
 
 

K RAIN RPS 46 6 zónás minivezérlő használati utasítás 
 
Beállítás 
A pontos idő beállítása 
A tekerő gombot állítsa a Set Clock/Calendar (idő/naptár beállítása) állásba.  
Az hour (ÓRA) fog villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz.  

Megjegyzés: a AM/PM (de/du) helyes beállítására figyeljen. 
A → gombbal továbblép a minutes (PERC)re. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
A → gombbal továbblép a day of the week (HÉT NAPJA)ra. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
 
Naptár beállítása 
Nyomja meg a ← gombot, amíg az ÉV, HÓ és NAP feltűnik. A year (ÉV) fog villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
Nyomja meg a ← gombot, és a month (HÓNAP) fog villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
Nyomja meg a ← gombot, és a day (NAP) fog villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
 
Program 1 beállítása 
A program szám csak a Set Start Times  (indítási idők) pozícióban állítható vagy változtatható.  
1. lépés: Indítási idő beállítása 
Minden szelep számsorrendben fog aktiválódni. Állítsa a tekerőgombot Set Start Times (indítási idők) pozícióba és bizonyosodjon meg arról, hogy a Prog 1 villog.  
Nyomja meg a → gombot és a Start 1 (INDÍTÁSI IDŐ 1) fog villogni. 
Nyomja meg a → gombot és a hour (ÓRA) fog villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
Nyomja meg a → gombot és a minutes  (PERC) fog villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz, ha szükséges.  
Minden egyes programnak 4 indítási ideje van és ha szükséges egy második indítási idő nyomja meg a → gombot kétszer és a  Start 1 (INDÍTÁSI IDŐ 1) fog villogni. A második 
indítási időhöz nyomja meg a + gombot. Nyomja meg a → gombot és állítsa be, ahogyan az első indítási időt. : Az OFF pozíció a 12 és 1pm között van. 
2. lépés: Öntözési napok beállítása  
Az öntözési napok beállíthatók vagy minden naptól minden 15. napig vagy egyesével kiválasztott napokon vagy naptár alapján páros/páratlan napokon.  
A tekerőgombot állítsa a Set Watering Days (öntözési napok beállítása) állásba. 
 Intervallumos napok beállítása 
Intervall 1 (Intervallum 1) fog villogni. Ez azt jelenti, hogy minden nap öntözni fog a rendszer. Az intervallum hosszát a + gombbal tudja beállítani.  
 Egyedi napok kiválasztása 
Nyomja meg a → gombot. Ez a válaszható napok opció. Ez a hétfőre utal, Day 1 (NAP1). 
 Hogy a hétfőt kikapcsolja, nyomja be a – gombot. Hogy aktiválja a hétfőt, hagyja ahogy van és lépjen tovább a keddre (Day 2) a → gombbal. A – gombbal ki tudja kapcsolni, ha 
szükséges és a→ gombbal tud továbbhaladni. Ismételje, amíg a hét napjait beállítja: on (BE) vagy off (KI). 
  Páros/páratlan napok kiválasztása 
Ha ezt az opciót választja, nyomja a → gombot addig, amíg a odd (PÁRATLAN) megjelenik. Nyomja a → gombot addig, amíg az even (PÁROS) megjelenik.  
 
3. lépés: Öntözési idő beállítása  
A max öntözési idő 12 óra 59 perc. Egy zóna négyszer indítható különböző öntözési időkkel.  
 A tekerőgombot állítsa a Set Station Run Times (öntözési idő beállítása) állásba. 
1. Station 1 (ZÓNA 1) fog villogni. 
 Hogy az öntözési idő perceit be tudja állítani, nyomja meg a → gombot és használja a + és – gombokat. Hogy az öntözési idő óráit be tudja állítani, nyomja meg a → gombot és O 
fog feltűnni és villogni. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. Ha nem szükséges, nyomja meg a → gombot és lépjen előre a zóna 2-re a + gomb megnyomásával.  
 Folytassa, amíg az összes zónát beállította a Program 1-ben. Ha egy zónára nincs szükség egy adott programban bizonyosodjon meg róla, hogy az öntözési idő ki van kapcsolva 
(OFF 
 Zóna kikapcsolása:Használja a – gombot, amikor a Run Time (öntözési idő) villog, a kikapcsolási pozíció (OFF) 12 és du 1 között van. Ez fejezi be a Program 1 automata 
öntözésének beállítását. 
 Ha szükséges egy második program 
A tekerőgombot állítsa a Set Start Times (indítási idő beállítása) állásba és a Program 1 fog villogni. Nyomja meg a +  
gombot és váltson át Program 2 állásba és kövesse ugyanazt a 3 lépést, hogy beállítsa az automata öntözési programot.  
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1. Indítási idő beállítása 
2. Öntözési napok beállítása  
3. Öntözési idő beállítása 
 

Kézi működés 
 

Rendszer teszt 
A tekerőgombot állítsa a Run Test Cycle (rendszer teszt) állásba. Lesz egy 2 másodperces szünet. Ezzel tudja ellenőrizni, hogy a szelepek és a szórófejek jól működnek-e. A vezérlő 
bekapcsolja az összes zónát emelkedő számsorrendben. A gyárilag beállított működési idő 2 perc zónánként, amelyen változtathat. Az újonnan beállított idő lesz új idő, amelyre a 
vezérlő elindítja az öntözést hiba esetén. 
 Egyetlen zóna indítása 
A tekerőgombot állítsa a Run Single Station (egyetlen zóna indítása) állásba. Lesz egy 2 másodperces szünet. Használja a + és – gombokat az öntözési idő beállításához. Hogy át 
tudjon menni a következő zónára, nyomja meg a → gombot. Max öntözési idő 12 óra 59 perc. 
 Egy program indítása 
Hogy kézzel tudjunk indítani egy teljes programot a beállított öntözési idővel a tekerőgombot állítsa a Run a Start (egy program indítása) állásba. Prog 1 fog villogni a kijelzőn. Ha 
a Program 1-et akarja indítani, hagyja, ahogy van, vagy lépjen tovább a start 2-re a → gombbal. 
 

További jellemzők 
 Felhalmozza az indítási időket: Ha esetleg véletlenül ugyanazokat az indítási időket állította be több mint egy programban, a vezérlő felhalmozza őket számsorrendben az 
alacsonyabbtól indulva. Az összes beállított öntözést végre fogja hajtani.  
 Automata segítő program:Amikor az elem töltöttsége alacsony, van egy segítő program a Prog 1-ben, amely minden délben bekapcsolja a zónákat 10 percre.Egy 9v-os elemmel 
működik, amely fenntartja az óra pontosságát és megtartja a programokat áramszünet esetén.A képernyőn van egy figyelmeztető jel, amely megjelenik, ha az elem töltöttsége túl 
alacsony. A BAT (battery/elem) az AM/PM jelző alatt található óra módban. 
 Esőérzékelő:Esőérzékelő kapcsolható közvetlenül a záró tömbbe. Amikor az érzékelő nedves, az összes automata és kézi öntözést letiltja. 
Az esőérzékelő kapcsolása: 
1, Az esőérzékelő kapcsolót on (BE) állásba kell kapcsolnia. Hogy letiltsa az érzékelőt, amikor nedves, a kapcsolót állítsa off (KI) pozícióba.  
2, Az esőérzékelő vezetékének kapcsolása 
A, Távolítsa el a kapcsoló elemet mindkét csavar meglazításával. (A fedél alatt található.) 
B, A kapocs helyére csatlakoztassa az érzékelő kábeleit. Erősítse az egyik vezetéket a közöshöz (C), a másikat a 24VAC-hoz. Polaritás nem alkalmazható. 
 Öntözés leállítása 
Hogy letiltsa az automata öntözést, a tekerőgombot állítsa Off  (KI) állásba. Az Off szó jelenik meg a kijelzőn. Ez az jelenti, hogy öntözés nem fog történni, de a programok 
megmaradnak a vezérlő memóriájában. Hogy újra aktiválja a vezérlőt, állítsa a programozó gombot Auto Run (automata mód) pozícióba. 



 Évszakhoz állítás 
A beállított öntözési időket évszaknak megfelelően lehet %-osan állítani.  
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tekerőgomb Auto Run (automata mód) pozícióban áll és nyomja meg a → gombot.  
A Budget szó és a 100% látszik a kijelzőn. 
Ez mutatja a jelenlegi automata öntözési időt. A százalék 25 és 150% között változtatható 25%-onként. Használja a + és – gombokat a beállításhoz. 
Hogy visszatérjen az órához, nyomja meg a ← gombot. A kijelzőn látható lesz a Budget szó, mely mutatja hogy ez funkció működésben van. 
 
Felszerelési utasítások: 
Figyelem! A készülék beépítéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember szükséges. 
 
A vezérlő elhelyezése: 
A készülék helyének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy elérhető közelségben legyen 230V-os hálózati csatlakozás.  
A könnyű kezelhetőség érdekében, a készüléket szemmagasságban helyezze el.  
Semmiképpen ne tegye a vezérlőt olyan helyre, ahol víz áraszthatja el, magas a páratartalom, ahol közvetlen napsugárzás, vegyszerek gőze, vagy hő érheti, ahol elektromos zavar 
terhelheti. 
A vezérlő felszerelése: 
 8-as csavart rögzítsen a falhoz, míg szabadon hagy 4mm-t a csavar végének.  
A vezérlőt a doboz hátoldalán található kulcslyuknál fogva akassza fel. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fej tökéletesen áll a vezérlő doboz belsejében. Plussz csavarok szerelhetők 
fel a doboz alsó sarkaiban levő lyukakban. 
 Elektromos kapcsolat: 
Figyelmeztetés:  
1, Az összes elektromos munkát ezeknek az utasításoknak megfelelően kell végrehajtani, különben megszűnik a garancia. 
2, Áramtalanítsa a rendszert mielőtt bármilyen elektromos munkát végez. 
 

2. 
 
 Vezetékek összekapcsolása 
 Előkészítés 
1, Készítse elő a vezetékeket: vágja le megfelelő méretre és vágja le a szigetelést kb 6mm hosszan.  
2, A terminal blokkban levő csavarokat lazítsa meg, hogy könnyen odaférjen a vezetékek végei. Illessze be a vezetékek végét a nyílásba és szorítsa meg a csavarokat. NE szorítsa túl 
őket. 
3, Bármelyik kimenetnél max. 0,5Amps használható. Ellenőrizze a szolenoid tekercs áramfelvételét, mielőtt több mint 2 szelepet csatlakoztat egy zónára.  
 
Terminal Blokk 
 
Áramellátás 
 
Maga a vezérlő működhet 120VAC vagy 24VAC külső forrásról. Javasolt, hogy a transzformátort ne kösse olyan forrásra, amely más gépeket (légkondicionáló, medence szivattyú, 
hűtő) is ellát. Lámpa körök alkalmasak, mint energia forrás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szelepek csatlakozása 
Minden egyes zóna kimenethez max. kettő 24VAC szelep csatlakoztatható és visszakötve a C-hez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szivattyú csatlakozása 
Ne csatlakoztassa a szivattyú indítót közvetlenül a vezérlőhöz. A szivattyúindítót úgy kell beszerelni, hogy egy megfelelő relé tekercsének egyik oldalát csatlakoztassa a Master 
Valve/Pump Start (mester szelep/szivattyú indító) és a másik oldalát a közösbe.  
Szivattyú indításos rendszer esetén, a nem használt zónákat vissza kell kötni az utoljára használt zónához, hogy kizárja a lehetőségét, hogy a szivattyú vízelvétel nélkül működjön. Ez 
rongálhatja a szivattyút.  
 
Az ábra 6 zónás vezérlőt mutat, 4 aktív zónával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromos jellemzők 
 
Ez a vezérlő külső transzformátorral működik, 24VAC 50Hz/ 60Hz 0,85Amp kimenettel.  
Csatlakozó dugó 
A helyes vezetékelés az áramellátásnál található. A csatlakozó dugó csak beltéri felszereléshez használható. 
 

3. 
 
Elektromos kimenetek 
Bemenet: 24VAC 50/60Hz 



Elektromos kimenetek: Max. 0,85Amps 
A szelepekhez: 24VAC 50Hz/ 60Hz 0,5Amp max. 
 
 
A mester szelep/szivattyú indítóhoz: 24VAC 0,25Amp max 
A transzformátor és a biztosíték kapacitásának összhangban kell lennie a kimenetekkel. 
Túlterhelési védelem: Standard 20mm 1 Amp biztosíték. 
Áramkimaradás: egy 9 V-os elem biztosítja az órát és a programot 2 hétig. 
A köröket a vezetékelési szabályok szerint kell beszerelni és védeni. 
Szerviz 
A vezérlőt csak képzett és engedéllyel rendelkező szakember szervizelheti.  
 
Kövesse az alábbi lépéseket: 
1. Kapcsolja ki a vezérlőt 
2. Kapcsolja le a 24 voltos vezetékeket az irányítóegység 24 voltos termináljánál. 
3. Jelölje meg az összes szelep vezetékét a terminálok száma alapján (1-6). Így könnyedén vissza tudja őket kötni, és megmarad az eredeti sorrend. 
4. Kösse le a szelepvezetékeket a terminálegységről. 
5. Távolítsa el az egész vezérlőt a falról. 
6. Körültekintően csomagolja be a vezérlőt, majd tegye egy dobozba. Vigye vissza a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz. 
Megjegyzés: A vezérlő babrálása esetén a garancia megszűnik. 
7. Helyezze vissza a vezérlőt a fent leírt folyamat alapján annak fordított sorrendjében. 

 
Hiba útmutató 
 
Tünet   Lehetséges ok  Javaslat 
Nem működik a kijelző.  Hibás trafó.   Ellenőrizze a biztosítékot, a helyes vezetékelést.  
   Kiégett biztosíték.  Ellenőrizze a trafót. 

Egy zóna nem működik.  Hibás szolenoid tekercs.  Cserélje ki a hibás zóna vezetékét a terminal blokkban egy jól  
működőével. Ha a hibás szelep még mindig nem működik a jól működő kapcsolattal, akkor a szolenoid tekercs a rossz. A 

                                                                                                                          vezérlő talán javítható. 

Kiégett biztosíték.  Rossz vezetékelés vagy   Ellenőrizze a vezetékelést és a kapcsolatokat. 
                                                              kapcsolat. 

Nincs automata indítás.  Helytelen programozás  Ha kézi indítással működik, ellenőrizze a programozást. 
   vagy kiégett biztosíték.  Ellenőrizze a biztosítékot, a helyes vezetékelést.  

A gombok nem válaszolnak. Rövidzárlat a gomboknál  Ellenőrizze az útmutatást, hogy megbizonyosodjon a  
   vagy helytelen programozás. helyes programozásról. Ha a gombok még mindig nem  
      működnek , vigye vissza a vezérlőt a forgalmazóhoz. 

A rendszer véletlenszerűen Túl sok indítási idő lett   Ellenőrizze az összes program indítási idejét. Ha a  
működik.   beállítva.   programozás helyes, vigye vissza vezérlőt a forgalmazóhoz. 

Több mint 1 zóna működik A fő kimeneti chip sérült. Ellenőrizze a vezetékelést  Cserélje ki a hibás zóna  
egyszerre.      vezetékét a terminal blokkban egy jól működőével. Ha  
                                                                                                                          ugyanaz a kimenet még mindig zárt, vigye vissza a vezérlőt a   
                                                                                                                          forgalmazóhoz. 

A szivattyú indítás kopog. Hibás relé vagy szivattyú Villanyszerelő ellenőrizze a relé vagy szivattyú  feszültségét. 
   összekötő.    

A kijelző repedt vagy  A kijelző sérült a szállítás Vigye vissza a vezérlőt a forgalmazóhoz. 
részei hiányoznak.  alatt. 

 
 
 
 
 
 
Forgalmazza: Tó és Öntözés  Kft 
  6900.Makó, Attila u. 24.  

Tel.: 06-62/211-497 
 E-mail: ontozesmako@gmail.com 
Web-oldal: www.toesontozes.hu 
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