
parzyste, , aby na 

EVEN
i , aby 

ODD i
EVEN.

UWAGA! , to 31 

traktowane jako dni bez nawadniania.

  

e  
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA Automatyczne uruchomienie systemu nawadniania

Ustawianie przerw w nawadnianiu
RUN

programy. 

SYSTEM OFF

,
RUN.

UWAGA! 
systemu zawory i zraszacze 

minucie

Ustawianie funkcji RAIN OFF

na okres od 1 do 7 dni. Po przerwie sterownik powróci 
do automatycznej pracy. 
1.

OFF.
2. Naciskaj przycisk , tyle razy,

3. RUN
OFF

oraz ikony i .
Liczba p eden 

dojdzie do zera, na 

nawadnianiu od 1 do 31 dni.
Gdy kursor ustawiony jest na EVEN (parzyste), 

,

lub 
dni przerwy w nawadnianiu. 

Ustawianie dni bez nawadniania
Pr

,

1. eniu WATER DAYS.
2. Ustaw harmonogram przerw zgodnie ze wskazówkami na stronie 8.
3. No Water Days 

MO
4.
5. rzycisk 

Symbol 
6.

UWAGA! 
parzyste lub nieparzyste dni bez nawadniania.
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Ustawienia sezonowe 

funkcji:

1.
SEASONAL ADJUSTMENT.

2.

lub ,

kreska na wykresie odpowiada 10%. 

zakresie 10%-
nowe ustawienia czasów pracy, 
ustaw
Times. W
wprowadzonymi zmianami sezonowymi.

UWAGA! 
.

jedynczej sekcji 
1. MANUAL-

ONE STATION.
2.

, aby 

przycisków i ,
3.

zostanie tylko wybrana sekcja, po czym sterownik powróci do trybu 

Funkcje zaawansowane

3. MANUAL-ALL STATIONS
4.

.
5.

przycisków i
pracy sekcji

6.
7.
8. Naciskaj przycisk 

1. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 
2.

B lub C .
3. lub 

yj przycisków i

automatycznie uruchomi nawadnianie).
4.

jako pierwsza. Po 2 sekundach przerwy program zostanie uruchomiony. 

,
przycisków i
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FUNKCJE ZAAWANSOWANE Program testowy wszystkich stacji
Sterown
programu testowego. Test obejmuje sprawdzenie wszystkich sekcji w 

1. . Numer sekcji za
2. lub 

i ,

Program zostanie uruchomiony po dwóch sekundach przerwy. 

Hunter Quick CheckTM (Szybkie sprawdzanie systemu)
potencjalnych problemów w obwodzie 

elektrycznym sterownika. 

1.
, , i .

2. W trybie oczek

, sterownik powróci do trybu automatycznego.

zaprogramowanie czujnika deszczu w taki sposób, 

deszczu,
wybranych sekcji. 

RUN. 
i przytrzymaj przycisk 

START 
TIMES.
Zwolnij przycisk . W tym momencie na 

ON
.
i

wybranej sekcji. 

ON = czujnik aktywny, nawadnianie zostanie 
wstrzymane podczas deszczu
OFF
wstrzymane podczas deszczu

i
ika deszczu.

UWAGA! 

podczas deszczu.

i .
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Funkcja przywracania preferowanego programu nawadniania 
ywania w pami ci preferowanego 

programu nawadniania. Funkcja ta pozwala zresetowanie sterownika i szybkie 
przywrócenie pierwotnego harmonogramu nawadniania. 

RUN przez 5 sekund przyciski 
i

Zwolnij przyciski i .

o
tym,
sekcji.  
1.
2.

RUN TIMES.
3. Zwolnij przycisk 

(w sekundach) dla wszystkich sekcji. 
4. i

zakresie od 1 do 4 godzin. 
5. RUN

,

, i i przytrzymaj je. 

Zwolnij przyciski  , i

zaprogramowania. 
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

PROBLEM USTERKA

Sterownik nie przerywa pracy i stale przeprowadza 
proces nawadniania.

Zaprogramowano zbyt wiele czasów uruchamiania.
uruchamiania. Patrz ”Ustawianie czasu uruchamiania 
programu na str. 7.

. . .

. Brak zasilania.
.

ikony ”OFF, , ”.
. BYPASS

.

nawadniania.
Wadliwy czujnik deszczu.

spod zacisków.

czujnik.

.
spod zacisków.

str. 10).

informacje.
.

sterownika/Resetowane sterownika).

numer (1-8).
Zwarc .
U

.
dowolny przycisk, ERR z 

. Wadliwy 
dowolny przycisk, aby P ERR z 

przekraczaj podanych w specyfikacji sterownika.

.
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PROBLEM USTERKA

aktywnej 
sekcji jednak ikony i

,
sterownik 
aby .

10).

Automatyczne nawadnianie nie rozpoczyna 
zaprogramowanym czasie, a sterownik nie 

.

.
.

Brak zasilania sterownika.

Popraw ustawienia czasu AM/PM.
Popraw ustawienia czasu uruchamiania AM/PM.

u uruchamiania (instrukcja str.7).
.

DANE TECHNICZNE

Czas pracy sekcji: od 0 godz. do 6 godz. w 1 min. o

Harmonogram nawadniania: 365-dniowy kalendarz, przerwy w
nawadnianiu, nawadnianie w dni parzyste i nieparzyste, 
12 lub 24-godzinny tryb pracy zegara
Prost

Ustawienia sezonowe (10%-150%)

Model XC- -

w zakresie 0-50ºC

Dane elektryczne
±10%, 60Hz (230V±10% 50/60 Hz)

V, 1,0 amp.

90
Bateria: bateria alkaliczna 3V
sterownika. Typ CR2032, 3V.
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ym mydle lub wodzie.

-
-

-

- uziemienie


