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Rozdział 1   Wstp 

Waniejsze funkcje programu

Ze strony www.orbitonline.com mona pobra oprogramowanie pozwalajce na 
monitorowanie sterownika za pomoc komputera PC. 

Dwa programy 
Kada z sekcji nawadniania moe by przypisana zarówno do Programu A jak i drugiego 
Programu B. Zawory przypisane do danego program uruchamiane s sekwencyjnie, tzn. nie 
ma moliwoci ustawienia niezalenych czasów startu dla wszystkich sekcji.  
  
Czasy startów 
W kadym z programów moliwe jest wykorzystanie do 6 czasów startu zaworów na dzie. 
Kolejne zawory startuj po zakoczeniu pracy przez poprzedni zawór. 

Dni i godziny bez nawadniania 
Funkcja ta pozwala wyłczy nawadnianie w okrelone dni tygodnia lub w okrelonym 
przedziale dnia. 

Port dokujcy 
Port dokujcy, do którego podłczane s wszystkie przewody sterujce i zasilajce 
montowany jest na stałe na cianie. Jednostka sterujca moe zosta szybko zsunita z portu 
dokujcego, np. w celu ułatwienia programowania sterownika. 

Funkcje pilota 
Sterownik wyposaony jest w pilota zdalnego sterowania, przy pomocy którego mona 
uruchamia sekcje nawadniania. Pilot pozwala na wyłczenie pracujcych sekcji z dowolnego 
miejsca objtego zasigiem o promieniu około 100 m w linii prostej (60 m przy 
przeszkodach). Czstotliwo pracy pilota - 433 MHz jest czstotliwoci zatwierdzon do 
stosowania w Stanach Zjednoczonych i Europie. 

Przechowywanie programu w pamici trwałej 
Wszystkie dane wprowadzone do programu A i B przechowywane s w pamici trwałej 
(EEPROM)  lub w pamici wewntrznej sterownika. Funkcja ta pozwala zachowa program 
w przypadku przerw w zasilaniu sterownika. 
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Budet wodny 
Funkcja ta pozwala na szybkie zwikszanie lub zmniejszanie czasów nawadniania, globalnie 
we wszystkich sekcjach, w obu programach. Jest to przydatne przy dostosowywaniu czasu 
nawadniania do sezonowych zmian wilgotnoci i temperatury. 

Elementy sterownika

Cyfrowy wywietlacz z komunikacj tekstow
Na duym wywietlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) wywietlany jest aktualny czas, dzie
oraz informacje o wprowadzonym programie. 

Przyciski programowania 
Programowanie, a take inne operacje, realizowane s za 
pomoc prezentowanych poniej dziewiciu przycisków. 

RF Sync - synchronizacja czstotliwoci radiowej, 
 umoliwia przypisanie nowego pilota do sterownika. 

Rain Delay – opónienie nawadniania, umoliwia  
wprowadzenia okresu bez nawadniania, np. po deszczu,  
 przy pokrtle ustawionym w pozycji „AUTO”.  

Reset (otwór na szpilk) – powoduje przywrócenie  
ustawie fabrycznych. 

  „+” - zwikszanie 

  „-” - zmniejszanie  

  „ENTER” - wprowad  

  „NEXT” - nastpny  

  „CLEAR” - wyczy  

  „MANUAL” - rczny  

Przełcznik czujnika deszczu - w pozycji „Active” powoduje monitorowanie czujnika 
deszczu przez sterownik, natomiast w pozycji „Bypass” - czujnik deszczu jest ignorowany 
przez sterownik. (Przełcznik ten nie współpracuje z bezprzewodowym czujnikiem deszczu). 

Rozdział 2   Rozpoczcie pracy 

Programowanie sterownika moe zosta wykonane w kilku prostych krokach. 
Przed rozpoczciem programowania naley zainstalowa bateri i zresetowa ustawienia 
fabryczne. Nastpnie mona dokona wyboru wersji jzykowej.  
W kolejnym kroku naley ustawi aktualn godzin i dat, a nastpnie przystpi do 
wprowadzania harmonogramu nawadniania. 

Instalacja baterii 
Bateria podtrzymujca program znajduje si z tyłu sterownika. Naley odsun klapk
komory baterii zgodnie ze strzałk i  usun czarny pasek znajdujcy si pod bateri. Bateria 
zostanie w tym momencie podłczona i mona z powrotem załoy pokryw komory baterii. 
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Konieczno wymiany baterii sygnalizowana jest na wywietlaczu komunikatem „LOW 
BATTERY” (niski stan baterii). 

Przewracanie fabrycznych ustawie sterownika (reset) 
Aby przywróci ustawienia fabryczne sterownika naley wcisn mały przycisk oznaczony 
napisem „RESET” znajdujcy si nad przyciskiem „RAIN DELAY”. Czynno t mona 
wykona za pomoc długopisu lub innego przedmiotu o ostrej kocówce. 

Uwaga: wcinicie przycisku RESET przy ustawionym pokrtle w pozycji AUTO spowoduje 
aktywowanie programu domylnego, w którym kada sekcja bdzie nawadniana przez 10 
minut, rozpoczynajc nawadnianie codziennie o 5 rano. 

Ponowne wcinicie przycisku RESET spowoduje całkowite usunicie wszystkich 
zaprogramowanych pozycji, włcznie z wprowadzon dat i godzin. 

Wybór wersji jzykowej 
Sterownik moe wywietla napisy w piciu jzykach: angielskim, hiszpaskim, francuskim, 
niemieckim i włoskim. Aby dokona wyboru jzyka naley przekrci pokrtło do pozycji 
„BUDGETING/LANGUAGE” (budet/jzyk) i wcisn przycisk „RAIN DELAY”.   
Wcinicie i przytrzymanie przycisku „NEXT” spowoduje zmian jzyka widoczn na 
wywietlaczu. Aby wyj z trybu wyboru jzyka naley przekrci pokrtło lub wcisn
przycisk „RAIN DELAY”. 

Ustawienie godziny i daty 
W przypadku programowania sterownika po raz pierwszy naley wcisn przycisk „RESET”. 

Ustaw pokrtło w pozycji „TIME / DATE” (godzina/data) 
W górnej czci wywietlacza zostanie wywietlony napis „SET TIME” (ustaw 

godzin). Ustaw aktualny czas za pomoc przycisków „+” i „-”. 
Uwaga: mona przytrzyma te przyciski w celu szybszego przewijania wartoci. 

Wcinij „ENTER”. Na wywietlaczu pojawi si  napis „SET YEAR” (ustaw rok). 
Ustaw rok za pomoc przycisków „+” i „-”. 

Wcinij „ENTER”. Na wywietlaczu pojawi si  napis „SET MONTH” (ustaw 
miesic). Ustaw miesic za pomoc przycisków „+” i „-”. 

Wcinij „ENTER”. Na wywietlaczu pojawi si  napis „SET DATE” (ustaw dzie). 
Ustaw aktualny dzie miesica za pomoc przycisków „+” i „-”. 

Aby wyj z trybu ustawiania godziny i daty w dowolnym momencie przekr
pokrtło. 
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Rozdział 3   Programowanie 

Ustawianie czasów startu  
Ustaw pokrtło w pozycji „START TIMES”  

 (czasy rozpoczcia) wybranego programu A lub B. 
Ustaw pierwszy czas startu zaworów za pomoc

przycisków „-” lub „+” . 
Aby ustawi kolejn godzin startu zaworów dla tego 
 samego programu wcinij przycisk „NEXT” lub 
 „ENTER”. 
Aby usun wprowadzon godzin startu nacinij 

przycisk „CLEAR”. 
Aby opuci ten tryb programowania przekr pokrtło.  

 Ustawianie czasów trwania nawadniania sekcji  
Ustaw pokrtło w pozycji „DURATION” (czas trwania) wybranego programu A lub B. 
Ustaw czas trwania  nawadniania (0-120 minut) dla wywietlanej sekcji.    
Wcinij przycisk „NEXT” lub „ENTER” w celu przejcia  do kolejnej sekcji. 
Aby usun wprowadzony czas pracy nacinij przycisk „CLEAR”. 
Aby opuci ten tryb programowania przekr pokrtło.  

Uwaga: moliwe jest ustawienie 2 rónych czasów pracy danej sekcji, jeden czas w programie 
A, a drugi w programie B. 

Ustawianie dni nawadniania  
Ustaw pokrtło w pozycji „WATERING DAYS” wybranego programu A lub B. 

Nawadnianie w wybrane dni tygodnia
Wciskajc przycisk „NEXT” mona przesuwa si po kolejnych dniach tygodnia. Wskanik 
zaczyna miga na wybranym dniu. Wcinij przycisk „ENTER”, aby zaznaczy dzie, w 
którym ma by nawadnianie. Przy wybranym dniu pojawi si symbol kropli wody. 
W celu wyłczenia nawadniania w zaznaczonym wczeniej dniu  wcinij przycisk „CLEAR”. 
Kropla wody zniknie. Aby opuci ten tryb programowania przekr pokrtło. 

Nawadnianie w dni nieparzyste
Wcinij i przytrzymaj przycisk „NEXT” do momentu rozpoczcia migania napisu „ODD” 
(nieparzyste). Wcinij przycisk „ENTER”. Pojawi si symbol kropli wody nad „ODD”. 
W celu wyłczenia nawadniania w dni nieparzyste  wcinij przycisk „CLEAR” lub wybierz 
inny tryb nawadniania. Kropla wody nad „ODD”  zniknie. 

Nawadnianie w dni parzyste
Wcinij i przytrzymaj przycisk „NEXT” do momentu rozpoczcia migania napisu „EVEN” 
(parzyste). Wcinij przycisk „ENTER”. Pojawi si symbol kropli wody nad „EVEN”. 
W celu wyłczenia nawadniania w dni parzyste  wcinij przycisk „CLEAR” lub wybierz inny 
tryb nawadniania. Kropla wody nad „EVEN”  zniknie. 

Nawadnianie w okrelonym cyklu dniowym
Wcinij i przytrzymaj przycisk „NEXT” do momentu rozpoczcia migania napisu „INT” 
(interval - przerwa, okres). Za pomoc przycisków „+” lub „-” ustaw przerw w nawadnianiu 
(od – codziennie, do - co 32 dni). 
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W celu wyłczenia nawadniania w cyklu  wcinij przycisk „CLEAR” lub wybierz inny tryb 
nawadniania. Kropla wody nad „INT” zniknie. 

Ustawianie automatycznego uruchamiania nawadniania 
Przekrcenie pokrtła do pozycji „AUTO” spowoduje automatyczne wykonywanie 
wprowadzonego do sterownika programu. 

Zawieszenie wykonywania programu 
Przekrcenie pokrtła do pozycji „OFF” spowoduje zawieszenie wykonywania programu. 

Wyłczanie nawadniania w wybrane dni 
Aby wyłczy nawadnianie w wybranym dniu wykonaj ponisze kroki. 
Przekr pokrtło do pozycji „NO WATERING DAY/PERIOD”. Na wywietlaczu zostanie 
wywietlone siedem dni tygodnia z symbolem kropli wody nad kadym z nich. Oznacza to, e 
nawadnianie w kadym z tych dni jest dozwolone. 
Wciskajc przycisk „NEXT” wybierz dzie, w którym nawadnianie ma by nie realizowane. 
Wybrany dzie zacznie miga. Wcinij przycisk „CLEAR”. Kropla wody nad danym dniem 
zniknie, a napis „ON” w prawym dolnym rogu zmieni si na „OFF”. Oznacza to, e sterownik 
nie bdzie realizował nawadniania w ten dzie. 
Aby ponownie przywróci nawadnianie, wybierz ten dzie i wcinij przycisk „ENTER”. 
Napis „OFF” zmieni si na „ON”. 

Wyłczanie nawadniania w wybranym okresie dnia 
Aby wyłczy nawadnianie w wybranym okresie dnia wykonaj ponisze kroki. 
Przekr pokrtło do pozycji „NO WATERING DAY/PERIOD”. Wcinij przycisk „RAIN 
DELAY”. Na wywietlaczu wywietli si napis „SET NO WATER START PERIOD (ustaw 
pocztek okresu bez nawadniania). Za pomoc przycisków „+” i „-” ustaw czas rozpoczcia 
okresu, w którym nawadnianie nie bdzie realizowane. 
Nacinij przycisk „ENTER”. Na wywietlaczu pojawi si napis „SET NO WATER END 
PERIOD” (ustaw koniec okresu bez nawadniania). Za pomoc przycisków „+” i „-” ustaw 
koniec okresu, w którym nawadnianie nie bdzie realizowane. 
Aby opuci ten krok programowania przekr pokrtło . 

Ustawianie budetu wodnego 
Budet wodny to szybki sposób zmiany czasów trwania nawadniania (od 10 do 200%) 
odpowiednio do zmian sezonowych. 
Ustaw pokrtło w pozycji „BUDGETING/LANGUAGE”. Wcinij przycisk „+”, aby 
zwikszy wszystkie wprowadzone czasy nawadniania, lub przycisk „-”, aby zmniejszy
czasy nawadniania. Zmiana czasu trwania nawadniania odbywa si ze skokiem 10 %. 
Aby opuci ten krok programowania przekr pokrtło . 

Testowanie wszystkich sekcji 
Przy zastosowaniu funkcji „TEST ALL” moliwe jest sprawdzenie działania wszystkich 
sekcji nawadniajcych poprzez uruchomienie ich na czas 1 minuty. 
Aby uruchomi test ustaw pokrtło w pozycji „AUTO” i wcinij przycisk „MANUAL”. 
Na wywietlaczu pojawi si napis „TEST ALL”. Wcinij przycisk „ENTER”. 
Kada z sekcji nawadniajcych zostanie kolejno uruchomiona na czas 1 minuty.  
Aby szybciej przej do kolejnej sekcji wcinij „NEXT”. Aby przerwa test wcinij przycisk 
„CLEAR”. 
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Nawadnianie rczne – wszystkie sekcje 
Przy zastosowaniu funkcji „MANUAL ALL” w kadym momencie jest moliwe rczne 
uruchomienie sekcji nawadniajcych. 
Ustaw pokrtło w pozycji „AUTO” i wcinij przycisk „MANUAL”, a nastpnie „NEXT”.  
Na wywietlaczu po prawej stronie pojawi si napis „MANUAL ALL”. 
Nacinij przycisk „ENTER”, aby uruchomi po kolei wszystkie sekcje z przypisanym czasem 
nawadniania. 
Aby szybciej przej do kolejnej sekcji wcinij „NEXT”. Aby zakoczy nawadnianie wcinij 
przycisk „CLEAR”. 

Nawadnianie rczne – Program A lub B 
Opcja ta pozwala na uruchomienie zaworów przypisanych tylko do programu A lub B. 
Ustaw pokrtło w pozycji „AUTO” i wcinij przycisk „MANUAL”. 
Nastpnie wciskaj przycisk „NEXT” do momentu pojawienia si napisu: 
„ A     MANUAL  ALL” lub „B     MANUAL  ALL”. 
Nacinij przycisk „ENTER”, aby uruchomi po kolei wszystkie sekcje przypisane do danego 
programu. 
Aby szybciej przej do kolejnej sekcji wcinij „NEXT”. Aby zakoczy nawadnianie wcinij 
przycisk „CLEAR”. 

Nawadnianie rczne – pojedyncze zawory 
Opcja ta pozwala na uruchomienie pojedynczego zaworu na okrelony czas. 
Ustaw pokrtło w pozycji „AUTO” i wcinij przycisk „MANUAL”. Nastpnie wciskaj 
przycisk „NEXT” do momentu pojawienia si napisu „ MANUAL  STATION  1”. 
Nacinij przycisk „NEXT”, aby uruchomi wybrany numer sekcji. Za pomoc przycisku „+” 
ustaw długo nawadniania (od 1 do 120 minut).  Nacinij przycisk „ENTER”, aby rozpocz
nawadnianie. 
Aby zakoczy nawadnianie wcinij przycisk „CLEAR”. 

Funkcja opónienia deszczowego 
Nacinicie przycisku „RAIN DELAY” spowoduje wstrzymanie całego programu 
nawadniania na okrelon liczb godzin lub dni. 
Ustaw pokrtło w pozycji „AUTO” i wcinij przycisk „RAIN DELAY”. Za pomoc
przycisków „+” i „-” ustaw okres opónienia deszczowego.  
Dostpne okresy opónienia to: 24, 48 lub 72 godziny oraz od 4 do 99 dni. 
Wcinij przycisk „ENTER”, aby zatwierdzi wprowadzony okres opónienia deszczowego. 
Aby przerwa czynno zawieszania programu i powróci do harmonogramu nawadniania 
wcinij przycisk „CLEAR”. 

Rozdział 4   Obsługa pilota 

Uwaga:  sterownik bdzie reagował na polecenia wysyłane za porednictwem pilota tylko 
przy ustawionym pokrtle w pozycji „AUTO” lub „OFF”. Jeeli pokrtło znajduje si w innej 
pozycji, to polecenia wysyłane z pilota bd zapisywane w pamici sterownika i wykonywane 
po przekrceniu pokrtła do pozycji „AUTO”. 

Uwaga: przed uyciem pilota zainstaluj bateri 9-woltow w komorze baterii pilota. 
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Synchronizacja pilota ze sterownikiem 
Pilot zdalnego sterowania dostarczony ze sterownikiem jest fabrycznie z nim 
zsynchronizowany. W przypadku niepoprawnego działania pilota lub dodawania nowego 
pilota do sterownika naley przeprowadzi nastpujce czynnoci: 

Trzymajc w rku pilota zdalnego sterowania wcinij przycisk „RF Sync” na sterowniku 
(spowoduje to zapalenie si czerwonej kontrolki na sterowniku). 
Wcinij przycisk „OFF” na pilocie (czerwona kontrolka powinna zacz miga). 
Miganie czerwonej kontrolki oznacza pomylne zakoczenie procesu synchronizacji. 

W przypadku braku migania czerwonej kontrolki naley sprawdzi, czy zainstalowana w 
pilocie bateria 9V nie jest wyczerpana i przeprowadzi jeszcze raz wyej opisane czynnoci. 

Nawadnianie wszystkich sekcji 
Aby wybra nawadnianie wszystkich sekcji nacinij i pu przycisk „ALL” na pilocie. 
Nastpnie nacinij i pu przycisk „ON 10 MIN”, aby wysła do sterownika polecenie 
nawadniania wszystkich sekcji po kolei, kada po 10 minut. 
Jeli chcesz przej do kolejnej sekcji przed zakoczeniem czasu trwania nawadniania danej 
sekcji nacinij przycisk „NEXT”. 

Nawadnianie pojedynczej sekcji 
Nacinij numer sekcji, któr chcesz uruchomi. Nastpnie nacinij przycisk „ON 10 MIN”, 
aby wysła do sterownika polecenie uruchomienia sekcji na czas 10 minut. 

Nawadnianie kilku wybranych sekcji 
Nacinij numery sekcji, które chcesz uruchomi, np. 3, 6 i 5. 
Sterownik bdzie realizował nawadnianie od numeru najmniejszego do najwikszego, bez 
wzgldu na kolejno wcinicia klawiszy.  
Nastpnie nacinij przycisk „ON 10 MIN”, aby wysła do sterownika polecenie 
nawadniania wybranych sekcji po kolei, kada po 10 minut. 

Dezaktywacja pilota, powrót do sterowania ze sterownika 
Nacinij przycisk „OFF/CLEAR” na pilocie. Czynno ta powoduje uniewanienie 
biecych polece pilota zdalnego sterowania i powrót do realizacji programu nawadniania 
przez sterownik. 

Rozdział 5   Instalacja sterownika 

Wybór lokalizacji 
Sterownik przewidziany jest do zamontowania wewntrz suchego 
pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniej 0o C. 
Sterownik nie powinien by wystawiony na bezporedni
ekspozycj słoneczn (na temperatur powyej 50o C). Naley 
wybra miejsce na cianie, blisko gniazdka zasilajcego 230V AC. 
Uwaga: naley pamita o wyprowadzeniu z budynku przewodów 
sterujcych do elektrozaworów, którymi sterownik ma sterowa.

Mocowanie portu dokujcego 
Zsu panel sterujcy z portu dokujcego. Z pomoc szablonu 
zaznacz na cianie punkty na kołki nr 8 i wywier potrzebne 
otwory. Przykr port dokujcy do ciany za pomoc wkrtów.
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Podłczenie transformatora 
Znajd dwa zaciski (czerwone) znajdujce 
si po prawej stronie listwy portu 
dokujcego oznaczone symbolem 24V AC i 
podłcz obie yły przewodu zasilajcego z 
transformatora. Włó wtyczk
transformatora do gniazdka. 
Uwaga: nie podłczaj do jednego 
transformatora wicej ni jeden sterownik. 

Podłczenie przewodów sterujcych 

A. Podłczenie zaworów elektromagnetycznych
W przypadku odległoci midzy sterownikiem, a zaworami do 180 m wystarczy przewód z 
drutem o rednicy  0,75 mm2. 
cignij około 12 mm izolacji z kocówki kadego przewodu. Podłcz po jednym przewodzie 
z kadego elektrozaworu (obojtnie który) do pojedynczego przewodu, który bdzie 
przewodem wspólnym (podłczonym póniej do zacisku „COM” na sterowniku). Nastpnie 
połcz pozostałe przewody z kadego elektrozaworu z pozostałymi yłami przewodu 
sterujcego (oznaczonymi rónymi kolorami). 

Uwaga: wszystkie przewody naley łczy ze sob poprzez lutowanie i/lub zastosowanie 
tamy izolacyjnej. W celu dodatkowej ochrony wodoodpornej mona zastosowa nasadki 
smarowe (waterproof).Przewody sterujce zakopywane w ziemi powinny by umieszczone w 
rurach ochronnych PCV w celu lepszej ochrony. Powinno si te wybiera trasy, które w 
przyszłoci nie bd naraone na przekopy. 

B. Podłczenie przewodów od zaworów do sterownika
cignij około 6 mm izolacji z kocówek 
przewodów sterujcych. Podłcz przewód 
wspólny do jednego z dwóch gniazd (białych) 
oznaczonych „COM”. 
Ustal kolejno przypisania zaworów do 
sekcji na sterowniku. Wciskaj rubokrtem 
kolejne oznaczone numerami gniazda i 
wkładaj kady przewód do osobnego gniazda. 

C. Podłczenie przekanika uruchomienia pompy lub zaworu głównego
Sterownik pozwala na uruchomienie zaworu głównego lub przekanika uruchamiajcego  
pomp, zawsze kiedy uruchamiana jest co najmniej jedna z sekcji nawadniajcych.  Do 
podłczenia zaworu głównego lub przekanika do uruchamiania pompy słuy zacisk 
oznaczony symbolem „POMP”. 
Uwaga:  w przypadku uruchamiania pompy z niniejszego sterownika naley dodatkowo 
zakupi przekanik 24V AC / 230VAC o odpowiednich stykach zalenie od mocy pompy. 

Podłcz jeden przewód zaworu głównego lub przekanika pompy do zacisku oznaczonego 
napisem „POMP”, natomiast drugi przewód do zacisku oznaczonego „COM”.  

Po wykonaniu wszystkich podłcze kabli do portu dokujcego mona nasun sterownik z 
powrotem na port dokujcy. 
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Mocowanie uchwytu pilota 
Uchwyt do pilota zdalnego sterowania moe by zamontowany w dowolnym miejscu, nie 
koniecznie w pobliu miejsca zamocowania sterownika.
Wykorzystujc (załczony) szablon zaznacz na cianie punkty do nawiercenia otworów pod 
kołki nr 8. Po nawierceniu otworów przykr uchwyt do ciany dwoma załczonymi 
wkrtami. 

Rozdział 6   Rozwizywanie problemów 

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwizanie 

Jedna lub wicej 
sekcji nie 
załcza si

1. Niesprawny elektromagnes zaworu 
2. Urwany lub odłczony przewód 

sterujcy 
3. Zbyt mocno dokrcone pokrtło regulacji 

przepływu na zaworze 
4. Nieprawidłowe programowanie 

1. wymie elektromagnes (cewk) 
2. Napraw przewód i podłczenia 
3. Odkrcaj pokrtło do góry do momentu 

uzyskania podanego przepływu 
4. Sprawd ustawienia programu dla danej 

sekcji 
5.

Sekcje załczaj
si w nie- 
odpowiednim 
czasie 

1. Zbyt wysokie cinienie wody 
2. Zaprogramowane kilka startów zaworu 
3. Zawór zaprogramowany w dwóch 

programach 

1. Zainstaluj reduktor cinienia 
2. Wykasuj niepotrzebne czasy startów 
3. Zmie czas pracy sekcji na „0” w 

jednym z programów 

Jedna z sekcji 
nie zamyka si

1. Nieprawidłowo podłczony zawór 

2.  Drobne kamyki pod membran zaworu 
3.  Pknita membrana zaworu 

1. Sprawd, czy zawór jest zainstalowany 
we właciwym kierunku 

2. Usu kamyki z zaworu 
3. Wymie membran

adna sekcja nie 
załcza si

1. Uszkodzony lub nieprawidłowo 
podłczony transformator 

2. Nieprawidłowe programowanie 
3. Pokrtło ustawione w pozycji „OFF” 

1.  Sprawd gniazdko zasilajce i napicie 
na zaciskach 24V AC na porcie 
dokujcym 

2 . Sprawd czasy startu i dni nawadniania 
3.  Ustaw pokrtło w pozycji „AUTO” 

Sterownik nie 
załcza si

1. Uszkodzony lub nieprawidłowo 
podłczony transformator 

2. Sterownik nie całkowicie nasunity na 
port dokujcy 

1.  Sprawd gniazdko zasilajce i napicie 
na zaciskach 24V AC na porcie 
dokujcym 

2 .  Nasuwaj sterownik na port dokujcy do 
momentu zapalenia si podwietlenia 

Sekcje załczaj
si i wyłczaj, 
mimo e nie s
zaprogramowane 

1. Zaprogramowany wicej ni jeden czas 
rozpoczcia w nachodzcych na siebie 
harmonogramach 

2. Zbyt wysokie cinienie 

1. Zwiksz odstp midzy kolejnymi 
startami lub zmniejsz liczb startów w 
programie 

2. Zainstaluj reduktor cinienia 

Uporczywa 
usterka 

1.   Zwarcie w instalacji lub na 
elektromagnesie 

1.  Sprawd instalacj lub wymie
elektromagnes 


