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Bevezetés 
Az RPS469 típusú vezérlők 4, 6, illetve 9 zónás kivitelben készülnek. Tökéletes választás házikertekbe, kisebb parkokba, 
mezőgazdasági területekre, megfelelő pára védelem esetén profi növényházakba. 
A vezérlőn lehetőség van 3 független program beállítására, minden program naponta 4 indítást tesz lehetővé, így 
összesen akár 12 alkalommal is el lehet indítani az öntözést. Az öntözési rendszeresség beállítására is több féle 
lehetőség van: Naptári napok szerint öntözhet; 365 napos naptár szerint páros/páratlan napokon öntözhet; 1-15 napos 
intervallum szerint öntözhet. A zónák kiosztása egymástól teljesen függetlenül történhet, egy zóna bármelyik 
programmal, vagy akár az összes programmal összerendelhető. A zónánkénti öntözési idő 1 perctől 12 óra 59 perc 
tartamig állítható be. A százalékos, szezonális állítási lehetőség használatával Ön pillanatok alatt az aktuális időjárási 
körülményekhez illesztheti az öntözési programot. Százalékosan egyöntetűen változtathatja meg az öntözési időket 
10%és 200% között. A beépített vízháztartási lehetőségek, valamint a szezonális állítási lehetőség könnyed globális 
változatást tesz lehetővé a teljes öntözési programra. 
A K-Rain márka mindig is elkötelezte magát a leggazdaságosabb vízfelhasználási módok mellett. A K-Rain vezérlők 
speciális lehetőségeinek a segítségével Ön a növényeinek a legmagasabb színvonalat tudja nyújtani a lehető 
legkevesebb felesleges víz felhasználásával. 

Áttekintés 
 
Fő jellemzők 
-4, 6, illetve 9 zónás kivitel. 
-Beltérben és kültérben egyaránt használható kivitel, beépített 24V-os transzformátorral. 
-3 teljesen független program, programonként 4 indítási lehetőséggel. Maximum 12 indítás lehetséges naponta. 
-Zónák öntözési ideje 1 perc és 12 óra 59 perc között változtatható. 
-3 különböző öntözési rendszeresség választható: 

-7 napos naptár szerinti öntözés, Ön választhatja meg, hogy a hét mely napjain legyen öntözés 
-365 napos naptár szerint az év páros, vagy páratlan napjain öntözés 
-1 és 15 nap közötti intervallum szerinti öntözés. 

-Szezonális százalékos állítási lehetőség 10% és 200% között. 
-Esőkapcsoló csatlakoztatható; zónánként kiválasztható, hogy melyik zónára legyen hatásos az esőkapcsoló tiltása. 
-Nem-felejtő memória biztosítja, hogy a beprogramozott adatok megmaradjanak áramszünet esetén is. A 9 Voltos   
elem segítségével azöntözési program beállítható a helyszíntől függetlenül. 
-Manuális lehetőségek: 

-Egy program, vagy a programok egy csoportjának elindítása 
-Egy önálló öntözési zóna elindítása 
-Egy teszt ciklus elindítása minden zónára 
-’OFF’ pozíció, az aktuális öntözés leállítása, valamint az automatikus öntözés szüneteltetése 

-Szivattyú/Mesterszelep kimenet 
- Valós idejű óra 3V-os lítium elemmel támogatva (beszerelt)  

- Áramköri hibák érzékelése és hibás zóna átugrása 
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Programozási tanácsok 
 
Bevezetés 
 
Ez a vezérlő 3 független, különálló program beállítását teszi lehetővé. A különböző programok használatával 
biztosítható a különböző öntözési rendszerességet igénylő területek pontos, precíz beöntözése. Fontos, hogy egy 
öntözési programba olyan zónák (szelepek) tartozzanak, amelyek azonos vízigényű területeket öntöznek. Az egy 
programban lévő zónák egymást követve szekvenciálisan öntöznek az előre beállított időtartamig, a beállított 
napokon. 
Azokat a zónákat (szelepeket) vegye egy programba, amelyek ugyanolyan területeket öntöznek. Pl. külön a 
füvesterületek, külön a virágágyak, külön a zöldséges és így tovább külön-külön azon területek, amelyek 
különbözővízmennyiségeket, vagy különböző rendszerességet igényelnek. 
Az öntözési program terv elkészítéséhez használhatja a leírás végén található táblázatokat is. Célszerű a beállított 
programok feljegyzése, hogy a későbbiekben bármikor ismét beállítható legyen. 

A programozást úgy kezdje, hogy állítsa be az aktuális dátumot és pontos időt. Amennyiben a páros/páratlan napokon 
öntözést kívánja használni, mindenképpen győződjön meg arról, hogy a helyes dátum (év/hó/nap) van beállítva 
avezérlőn. 
Tipp: Másik program választásához használja a P gombot. Minden érintéssel a következő programszámra ugrik. 

Alkalmas gyors átnézésre. 

Öntözési program beállítása 

Állítsa be a zónák vagy zónacsoportok automata programját az alábbi 3 lépéssel. 

1, Startidő beállítása 

Ezzel beállítja az öntözés kezdetét.  

Tipp: Minden indítási időhöz kiválasztott összes zóna egymást követve szekvenciálisan öntöz. Ha két startidő van 

beállítva, a programban levő zónák kétszer fognak elindulni.  

 

2, Öntözési napok beállítása 

A kiválasztott napokon az automata rendszer bekapcsol.  

 

3, Öntözési idő beállítása 

Ezzel beállíthatjuk a zónák öntözési idejét. 

 

Öntözési programterv 

 

Segítségképpen lent talál egy 9 zónás rendszer tipikus példáját az öntözésének megtervezéséhez. Ebben a példában 

mindhárom programot használják, a füves területen rotoros szórófejekkel öntöznek. A zöldséges kertben csepegtető 

rendszert, a virágos kertben mikroszórófejeket használnak. 

 

Víztakarékos programterv 
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Az öntözési program beállítása 
 

Ezt a vezérlőt gyors intuitív programozásra tervezték.  

Néhány hasznos tanács a könnyebb beállításhoz 

1. Használja az ’ÖNTÖZÉSI PROGRAMTERVET’. 
2. Beállításkor egy gomb megnyomásával az adott érték 1 egységgel változik meg. 
3. Ha egy gombot nyomva tart, akkor az adott érték elkezd gyorsan pörögni. 
4. Programozás közben mindig a villogó értéket tudja megváltoztatni. 

5. Az értékek növelése és csökkentése mindig a és a  gombok használatával történik. 

6. A gomb megnyomásával mindig előre lép a programozásban. 

7. A  gombbal mindig visszaléphet a programozásban. 
 

A tekerőkapcsoló segítségével választhat a módosítani kívánt funkciók között.  
A kapcsolót fordítsa abba az állásba, amelyen változtatni akar. 

 
 
 
 

A  gomb használatával a különböző programok között léptethetünk. A gomb megnyomásával a következő 

programszámra tud ugrani. Miután kiválasztotta a programszámot és funkciót, a és a  gombokkal tudja 

változtatni az értékeket. Csak a villogó értéket tudja megváltoztatni. Használja a és a  gombokat a többi érték 
megváltoztatásához az adott funkción belül. 
 
A pontos idő beállítása  
 
Fordítsa a tekerőkapcsolót a ’SET CLOCK/CALENDAR’ állásba 

A percek elkezd villogni, a és a  gombok használatával tudja beállítani. 

Nyomja meg a  gombot, ekkor az óra kezd el villogni. A és a  gombok használatával tudja beállítani. 
 ’AM’ jelenti a délelőttöt,’PM’ jelenti a délutánt. 

Nyomja meg ismét a gombot, ekkor a hét napja kezd el villogni.A és a  gombok használatával tudja beállítani. 
 
A pontos dátum beállítása 
 
A pontos dátum beállítására csak abban az esetben van szükség, ha Ön a páros/páratlan napok szerinti öntözési 
lehetőséget szeretné kihasználni. 

Nyomogassa a gombot, amíg a kijelzőn az évet/hónapot/napot nem látja. Ekkor az évszám (YEAR) kezd elvillogni. 

Használja a és a  gombot a beállításhoz. 

Nyomja meg a gombot, ekkor a hónap (MONTH) kezd el villogni. Használja a és a gombota hónap  
beállításához. 

Nyomja meg ismét a  gombot, ekkor a nap (DAY) kezd el villogni. Ismét a és a gombokhasználatával állítsa be a 
pontos dátumot. 
Amennyiben vissza szeretne térni a pontos idő beállításhoz, fordítsa a tekerőkapcsolót másik állásba. 
 
Mielőtt tovább menne, bizonyosodjon meg róla, hogy kitöltötte az öntözési programtervet. A terv segítségével 
tisztában lesz azzal, hogy melyik zóna melyik programhoz van hozzá rendelve. Egyszerre egy programot állítson be 
odafigyelve, hogy a beosztást helyesen befejezte.  
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Példa: Program 1 beállítása 
 
1. lépés: Startidő beállítása 
 
Tipp: Minden indítási időhöz kiválasztott összes zóna egymást követve szekvenciálisan öntöz. 
 
Fordítsa a tekerőkapcsolót a ’SET START TIMES’ állásba.Ekkor az 1.program, 1. startidejét tudja beállítani. Ha nem ezt 

mutatja, akkor a gombbal tudja kiválasztani. 
A Start No fog villogni a kijelzőn és ezt látja fogja látni:  
 

A és a gombokkal tud változtatni az indítási időn, ha szükséges, máskülönben nyomja meg a gombot és az óra 

fog villogni. A és a gombokkal tudja beállítani. 
 
Tipp:Figyeljen oda, hogy a délelőtt (AM), vagy a délután (PM) jól legyen beállítva. 
 

Nyomja meg a gombot és a perc kezd el villogni. A és a gombokkal tudja beállítani. 
 

 Minden programnak 4 indítási ideje van. Ha szükséges egy második indítás, nyomja meg a gombot és a Start 1 kezd 

el villogni. A Start2-re a gombbal tud tovább lépni.  
 
A kijelzőn ezt fogja látni:  
 
 

Nyomja meg a gombot és az előző lépések szerint kezdje el beállítani. 
 

Tipp: Egy startidő ki- és bekapcsolásához nyomja meg a vagy a  gombot, amikor az óra villog. Ha másik 

programba akar átlépni, változtatni vagy csak ellenőrizni, nyomja meg a  gombot. Minden megnyomással átlép a 
következő programba. 
 
2. lépés: Öntözési napok beállítása 
 
3 különböző öntözési rendszeresség választható: 
-7 napos naptár szerinti öntözés, Ön választhatja meg, hogy a hét mely napjain legyen öntözés 
-365 napos naptár szerint az év páros, vagy páratlan napjain öntözés 
-1 és 15 nap közötti intervallum szerinti öntözés. 
 
ÖNTÖZÉSI NAP KIVÁLASZTÁSA 
Fordítsa a tekerőkapcsolót a ’SET WATERING DAYS’ pozícióba. Ekkor az 1. program tudja beállítani. Ha nem ezt utatja, 

akkor a gombbal tudja kiválasztani. 
 
„MON” jelzés fog villogni. Ezt látja a kijelzőn:  
 
 
Rövidítések: MON: Hétfő, TUE: Kedd, WED: Szerda, THU: Csütörtök, FRI: Péntek, SAT: Szombat, SUN:Vasárnap 
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A hétfő kikapcsolásához, nyomja meg a  gombot. A visszakapcsolásához nyomja meg a gombot. A gombbal 

tud a következő napra ugrani, a „TUE” fog villogni a kijelzőn. A  és  gombokkal tudja be- és kikapcsolnia  a 

napokat és a gombbaltud a következő napra ugrani.  
Figyeljen arra, hogy a hét minden napjára az öntözési tervnek megfelelő öntözés legyen beállítva. Az aktív öntözési 

napok jellel jelöltek.  
 
PÁROS/PÁRATLAN NAPOKON TÖRTÉNŐ ÖNTÖZÉS 
Vannak olyan területek, illetve vannak olyan időszakok, ahol, és amikor nincs engedélyezve minden nap az öntözés. 
Ebben az esetben lehetőség van a páros, illetve a páratlan napokon történő öntözés beállítására.Amennyiben ezt a 
funkciót szeretné használni, akkor győződjön meg arról, hogy a pontos dátum be legyenállítva a vezérlőben. A vezérlő 
számolni fog a szökőévekkel. 

Nyomogassa a  gombot, amíg a kijelző felső sorában az ’EVEN’ (PÁROS) feliratlátható. Nyomja meg újra a gombot 
és az ’ODD’ (PÁRATLAN) felirat látható, majd újbóli megnyomással az „ODD-31” kerül a kijelzőre. 
 
Tipp: Győződjön meg arról, hogy a pontos dátum be legyen állítva a vezérlőbe, különben eza lehetőség ne lesz 
választható.  
 
INTERVALLUM SZERINTI ÖNTÖZÉS 

Nyomogassa a gombot, amíg a kijelzőn az ’INTERVAL DAYS’ feliratot látja. 
Ezt fogja a kijelzőn látni: 

 

 
„Interval 1” fog villogni. Ez azt jelenti, hogy a rendszer minden nap fog öntözni. A kijelző azt fogja mutatni, hogy hány 
nap múlva lesz aktív az öntözés. Ha egyet mutat a kijelző, ez azt jelenti, hogy ’holnap’ lesz az első öntözésinap. 

A  és  gombokkal tudja beállítani az intervallum hosszát, amely 1 és 15 nap között választható.  
 

Tipp: Amennyiben ÖN megváltoztatja a beállításokat, akkor a következő aktív nap minden esetben 1-re vált. Ez azt 
jelenti, a mindig holnapi nap az első aktív öntözési nap.  
 

3. lépés: Öntözési idő beállítása 
 

Itt lehet beállítani, hogy melyik zóna (szelep), melyik programban, mennyi ideig öntözzön.A maximális öntözésiidő 
zónánként 12 óra 59 perc lehet. Bármelyik zóna bármelyik öntözési programbabeállítható, vagyakár minden 
programban szerepelhet. 
Fordítsa a tekerőkapcsolót a ’SET STATION RUN TIMES’ pozícióba. 
 
Ezt fogja a kijelzőn látni: 

 
 
Tipp: Ez azt jelenti, hogy Program 1-ben az első zónához nincs hozzárendelve öntözési idő. A vezérlő nem-
felejtőmemóriával rendelkezik, tehát az első használatakor nincs öntözési idő beállítva. Eltérően más vezérlőktől, 
áramszünet esetén is megőrzi  a beállított értékeket, még akkor is, ha nincs elem a vezérlőben.  
 
 

A  vagy  gombokkal tud választani a zónák között és a  gombot megnyomva és az öntözési idő percei fog 

villogni. A és a gombokkal tudja beállítani. 
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A  gombot megnyomva és az öntözési idő órái fog villogni. A és a gombokkal tudja beállítani. 

A  gombot megnyomva és az adott zóna fog villogni.A  vagy  gombokkal tud választani a zónák között. 
 
Addig folytassa, amíg a Program 1-ben az összes zónát be nem állította. Ha valamelyik zónát nem szeretné az adott 
programba betenni, az öntözési időt ’OFF’-ra (kikapcsolva) állítsa. 
 

Tipp: Ahhoz, hogy kikapcsolja az adott zónát, nyomja meg a  gombot, amikor a percek villognak és ugyanúgy a  
gombot, amikor az órák villognak. 
 

A  gomb használatával a különböző programok között léptethetünk. A gomb megnyomásával a következő 
programszámra tud ugrani. Az alábbi 3 lépéssel tudja beállítani az automata programot: 
1, Startidő beállítása  
2,Az öntözési napok beállítása 
3, Az öntözési idő beállítása 
 
Tipp: Habár a vezérlő futtatja az automata programokat, a tekerő kapcsoló bármely állásánál (kivéve az OFF, 
kikapcsolt állásban), javasoljuk, hogy a kapcsolót hagyja AUTO állásban, amikor éppen nem programozik vagy kézi 
indítást alkalmaz. 
 

Kézi öntözés indítása 
 
Egyetlen zóna indítása 
A maximális öntözésiidő zónánként 12 óra 59 perc lehet.A kiválasztott zóna elindításához fordítsa a tekerőkapcsolót a 
’RUN SINGLE STATION/SYSTEM TEST’ pozícióba. 
 
A kijelzőn ezt fogja látni:  
 
 
 

Az alapértelmezett öntözési idő 10 perc.  

A  és  gombokkal tudjakiválasztani a kívánt zónát, majd a gomb megnyomása után tudja beállítani a kívánt 

öntözési időt a és  gombokkal. Ekkorelindul a kiválasztott zóna öntözése, a kijelzőn a számláló percenként léptet 
visszafelé. 
Abban az esetben, ha az elindított zónához a mesterszelep kimenet aktív, akkor működés közben a ’PUMP A’felirat is 
látható. Amikor a beállított öntözési idő lejár, a vezérlő automatikusan átáll automatikus üzemmódba. Abban az 
esetben, ha Ön a kézi öntözés végeztével elfelejti visszaállítani ’AUTO’ állásba akapcsolót, az előzőleg beállított 
automatikus öntözést továbbra is végrehajtja. A zóna idő előtti elzárásához, állítsa a tekerő kapcsolót OFF pozícióba. 
 
Tipp: Lehetőség van arra, hogy a gyárilag beállított kezdeti 10 perces öntözési időt megváltoztassa. Fordítsa a 

tekerőkapcsolót a ’RUN SINGLE STATION/SYSTEM TEST’ pozícióba, nyomja meg a gombot, majd a gombot. 

Ezután tudja beállítani a kívánt öntözési időt a  és  gombokkal. Miután beállította a kívánt értéket, nyomja meg 

újra  a gombot és a következő alkalommal, amikor ezt a funkciót használja, már az újonnan beállított működési 
idő jelenik meg a kijelzőn. 
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Rendszerteszt 

Fordítsa a tekerőkapcsolót a ’RUN SINGLE STATION/SYSTEM TEST’pozícióba, nyomja meg a gombot, hogy a 
kiválasztott zóna jelenlegi áramfelvételét AMP-ben mutassa. Mivel a vezérlő rendelkezik beépített biztosítékkal 
(1,0AMP-re beállítva), ez fontos, mert mutatja, hogy mennyi áram folyik ár a zónákon. Ha az átfolyó áram mennyiség 
magasabb, mint 1,0AMP, az elektromos biztosítéklezárja a zónát/mágnesszelepet. Ez általában azt jelenti, hogy 
meghibásodott a szolenoid vagy rövidzárlat van a vezetékben. A hibát ki kell javítani, mert automata öntözéskor a 
vezérlő át fogja ugrani a hibás zónát és a kert adott részében nem lesz öntözés. 
A kijelző mutatja a hibás zóna számát és éjfélig fog csipogni.  

Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a tesztelt zónához. Mindegyik zóna tesztelhető a  és a  gombokkal.  
 
Öntözési programok indítása 
Lehetőség van egy, vagy egymás után több előre beállított öntözési program elindítására.Fordítsa a tekerőkapcsolót a 
’RUN PROGRAM’ pozícióba. Az ’OFF’ feliratvillog. 
Ezt fogja látnia kijelzőn:  
 
 
 

A Program1 elindításához nyomja meg a gombot. Az OFF ikon ON-ra fog váltani. Ezzel lehetővé tette a Program1 

működését, melynek indításához nyomja meg a gombot.  
 
Tipp: A Program1-hez beállított minden zóna egymás után szekvenciálisan indul el. 
 
Vannak időszakok, amikor több mint egy programot szükséges kézzel elindítani. E vezérlő egyedülálló tulajdonsága, 
hogy engedélyez egy programot, mielőtt az elindul. Pl, ha a Program1-t és Program2-t is el akarjuk indítani, a vezérlő 
felhalmozza az öntözési időket és nem engedi egymásba csúszni.  

A Program1-t engedélyezheti a gombbal. A következő programot a  gombbal tudja kiválasztani, a program 

átugrik Program2-re. A Program2-t a gombbal engedélyezi. 
 

Tipp: Ha le akar tiltani egy programot, nyomja meg a  gombot. 
 

Ha már mindkét programot kijelölte, a gomb megnyomásával tudja elindítani. A vezérlő elindítja az engedélyezett 
összes programot a legalacsonyabb számú programmal kezdve. Tehát ebben az esetben a Program1 indul elsőként és 
végeztével indul a Program2. Ezzel a módszerrel elindítható bármelyik vagy mindegyik program. 
 
Tipp: Abban az esetben, ha a szezonális százalékos beállítás 100%-tól eltérő, akkor az a kézi programfuttatáskor is 
kihatással lesz az öntözési időkre. 
 
Kézi tesztelés minden zónában 
Az összes zóna kézi teszteléséhez fordítsa a tekerőkapcsolót a ’RUN PROGRAM/SYSTEM TEST’ pozícióba. Program1 OFF 

lesz látható a kijelzőn. Nyomja meg gombot háromszor.  
 
A kijelzőn ez lesz látható: 
 
 

Nyomja meg a gombot, hogy OFF-rólON-ra váltson (bekapcsoljon) és utána a gombbal tudja elindítani a zónákat 
az előre meghatározott 2 perces tesztidőkre.  
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A vezérlő elindítja a zónákat a kiválasztott öntözési idővel. A kijelzőn a számláló percenként léptet visszafeléés a 
zónákegymás után szekvenciálisan kapcsolnak beaz előre meghatározott 2 perces tesztidőkre. Ezzel a programmal 
tesztelheti a szórófejeket és mágnesszelepeket.  

ha gyorsan át akar ugrani a következő zónára, nyomja meg a gombot. A rendszerteszt leállításához fordítsa a 
tekerőkapcsolót aOFF’ pozícióba.  
 

Tipp: Lehetőség van arra, hogy a gyárilag beállított 2 perces öntözési időt megváltoztassa. Ehhez nyomja meg a  

gombot, amikor a „SysOff” módban van. Utána állítsa be az öntözési időt a  vagy  gombokkal. Amikor ezzel 

végzett, akkor ismételten nyomja meg a gombot. A következő alkalommal, amikor ezt a funkciót használja, akkor 
már az újonnan beállított működési idő jelenik meg a kijelzőn. 
 
 

További jellemzők 
 
Az öntözés leállítása 
Akár automatikusan indult el az öntöző, akár Ön kézzel indította el, az öntözés bármikor megállítható. Az öntözés teljes 
leállításához fordítsa a tekerőkapcsolót ’OFF’ állásba, ekkor néhány másodperc elteltével leáll az öntözés. A későbbi 
automatikus öntözés engedélyezéséhez a tekerőkapcsolót ’AUTO’ állásba kell elfordítani. 
 
Startidők felhalmozása 
Ha véletlenül ugyanarra a start időre állított több öntözési programot, a vezérlő felhalmozza ezeket szekvenciális 
sorrendbe. Az összes beprogramozott öntözést végrehatja a legmagasabb számtól indulva. 
 
Automatikus rendszermentés 
A vezérlőautomatika nem-felejtő memóriával rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy az áramellátás kimaradása esetén is 
megmaradjanak a korábban beállított programok, áramszünet esetén sem fog elveszni egyetlen adat sem.A 9V-os 
elem használatával biztosítani lehet azt, hogy áramszünet idején is működik a kijelző. Azonban, ha Ön nem használ 9V-
os elemet, megtartja a valós időt a gyárilag beépített Lítium elem segítségével. Eszerint az áram visszatértével az óra 
újra a pontos időt fogja mutatni. 
Célszerű a 9V-os elemet évente újra cserélni. 
Ha az elem élettartama avégéhez közeledik, akkor a kijelzőn megjelenik egy figyelmeztető ikon, „Fault Bat”. Amikor 
meglátja a figyelmeztetést, célszerűminél hamarabb kicserélni az elemet. 
A 9V-os elemmel áramellátás nélkül 9 hónapig működik a kijelző. A vezérlő az áram megszűnése után 1 perccel átvált 
alvó üzemmódba.  
 
Tipp: Ha van áramellátás, a gombok mindig üzemképesek. 
 
Alvó üzemmódban az óra mutatja a pontos időt, de a tekerőkapcsolók és a gombok nem működnek, amíg meg nem 

nyomja a  vagy  gombot, hogy felébressze. 
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Esőkapcsoló 
Esőkapcsoló csatlakoztatása esetén először ki kell szerelni a gyáriösszekötést a ’C’ ás az ’R’ kapcsok közül, majd az 
esőkapcsoló kétvezetékét kell ezekbe a kapcsokba bekötni. A bekötés nem polaritásérzékeny, mindegy a két vezeték 
közül, hogy melyik kerül a ’C’ ésmelyik az ’R’ kapocsra. 
A készülék előlapján a ’RAIN SENSOR’ kapcsolót kapcsolja ’ON’állásba. 
 
Fordítsa a tekerőkapcsolót „SetRainSensor” állásba, hogy minden zónához  
hozzárendelje aaz esőkapcsolót.  
Ezt fogja látni a kijelzőn: 
 
 
 
Ha az esőkapcsoló ON álláson áll, az esőkapcsoló vezérli az öntözést. Mindegyik zóna előre beállított módja ON. Ha van 
olyan zóna, amelyet állandóan kell öntözni, pl. fedett növényház, az esőkapcsolót állítsa OFF állásba ezekben a 
zónákban. Ily módon, annak ellenére, hogy az esőkapcsoló nedves, ezekben a zónákban megtörténik a beállított 

öntözés. Nyomja meg a gombot, hogy kikapcsolja az öntözést.  
 

Tipp: Ahhoz, hogy a zónát ismét az esőkapcsoló alá rendelje, nyomja meg a gombot. A következő zónára a 
gombbal tud lépni, a zónák száma növekedni fog. Ily módon állítsa be az összes zónát.  
Ha nem akarja egyik zóna öntözését sem szabályozni az esőkapcsolóval, a Rain/Sensorcsúszókapcsolót állítsa OFF 
állásba. Ezzel kikapcsolja a szenzort.  
 
Az öntözés késleltetése  
Különböző esőkapcsolók különböző módokon reagálnak. A leggyakoribb panasz az esőkapcsolókkal kapcsolatban, hogy 
túl hamar kiszáradnak és így engedélyezi a rendszernek, hogy órákkal egy vihar után újra működjön. A vezérlőn előre 
beállíthatjuk, hogy mennyi ideig szeretnénkhalasztani az öntözést az esőkapcsoló kiszáradása után.Állítsa a 

tekerőkapcsolót a ’SET RAIN SENSOR’ pozícióba, majd nyomja meg a  gombot. A késleltetés értéke villogni fog és ezt 
látja a kijelzőn:  
 
 

A gombbal tudja megváltoztatni a késleltetés idejét 24 óráslépésekben max.9 napig. 
 
Az öntözés szüneteltetése 
Abban az esetben, ha valami miatt nem szeretné, hogy elinduljon az öntözés, pl. télen, akkor állítsa a tekerőkapcsolót 
az ’OFF’ állásba.Ekkor a kijelzőn az ’ALL OFF’felirat látható. 
 
 
Ez azt jelenti, hogy az automata öntözés nem fog elindulni, de a beállított információt megőrzi a memóriájában. Az óra 
továbbra is működik, még ha a kijelző ki is van kapcsolva.  
Amikor újra szeretné az öntözéstaktiválni, akkor a tekerőkapcsolót állítsa ’AUTO’ állásba. 
 
Szezonális százalékos változtatás 
A kijuttatott víz mennyisége egyszerűen és könnyen az időjárásnak megfelelően változtatható. Lehetőség van az 
öntözési időtartamok globális százalékos változtatására annak megfelelően, hogy a tavaszi, illetve az őszi időszakban 
kevesebb víz kijuttatására van szükség, ellenben a nyári kánikulában pedig lényegesen többre. 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a tekerőkapcsoló ’AUTO’ állásban van, majd nyomja meg a gombot.  
A kijelzőn ezt fogja látni:  
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Ez 100%-os teljesítést jelent, pl. ha egy zóna 10 perces öntözésre van beállítva, ebben az esetben az öntözés 10 percig 
fog tartani. De pl. 50%-os teljesítménynél, az öntözés csak fele ideig, azaz 5 percig fog tartani vagy 200%-nál 20 percig.  
Az öntözési időketegyöntetűen 10% és 200% között tudja beállítani minden aktív zónára érvényesítve. 

A gombbal növelni, a  gombbal csökkenteni tudja a %-os értéket 10%-onként.  

A gombbal tud visszatérni az óra kijelzőhöz.  
Amennyiben a százalékos beállítás 100%-tól eltérő, akkor alaphelyzetbena kijelzőn folyamatosan látható ’WATER 
BUDGET%’ felirat és felette azaktuálisan beállított érték. 
 
 

Speciális lehetőségek beállítása  
 
Áramerősség érzékelése és hibás zóna átugrása 
A vezérlő rendelkezik egyM205-ös üveg biztosítékkal, hogy megvédje a transzformátort az áram ingadozástól és egy 
elektromos biztosítékkal, hogy védje a zónát a meghibásodott szeleptől. Ha az átfolyó áram mennyiség magasabb, 
mint 1,0AMP, az elektromos biztosíték lezárja a zónát/mágnesszelepet és átugrik a következő bekapcsolt zónára. A 
kijelzőn mutatja a hibát „Fuse Fault and STN_” mutatásával. A kijelző mutatja a hibás zóna számát és 5 
másodpercenként csipog éjfélig. Több zóna meghibásodása esetén csak az utolsó zóna számát mutatja. Éjfélkor törli az 
adatokat a kijelzőről és a következő alkalommal újra megpróbálja öntözni.  
 
Tipp: Hogy ellenőrizhesse, mennyi áram folyik a zónákban, fordítsa a tekerőkapcsolót a ’RUN SINGLE STATION/SYSTEM 

TEST’ pozícióba. A gombbal el tud jutni a kívánt zónához, majd nyomja meg a  gombot. A kijelzőn láthatja az 
aktuálisan felvett áramot. Ez a mennyiség a kiválasztott zónából és a szivattyú/mesterszelep áramfelvételéből áll 
össze.  
 
Hibalehetőségek 
Az alábbi hibakiírásokat láthatja a kijelzőn: 
NO AC   Nincs kapcsolat az áramforrással vagy a transzformátor nem működik 
Fault Bat  A 9V-os elem vagy nem kapcsolódik megfelelően vagy lemerült. Cserélje ki az elemet! 
Fuse Fault Stn_  Rövidzárlat vagy hibás szelep és a zóna száma. Ellenőrizze és javítsa a zárlatot! 
 
Programok törlése 
Mivel ez a vezérlő nem-felejtő memóriával rendelkezik, ez a legjobb módja, ha törölni akarja a programokat: 

Fordítsa a tekerőkapcsolótOFF’ pozícióba, majd nyomja meg kétszer a gombot, amíg a kijelzőn ezt látja:  

Utána nyomja meg a  gombot.  
 
Az óra visszatér és az össze beállított érték, mint a startidők, öntözési napok és öntözési idők letörlődnek és 
visszaállnak a gyári beállításra. 
 

Másik lehetőség a törlésre, válassza ki a tekerőkapcsolóval a törölni kívánt funkciót, a gombokkal átfut rajtuk és a és

gombbal beállítja a kívánt értéket. 
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Beszerelési útmutató 
 
 
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. 
Rögzítse a vezérlőt az előre kifúrt lyukakon keresztül. 
Figyelem! A kültéri vezérlő csak fröccsenő víz ellen védett. 
 

Elektromos csatlakoztatás  
Figyelmeztetés! 

-Az elektromos munkák elvégzésénél fokozott körültekintéssel járjon el! Bármilyen, a hibás bekötésből, vagy 
csatlakozásból eredő sérülés, kár a garancia elvesztésével jár. 
-Mielőtt a vezérlő elektromos csatlakozásaihoz nyúlna, mindenképpen feszültségmentesítse a vezérlőt és aszelepeket. 
-A nagyfeszültségű szerelések elvégzéséhez minden esetben hívjon villanyszerelő szakembert. Képesítés nélkülTILOS az 
elektromos hálózat kötéseit, csatlakozásait megbontani! A nem megfelelő körültekintéssel ésszakértelemmel végzett 
munka életveszélyes sérüléseket okozhat! 
 
Bekötés (A készülék beépítéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember szükséges.) 
Előkészítés! 
1. A vezetékek előkészítésénél vágja a vezetékeket a megfelelő hosszúságra és a végeket csupaszítsa lekb 6mm 
hosszan.  
2. A vezérlő sorkapcsainál ügyeljen arra, hogy eléggé meg legyenek lazítva, hogy a vezetéket könnyedén be tudja 
vezetni, majd húzza meg a csavarokat, de ne húzza meg túl nagy erővel. Neszakítsa meg a menetet, az a sorkapocs 
tönkremenetelét okozhatja. 
3. Az áramfelvétel nem haladhatja meg a 0,75A-t egyik kimenetnél sem. Ellenőrizze a szolenoid tekercsek 
áramfelvételét, mielőtt kettőnél több szelepet csatlakoztat bármelyik zónára. Ezt megteheti a System test funkcióval. 
 
A vezérlő áramellátása 
BEÉPÍTETT TRANSZFORMÁTOR 
A vezérlő áramellátáshoz lehetőség szerint olyan áramkörről biztosítsa a megfelelő tápfeszültséget, amelyikennincs 
elektromos motor (pl. légkondicionáló, szivattyú, hűtőgép stb.), a világítás áramköre tökéletes azöntözést vezérlő 
automatika számára. 
A beépített transzformátor alkalmas kültéri használatra is, mert a vezérlő vízálló és UV-stabil dobozban van. Azonban, 
javasoljuk, hogy olyan területre helyezze el a vezérlőt, ahol nincs közvetlenül kitéve az időjárásnak. 
 
Terminál blokk elhelyezése 
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Szivattyúindító-relé bekötése (Vízforrás: szivattyú) 
A vezérlő által biztosított kimenet nem ad elég energiát ahhoz, hogy szivattyút hajtson meg.Abban az esetben, ha 
úgyszeretné az öntözőrendszert működtetni, hogy a vezérlő indítsa el és állítsa meg a szivattyút, akkor 
mindenképpenszükség lesz egy külső szivattyúindító-relé használatára. A vezérlő egy kis teljesítményű vezérlő jelet 
küld a relének, amiindítja a szivattyút. 
 
Tipp: Habár a vezérlő nem-felejtő memóriával rendelkezik, így egy elmulasztott program nem okoz téves indítást, mint 
más vezérlőkben. Mégis bevált gyakorlat, ha a rendszer szivattyúból kapja a vizet, a nem használt zónákat összekötik 
az utolsó használt zónával. Ezzel az összekötéssel megelőzhető, hogy a szivattyú olyankor is elinduljon, amikor nincs a 
rendszerből vízkivétel. 
 
Egyfázisú szivattyú beszerelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp: Javasolt, hogy minden esetben használjon relét a vezérlő és a szivattyú indító között.  
 
Mesterszelep bekötése  (Vízforrás: hálózati) 
Mesterszelep alkalmazásának célja, hogy lezárja a vizet, ha egy zóna, vagy akár az összes, nem működik rendesen.Ez 
egy biztonságtechnikai eszköz.  
2A üvegbiztosíték M-205 
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A vezérlő áramellátása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromos szelepek bekötése 
A vezérlő egy-egy zóna kimenetére maximum 2 db szolenoid csatlakoztatható és visszakötve a közös (COM) 
csatlakozóhoz. Hosszú kábelek esetén vegye figyelembe a feszültség csökkenését, különösen amikor több mit egy 
szolenoidot kötnek egy zónához.  
Amikor több szelepet kötnek be egyzónához, a közös szálnak nagyobbnak kell lennie, hiszen több áramot vezet. Ilyen 
esetben1 vagy két mérettel nagyobb vezetéket válasszon, mint szükséges. Csatlakozásnál célszerű a zsír-, vagy szilikon 
töltésű kábelcsatlakozók használata. A legtöbb hiba a nem elégséges csatlakozások miatt alakul ki.  
 
2A üvegbiztosíték M-205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szivattyú védelem (Rendszer teszt) 
Bizonyos esetekben nincs kihasználva az összes zóna. Például abban az esetben, ha 9 zónás vezérlőt alkalmazunk, de 
csak 7 öntözési zónánk van. Ebben a helyzetben a szivattyú veszélynek lehet kitéve, amikor elindítjuk a 
rendszertesztet.  
A rendszerteszt szekvenciális sorrendben bekapcsolja az összes elérhető zónát. A fenn említett esetben ez azt 
jelentené, hogy a 8-as és 9-es zónák aktívvá válnak és elindítják a szivattyút a zárt fej ellenére. Ez több problémát is 
okozhat. 
A rendszerteszt használata esetén, a nem használt zónákat kösse össze az utolsó használt zónával az 14.o.-on található 
ábra alapján. 
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Hibaelhárítás 
Hibajelenség  Lehetséges okok  A hiba elhárítása 

A kijelző sötét  Hibás transzformátor; Ellenőrizze a biztosítékot, földelést,  

  tönkrement biztosíték transzformátort 

Valamelyik zóna nem Szakadás van a szelep- Ellenőrizze a szolenoidot 

nyit ki vezetékben; (a jó szolenoid 33ohm-t mutat a mérőn) 

  Tönkrement a szolenoid; Ellenőrizze a szelepvezeték folytonosságát; 

  Ellenőrizze a hibakijelzést Ellenőrizze a közös vezeték folytonosságát; 

Biztosítékhibát mutat Hibás vezetékezés; Ellenőrizze a szolenoidot 

a kijelző Hibás csatlakozás; (a jó szolenoid 33ohm-t mutat a mérőn) 

  Zárlatos szolenoid Ellenőrizze a szelepvezeték folytonosságát; 

    Ellenőrizze a közös vezeték folytonosságát; 

    Ellenőrizze az elektromos kötések épségét 

Az öntözés nem Programozási hiba; Ellenőrizze, hogy kézzel lehetséges-e az öntözés 

indul automatikusan Tönkrement transzformátor; elindítása. Ha igen, akkor ellenőrizze a vezérlő 

  Kiégett biztosíték beállításait. Amennyiben nem, ellenőrizze a 

    transzformátort és a biztosítékot és a vezetékezést. 

A gombok nem Zárlatos gombok vagy Az útmutatóban ellenőrizze , hogy helyes-ea 

működnek helytelen programozás programozás. Ha a gombok még mindig nem működnek, 

  
Lehet, hogy alvó 
üzemmódban vigye vissza a vezérlőt az eladóhoz. 

  van vagy nem kap áramot   

A rendszer találomra  Túl sok startidőt állítottak be Ellenőrizze le a startidőket minden programban. 

kapcsol be a programba Minden zóna egyszer fog elindulni minden startnál. 

    Ha a hiba továbbra is fennáll, vigye vissza a vezérlőt az 

    eladóhoz. 

Egyszerre több zóna Hiba a csatlakozásokban Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat, cserélje meg a 

öntöz   rosszul működő zóna vezetékét egy jól működő zónával. 

    Ha ugyanaza kimenet még mindig zárolt, vigye vissza a 

    vezérlőt az eladóhoz. 

A szivattyúindító-relé Meghibásodott relé vagy  Hívjon elektromos szakembert a hiba pontos okának 

kattog csatlakozás felderítésére és kijavítására 

A kijelző megrepedt A kijelző megsérült a Vigye vissza a vezérlőt az eladóhoz. 

vagy hiányzik bizonyos szállítás során   

darabja     

Az érzékelő-bemenet Az érzékelő lehetővé teszi A panelen levő csúszókapcsolót állítsa ON helyzetbe, 

nem működik az OFF pozíció bekapcsolását ellenőrizze a vezetékezést és ellenőrizze, hogy az  

  vagy hibás vezetékezés esőkapcsoló eredendően zárt típusú. Ellenőrizze a 

    
programozást, hogy helyesen van-e beállítva az 
esőkapcsoló. 

Egy zóna indulásakor Programozási hiba Ellenőrizze a programban, hogy a szivattyúkimenet 

a szivattyú nem indul   engedélyezve legyen minden zónához, amihez a 
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    szivattyú indításaszükséges. 

 
 
 

Elektromos adatok  
 
A készülék áramellátáshoz 24V-os feszültség szükséges. A 24V-os feszültséget beépített transzformátor biztosítja, amit 
a230V-os hálózatra kell csatlakoztatni. A vezérlőnek 1,25A alacsony fogyasztása van, jó hatékonyságú transzformátora 
hosszú életű. 
 
Bemenet: 24V 50Hz 
Kimenet 24V 50Hz max. 1A (az elektromos biztosítékok 1A-re vannak beállítva) 
Zónák terhelhetősége: 24VAC max. 0,75A 
 
Tipp: max. 2 szelep köthető egy zónához 
 
Mesterszelep/szivattyú kimenet terhelhetősége: 24VAC max. 0,25A 
 
Tipp: A transzformátor és a biztosíték kapacitása kompatibilisnek kell lennie a kimenettel. 
 
 
Túlterhelés elleni védelem:  
20mm-es 1A-es gyorskioldású üvegbiztosíték véd az áram hullámzása ellen és az 1A-es elektromos biztosíték véd a 
hibás csatlakozás ellen. Hibás zóna átugrása. 
 
Áramkimaradás: 
A vezérlő nem-felejtő memóriával és valós idővel rendelkezik, így teljes áramkimaradás esetén sem veszti el a 
beállított adatokat. A vezérlő gyárilag beszerelt 3V-os CR2032 lítium elemmel rendelkezik, amely 10 éves memóriát 
biztosít.  
A 9V-os elem fenntartja a kijelzőt áram kimaradás esetén és használható távoli programozáshoz, ahol nincs hálózat.  
 
Tipp: Az elemek nem működtetik a kimeneteket. A beépített transzformátornak szüksége van a hálózatra a szelepek 
működtetéséhez. 
 
Vezetékezés: 
A vezetékezéshez hívjon szakembert! 
 

A vezérlő szervizelése 
 
Az öntözőrendszer vezérlőjét csak és kizárólag szakképzet személy javíthatja. Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket. 
 
1.A tekerőkapcsolót állítsa OFF állásba!  
Ha a készülék dugaszolóaljzatba csatlakozik, akkor húzza ki a villásdugót,amennyiben közvetlenül kapcsolódik a 
hálózathoz, akkor a szétkötéshez hívjon villanyszerelő szakember. 
2. Kösse szét a 24VAC-t, amely a vezérlő 24VAC terminálhoz vezet egészen balra a terminál blokkon.  
3. Jól látható módon jelölje meg a készülék sorkapcsára csatlakozó kábeleket (1-9). Az azonosítás a visszaszereléskor 
segít, hogy minden vezetékugyanoda kapcsolódjon, ahova a leszerelés előtt. 
4. Kösse ki a sorkapocsból a vezetékeket. 
5. Szerelje le a falról a vezérlőt. 
6. Gondosan csomagolja be a vezérlőt és vigye vissza az eladóhoz. 
7. Visszaszereléskor az előbbi lépéseket végezze el fordított sorrendben. 


