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Dane podstawowe:
* Moliwo sterowania 4 lub 6 zaworami elektromagnetycznymi (w zalenoci od modelu) oraz zaworem głównym lub pomp. 
* Moliwo uruchamiania do 2 zaworów jednoczenie i zaworu głównego. 
* Niezalene programowanie kadego zaworu. 
* Napicie wyjciowe 24VAC. 
* Moliwo podłczenia sensora zawieszajcego nawadnianie. 
* Procentowa zmiana wielkoci czasu nawadniania 
* Programowanie w trybie tygodniowym lub cyklicznym. 
* Cztery starty dziennie w trybie tygodniowym. 
* Cykl nawadniania: od raz dziennie do raz co 30 dni.
* Czas nawadniania od 1 minuty do 12 godzin. 
* Moliwo rcznego otwierania kadego zaworu poprzez sterownik. 
* Moliwo rcznego sekwencyjnego otwarcia wszystkich zaworów poprzez sterownik. 
* Wykrywanie zwar w instalacji – sterownik odłcza uszkodzony zawór i sygnalizuje zwarcie na wywietlaczu. 
* Zasilanie przez transformator 24 VAC-220 VAC (w komplecie). 
* Jedna bateria 9V podtrzymujca program. 
* Moliwo programowania sterownika przy zasilaniu bateryjnym bez podłczenia do ródła prdu. 

OPIS CZCI 
1. Pokrywa górna. 

2. Wywietlacz. 

3. Pokrywa dolna. 

4. Pokrywa kieszeni baterii. 

Rys. 1 

2. PRZYGOTOWANIE STEROWNIKA DO PRACY 

2.1 Instalacja zaworów nawodnieniowych 

1. Zamkn zawór główny. 
2. Zainstalowa zawory elektromagnetyczne w systemie nawodnieniowym zgodnie z 

kierunkiem przepływu. Kierunek przepływu na zaworze oznaczony jest strzałk [A]. 

* Sterownik nawodnieniowy moe współpracowa tylko z zaworami 
elektromagnetycznymi 24VAC (1.7 W). 

* Jeeli w systemie nawodnieniowym wystpuje zawór główny to powinien by on 
zainstalowany na pocztku systemu. Zawór główny otwiera si i zamyka 
automatycznie w czasie pracy któregokolwiek z zaworów nawodnieniowych 
(sekcyjnych). Zawór główny oznaczony jest liter „M” na wywietlaczu i listwie 
zaciskowej. 

Rys. 2 

Zalecenie: w kadym systemie nawadnia wymagana jest filtracja wody przed zaworami o stopniu min. 50 MESH. 
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2.2 Rczne otwieranie zaworów 

Zawory nawodnieniowe mog by otwierane i zamykane niezalenie od wprowadzonego programu w sterowniku. Rczne otwieranie 
zaworów jest przydatne, gdy wymagane jest natychmiastowe otwarcie zaworów lub w przypadku braku zasilania 220 V. 

1. Aby otworzy zawór nawodnieniowy 
naley przestawi pokrtło w 
pozycj poziom [2]. 

2. Aby zamkn zawór nawodnieniowy 
naley przestawi pokrtło w 
pozycj pionow [1]. 

* Zawory sterowane automatycznie ze 
sterownika zawsze powinny by
ustawione w pozycji zamknitej [1]. 

Rys. 3 

2.3 Instalacja baterii 

Bateria słuy do podtrzymania programu w przypadku braku zasilania głównego. Przy braku napicia 220 V zawory nie bd działały 
(pozostaj w pozycji zamknitej). 

Przekrci pokryw kieszeni baterii w 
lew stron o 1/8 obrotu. Zdj pokryw. 
Włoy bateri. Na chwil na 
wywietlaczu pojawi si wszystkie 
elementy poprzedzajce migajcy czas 
„12:00”. Zamkn pokryw przekrcajc 
j o 1/8 obrotu w prawo. Sterownik 
gotowy jest do programowania. 

Rys. 4

2.4 Monta sterownika 

Zalecane jest montowanie sterownika w suchych pomieszczeniach zamknitych lub na otwartej przestrzeni w hermetycznych 
obudowach. 

Sterownik powinien by podłczony do gniazdka elektrycznego 220 V wykorzystywanego tylko do tego urzdzenia. 
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1. Zdj tyln ciank ze sterownika i 
przykrci j w danym miejscu. 

2. Załoy sterownik na tyln ciank. 

Rys. 5

2.5 Okablowanie sterownika 

Rys. 6

Połczenie sterownika z zaworami powinno by wykonane przed podłczeniem do zasilania głównego 220 V. 
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1. Zdj tyln ciank ze sterownika i 
przykrci j w danym miejscu. 

2. Załoy sterownik na tyln ciank. 

Rys. 5

2.5 Okablowanie sterownika 

Rys. 6

Połczenie sterownika z zaworami powinno by wykonane przed podłczeniem do zasilania głównego 220 V. 
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PARAMETRY KABLI POŁCZENIOWYCH ZAWÓR-STEROWNIK: 

kable komunikacyjne przenoszce napicie 24VAC 

kabel powinien zawiera tyle ył ile jest zaworów plus dwie wicej. Jedna do podłczenia zaworu głównego (jeeli wystpuje), 
druga do podłczenia przewodu wspólnego (common). 

 zaleca si rozwaenie rezerwy w iloci ył do podłczenia dodatkowego zaworu (jeeli pozostaj niewykorzystane wyjcia w 
sterowniku). 

Minimalny przekrój ył to 0.5 mm2. Kabel o tym przekroju yły wystarcza do podłczenia zaworu w odległoci do 100 m od 
sterownika. 

PODŁCZENIE KABLI DO STEROWNIKA (RYS.6): 
1. Zdj pokryw doln sterownika [1]. 
2. Podłczy kable zaworów [3] do listwy połczeniowej [4] i zaciskowej [2] w nastpujcy sposób: Dwa identyczne kable 

wychodz z kadej cewki. Jeden kabel z kadej cewki zaworu połczy w jeden wspólny (common) i poprowadzi do zacisku 
“C” (common) na listwie zaciskowej. Pozostałe kable z zaworów poprowadzi indywidualnie do zacisków oznaczonych na 
listwie numerami 1-6 lub M (zawór główny). W ten sposób nadaje si zaworom konkretne numery. 

Uwaga: tylko jeden zawór moe by podłczony do tego samego miejsca na listwie zaciskowej.

3. Podłczy dwa kable transformatora do listwy zaciskowej sterownika w miejscu oznaczonym AC (biegunowo jest nieistotna). 
4. Włczy transformator do głównego zasilania 220 V. Sterownik jest gotowy do pracy.
5.  Jeeli system wymaga podłczenia pompy podnoszcej cinienie naley pamita, e sterownik nie moe pracowa z pomp

bezporednio. Takie podłczenie naley wykona przez przekanik 24V, który podłcza si pod wyjcie „M”. W celu 
podłczenia pompy i przekanika naley skonsultowa si z elektrykiem.

6. Podłczenie sensora (opcja) - podłczy dwa kable sensora do listwy zaciskowej sterownika w miejscu oznaczonym SNSR (SN). 
Biegunowo jest nieistotna. 

Uwaga: do sterownika mona podłczy tylko sensor normalnie otwarty. Jeli chcemy podłczy sensor normalnie zamknity 
naley kable od sensora połczy szeregowo z ył wspóln (common) podłczon do zacisku „C” na listwie zaciskowej 
sterownika. Zaciski SNSR (SN) pozostaj wówczas niewykorzystane. 
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3. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA 

Programowanie sterownika wykonuje si za pomoc 4 przycisków funkcyjnych: 

 Ten przycisk słuy do przechodzenia pomidzy kolejnymi krokami programowania. 

 Ten przycisk powoduje zmian stanu danych na wywietlaczu. Dane mona zmienia tylko wtedy, gdy pulsuj (gdy nie 
pulsuj zmiana jest niemoliwa). 

 Ten przycisk słuy do zwikszania wartoci zmienianych danych. 

 Ten przycisk słuy do zmniejszania wartoci zmienianych danych. 

3.1 Programowanie aktualnego czasu i dnia tygodnia 

1. Nacisn kilka razy  a do pojawienia si ikony zegara  obok słowa now na 
wywietlaczu. 

2. Nacisn . Zacznie pulsowa godzina. Przy uyciu przycisków  lub  ustawi
aktualny czas (AM ustawiamy dla godzin od 0 do 12, natomiast PM od 12 do 24). 

3. Nacisn . Zaczn pulsowa minuty. Ustawi minuty przy pomocy przycisków 
lub . 

4. Nacisn . W górnej czci wywietlacza pojawi si pulsujca strzałka. Przy 
pomocy przycisków  lub  ustawi aktualny dzie tygodnia. 

* Jeeli podczas programowania ostatnio wprowadzona dana przestanie pulsowa, 
nacinij  by znów powróci do programowania 

3.2 Zmiana zegara z AM/PM na 24 godzinny 

Fabryczne ustawienie zegara sterownika to czas angielski AM/PM. Aby zmieni czas na 24 godzinny naley: 

1. Nacisn kilka razy  a do pojawienia si ikony zegara  obok słowa now na 
wywietlaczu. 

1. Nacisn . Zacznie pulsowa godzina.  

2. Jednoczenie nacisn przyciski  i . Zegar automatycznie zmieni si na czas 24 
godzinny. 

3.3 Wybór zaworów 

1. Nacisn  do pojawienia si ikony zaworu  obok napisu valve. 

2. Nacisn . Pulsujca strzałka pojawi si nad numerami zaworów. 

3. Wybra zawór, który chcemy zaprogramowa uywajc przycisków  i . 

4. Nacisn  do przejcia do nastpnego kroku.
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3.4 Programowanie czasów nawadniania 

1. Nacisn  do pojawienia si  ikony klepsydry  obok napisu duration. 

2. Nacisn , a zacznie pulsowa dana dana.  

3. Przyciskami  lub  ustawi dany czas nawadniania. 

4. Nacisn  do przejcia do nastpnego kroku. 

3.5 Wybór dni tygodnia do nawadniania 

Ta opcja pozwala wybra dni tygodnia, w które sterownik ma uruchomi wybrany zawór. 

1. Nacinij  do pojawienia si ikony kalendarza  obok napisu days. 

2. Nacisn . Pulsujca strzałka  pojawi si pod dniami tygodnia w górnej czci 
wywietlacza. 

3. Wybra dany dzie tygodnia naciskajc . 

4. Nacisn , aby zatwierdzi wybrany dzie tygodnia. Nieruchoma strzałka 
sygnalizuje dni, w które odbywa si bdzie nawadnianie. 

5. Do kasowania wybranych dni słuy przycisk . 

6. Nacisn  do przejcia do nastpnego kroku. 

3.6 Programowanie czasów startów w trybie tygodniowym 

W tym trybie moliwe jest zaprogramowanie do 4 startów dziennie na jeden zawór. 

1. Nacisn  do czasu pojawienia si napisu START I. Na wywietlaczu pojawi si
słowo  lub ostatnio wprowadzony start. 

2. Nacisn , a zacznie pulsowa dana dana. 

3. Przyciskami  lub  ustawi czas startu pamitajc o ustawieniu symboli 
AM/PM. 

Powtórzy te same czynnoci do wprowadzenia pozostałych startów 2, 3 i 4, jeeli s
potrzebne. 

4. W celu wykasowania czasu startu naley wybra dan dan naciskajc . 

5.  Nacisn . Warto zacznie pulsowa. 

6. Nacisn  lub  do wywietlenia napisu  na wywietlaczu. 

7. Nacisn  do przejcia do nastpnego kroku. 
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3.7 Przykład: programowanie nawadniania wg dni tygodnia 

Załómy, e chcemy wprowadzi program, gdzie nawadnianie odbywa si bdzie 3 razy dziennie: o godzinie 8:00 rano (AM), 1:00 
po południu (PM) i 7:00 wieczorem (PM), 2.5 godziny w poniedziałki i czwartki. 

1. Nacisn  do pojawienia si ikony . 

2. Nacisn . Pulsujca strzałka pojawi si na wywietlaczu. 

3. Nacisn  lub , aby wybra zawór, który ma by zaprogramowany. 

4. Nacisn  do pojawienia si ikony . 

5. Nacisn . Zacznie pulsowa warto godzin. 

Nacisn  lub  aby na wywietlaczu pojawiła si warto 2. 

Nacisn . Zacznie pulsowa warto minut. 

Nacisn  lub , aby na wywietlaczu pojawiła si warto 30. 

6. Nacisn . Do pojawienia si ikony . 

7. Nacisn . Pulsujca strzałka  pojawi si w górnej czci wywietlacza. 
Nacisn  do czasu, a pulsujca strzałka pojawi si pod napisem „M” (Monady - poniedziałek). Zatwierdzi naciskajc 
(strzałka przestanie pulsowa). Nacisn kilka razy , aby przej strzałk pod napis „Th” (Thursday - czwartek). Zatwierdzi
naciskajc . 

8. Nacisn , aby zaprogramowa pierwszy czas startu [1]. 

Nacisn . Zaczn pulsowa wartoci. 

9. Ustawi czas startu na 8:00 AM naciskajc  lub .  

Powtórzy te same kroki do ustawienia drugiego czasu startu [2] na 1:00 PM i startu trzeciego [3] na 7:00 PM. 

10.  Nacisn . Pojawi si czwarty czas startu [4]. 

Nacisn . Zaczn pulsowa wartoci. 

11.  Nacisn  lub  do czasu pojawienia si wyrazu . Start [4] jest skasowany. 
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4. FUNKCJE DODATKOWE 

4.1 Nawadnianie jednorazowe 

Funkcja ta jest uywana w celu uruchomienia systemu nawadniajcego tylko jeden raz, na 
okrelony czas, w wybranym dniu i godzinie. 

(Programowanie czasu nawadniania – patrz pkt 3.4). 

1. Nacisn  do pojawienia si ikony . 

2. Wielokrotnie nacisn  do pojawienia si ikony  i pulsujcego napisu . 

3. Patrz pkt 4.3, aby wybra dzie i czas startu. 

4.2 Nawadnianie cykliczne 

Funkcja ta jest uywana w celu uruchamiania systemu nawadniajcego w trybie 
cyklicznym, raz co x dni, na okrelony czas. 

(Programowanie czasu nawadniania – patrz pkt 3.4). 

1. Nacisn do pojawienia si ikony . 

2. Wielokrotnie nacisn  do pojawienia si ikony  i pulsujcego napisu . 

3. Naciskajc  lub  wybra czas przerwy midzy nawadnianiem (cykl). Istnieje 
moliwo ustawienia czasu przerwy od 1 do 30 dni. Np. jeeli ustawimy 2, to 
nawadnianie odbywa si bdzie co drugi dzie. 

4. Nacisn  do przejcia do nastpnego kroku. 

4.3 Ustawianie czasu startu oraz dnia tygodnia w trybie cyklicznym i trybie nawadniania 
jednorazowego 

Funkcja ta umoliwia zaprogramowanie czasu startu nawadniania z wyprzedzeniem. Liczba dni poprzedzajcych czas startu pojawia 
si z prawej strony wywietlacza (nad słowem „DAYS”). 

0 DAYS = nawadnianie rozpoczyna si dzisiaj 
1 – 30 DAYS = nawadnianie rozpoczyna si jutro, itd. do 30 dni opónienia 

1. Nacisn  do czasu pojawienia si napisu START I. Na wywietlaczu pojawi si
ostatnio wprowadzony czas startu. 

2. Nacisn . Warto godzin zacznie pulsowa. 

3. Wprowadzi dany czas startu przyciskami  lub  pamitajc o ustawieniu 
symboli AM/PM. 

4. Nacisn . Cyfra nad słowem „DAYS” zacznie pulsowa. 

5. Przyciskami  lub  ustawi dan liczb dni poprzedzajc start nawadniania. 

* W tym trybie tylko jeden czas startu jest moliwy. 
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4.4 Przykład: Programowanie nawadniania w trybie cyklicznym 

Załómy, e chcemy, aby system nawadniajcy uruchamiany był raz na 5 dni, o godzinie 12:45 PM (po południu), na czas 1 godziny. 

1. Ustawi czas nawadniania (jak opisano w pkt 3.4). Nacisn  do pojawienia si , nacisn  i ustawi przyciskami  i 
czas nawadniania 1:00. 

2. Nacisn  do pojawienia si ikony . 

3. Nacisn kilkakrotnie  („przechodzc” wszystkie dni tygodnia) do czasu pojawienia si pulsujcego napisu . 

4. Przyciskami  lub  ustawi warto 5 DAYS oznaczajc długo cyklu. 

5. Nacisn .Pojawi si napis START I (czas startu). 

6. Nacisn . Zacznie pulsowa warto godzin. 

7. Naciskajc  ustawi warto godziny na 12 (PM). 

8. Nacisn . Zacznie pulsowa warto minut. 

9. Naciskajc  ustawi warto minut na 45. 

4.5 Rczne uruchamianie zaworu ze sterownika 

Ta funkcja pozwala uruchomi wybrany zawór w danym momencie na czas wczeniej zdefiniowany w programie. Zawór zamknie si
automatycznie po zakoczeniu czasu nawadniania. 

Uwaga: wpisany program bdzie realizowany zgodnie z harmonogramem. 

1. Nacisn  do pojawienia si ikony zaworu  obok napisu valve. Wybra dany 
zawór jak opisano w pkt 3.3. 

2. Naciska  do czasu pojawienia si ikony  na wywietlaczu obok napisu 
manual. 

3. Nacisn , aby otworzy zawór. Na wywietlaczu pojawi si On. Po upływie 5 
sekund na wywietlaczu pojawi si (na 20 sekund) czas pozostajcy do zakoczenia 
nawadniania. Aby zamkn zawór rcznie w tym czasie naley nacisn . Na 
wywietlaczu pojawi si   

4. Aby zamkn zawór rcznie przed zakoczeniem czasu nawadniania po powrocie 
wywietlacza do zegara głównego naciska  do czasu pojawienia si On na 
wywietlaczu. Nacisn , aby zamkn zawór. 

W ten sposób moliwe jest uruchomienie do dwóch zaworów jednoczenie. Aby to zrobi naley powtórzy powysze czynnoci dla 
drugiego zaworu.
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4.6 Rczne sekwencyjne uruchamianie wszystkich zaworów 

Ta funkcja pozwala na uruchomienie wszystkich zaworów sekwencyjnie, tzn. jeden po drugim. 

1. Nacisn kilka razy  do pojawienia si ikony zegara  na wywietlaczu. 

2. Gdy wywietlacz przestanie pulsowa nacisn i przytrzyma przez 5 sekund 
przycisk . Otworzy si zawór 1 na czas nawadniania, który został wczeniej 
zdefiniowany w programie. Gdy zawór 1 zostanie zamknity automatycznie otworzy 
si zawór 2 itd. Wszystkie zawory przeznaczone do uruchomienia bd pulsowa. 

3. Mona skróci czas pracy zaworu w trakcie działania. Naciskajc  zamyka si
czynny zawór i uruchamia nastpny. 

Uwaga: opuszczenie tej funkcji jest moliwe dopiero po zakoczeniu pracy wszystkich 
zaworów. W czasie działania sekwencyjnego wszystkie zawory s wstrzymane do czasu 
zakoczenia sekwencji. Z tego powodu, w tym czasie, nie jest moliwa realizacja 
wpisanego programu. 

4.7 Zawieszanie nawadniania 

Ta funkcja słuy do chwilowego zawieszania realizacji wpisanego programu, na przykład w trakcie opadów deszczu. W tym czasie 
program jest przechowywany w pamici sterownika, lecz nie jest realizowany. Funkcja zawieszania nawadniania dotyczy wszystkich 
zaworów, uniemoliwiajc jakiekolwiek nawadnianie. 

1. Nacisn  do czasu pojawienia si ikony zegara  na wywietlaczu. 

2. Nacisn i przytrzyma przez 5 sekund . Na wywietlaczu pojawi si przekrelona 
pulsujca ikona zaworu obok napisu rain off. Program jest zwieszony. 

3. Aby przywróci realizacj programu naley nacisn  do czasu pojawienia si
ikony zegara , a nastpnie nacisn i przytrzyma  do czasu, a przekrelona 
pulsujca ikona zaworu zniknie z wywietlacza. 

4. Zawieszenie nawadniania mone by wykonane równie w trakcie pracy zaworu. 

5. Jeli, przez pomyłk, w czasie zawieszenia nawadniania spróbujemy uruchomi
rcznie ze sterownika dowolny zawór lub sekwencj zaworów, na wywietlaczu 
pojawi si napis „rAin”, a zawory pozostan zamknite. 

4.8 Procentowa zmiana czasu nawadniania 

Moliwe jest wydłuenie lub skrócenie wpisanych czasów nawadniania dla wszystkich zaworów jednoczenie poprzez okrelenie 
procentowej zmiany wartoci. 
Na przykład, jeli wpisany czas nawadniania wynosi 1 godzin, zwikszenie go o 10% wydłua go o 6 minut (do 66 minut). 

1. Nacisn  do czasu pojawienia si ikony zegara  na wywietlaczu. 

2. Poczeka, a wywietlacz przestanie pulsowa. 

3. Nacisn i przytrzyma równoczenie przyciski  i . Na wywietlaczu pojawi si
napis 00+%. 

4. Nacisn . Zacznie pulsowa 00, nastpnie naciskajc  lub  zmieni warto. 
Wartoci mona zmienia, co 5 %. 

Uwaga: Procentowa zmiana czasu nawadniania odnosi si do 
wszystkich zaworów. Nie mona jej ustawi indywidualnie dla 
wybranego zaworu. 
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5. DODATKOWE INFORMACJE NA WYWIETLACZU

5.1 Zawór w trybie oczekiwania 

Gdy dwa zawory s równoczenie otwarte, a trzeci zaprogramowany został do otwarcia w 
tym samym czasie, to zawór ten bdzie w stanie oczekiwania (tylko dwa zawory mog
pracowa jednoczenie). Na wywietlaczu przy numerze zaworu oczekujcego pojawi si
pulsujca ikona kropli . Zawór oczekujcy zostanie otwarty wtedy, gdy zamknie si
jeden z pracujcych zaworów. Podobnie, jeeli trzeci zawór zostanie otwarty rcznie ze 
sterownika, w czasie pracy dwóch innych, na wywietlaczu pojawi si litera “W” (Wait - 
czekaj), a zawór otworzy si wtedy, gdy zamknie si jeden z aktualnie pracujcych 
zaworów. 

5.2 Ostrzeenie o wyczerpaniu baterii 

W momencie wyczerpania baterii na wywietlaczu pojawia si pulsujca ikona baterii. 
Jeli sterownik nie jest podłczony do ródła prdu zmiennego (220 V) wymiana baterii 
musi nastpi w czasie nie dłuszym ni 30 sekund. W przeciwnym razie wpisany program 
nawadniania zostanie utracony. 

5.3 Brak wpisanego programu 

W przypadku rcznego uruchamiania zaworów ze sterownika na wywietlaczu moe 
pojawi si napis . Oznacza to, e dla danego zaworu nie został 
zdefiniowany aden czas nawadniania. Sterownik, zatem „nie wie”, jaki powinien by czas 
pracy zaworu. W tej sytuacji otwarcie zaworu nie jest moliwe. 
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5.4 Brak zasilania 220 V 

W przypadku braku zasilania 220 V na wywietlaczu pojawi si pulsujcy napis “AC 
OFF”. Wywietlanie napisu zasilane jest wtedy z baterii. W tym stanie sterownik mona 
programowa, lecz zawory nie mog by uruchamiane. 

5.5 Wykrywanie zwar

W przypadku wystpienia zwarcia na zaworze lub jego połczeniach na wywietlaczu 
pojawia si ikona  nad numerem zaworu i pulsuje co pół sekundy (podobnie jak dla 
zaworu w stanie oczekiwania opisanego w pkt 5.1). Aby sprawdzi, czy w danym zaworze 
rzeczywicie wystpiło zwarcie, naley wybra ten zawór jak podczas rcznego 
uruchamiania ze sterownika (patrz pkt 4.5). Jeli zwarcie wystpiło na wywietlaczu 
pojawi si napis “Short”. 

5.6 Zawieszanie programu przez sensor 

Pojawienie si wyrazu "S OFF" na wywietlaczu podczas rcznego uruchamiania zaworu 
ze sterownika oznacza, e sensor jest aktywny i nawadnianie jest zawieszone. 

W tym trybie ikona  pulsuje na wywietlaczu. Po ustpieniu czynników aktywujcych 
działanie sensora sterownik automatycznie powraca do wykonywania wpisanego 
programu. 

6. KONSERWACJA 
Przed zaworami elektromagnetycznymi wymagana jest instalacja filtra. 

Przed kadym sezonem wymagana jest wymiana baterii. W normalny warunkach pracy bateria alkaliczna wystarcza na min. 1 rok 
pracy. 

Zalecane cinienie wody: 1-8 atm. (bar).
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7. PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIZYWANIA 

Problem Przyczyna Rozwizanie 
Zawór si nie otwiera. Dwignia zaworu nie jest 

ustawiona w pozycji AUTO. 
Ustawi dwigni zaworu w pozycji AUTO. 

 Brak zasilania lub uszkodzony 
transformator. 

Włczy zasilanie lub wymieni transformator. 

 Zwarcie na zaworze lub jego 
połczeniach. 

Sprawdzi połczenia kabli lub wymieni zawór. 

 Uszkodzony zawór główny.  Wymieni zawór. 

 Sensor zawiesza nawadnianie.  

Brak wywietle danych na 
wywietlaczu. 

Brak głównego zasilania lub 
wyczerpana bateria. 

Sprawdzi główne zasilanie, transformator lub 
wymieni bateri. 

Na wywietlaczu pojawia si
pulsujca ikona sensora i zawór 
si nie otwiera. 

Zwarcie sensora. Wymieni sensor lub sprawdzi i naprawi połczenie. 

Nie zamyka si zawór pomimo 
słyszalnych klikni podczas 
pracy. 

Przełcznik zaworu nie jest 
ustawiony w pozycji AUTO. 

Ustawi przełcznik zaworu w pozycj AUTO. 

 Zabrudzony lub zablokowany 
zawór. 

Wyczyci zawór. 

 Uszkodzony zawór (np. 
pknita membrana). 

Wymieni zawór. 

Uszkodzony sterownik. Uszkodzona pami. 1. *Nacisn równoczenie trzy lewe przyciski do 
czasu całkowitego zresetowania wywietlacza. Na 
chwil zostan wywietlone wszystkie elementy 
wywietlacza. 

2. Zwolni przyciski. Wywietlacz powinien 
powróci do wywietlenia czasu 12:00. Sterownik 
gotowy jest do programowania. 

* Uwaga: Funkcja ta kasuje wszystkie wczeniej wprowadzone ustawienia. 


