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Instellen van tijd, dag en datum.

.

Draai de keuzeknop naar de Tijd/Dag positie. ( CURRENT TIME/DAY )
Het uren getal begint te knipperen.

.

Door op de +/on knop te drukken loopt de tijd “op”.
Door op de -/off knop te drukken loopt de tijd “terug”.

.

Druk op de NEXT knop.

.

Herhaal punt 2 en 3 om de minuten in te stellen.

.

Druk op NEXT knop om de dag in te stellen.
Door op de +/on of de -/off knop te drukken kan de juiste dag ingesteld worden.

.

Als de juiste tijd ingesteld is draai de keuzeknop in de RUN positie.

.

Om de dag en datum in te stellen, druk op de +/on of -/off knop, ( zie voorbeeld 2 )
om het jaar, maand en dag in het venster zichtbaar te maken.

.

Druk op de NEXT knop om het jaar, maand of dag in te stellen.

.

Herhaal stap 7 en 8 om maand en dag in te stellen.

.

Als de juiste datum is ingevoerd, draai dan de keuze knop in de RUN positie.

OPMERKING: Om een 24 uur klok in te stellen en om te kunnen beregenen op even of
oneven dagen, neem dan contact op met uw leverancier.
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Bekijken of wijzigen beregeningsschema.
Kalender schema ( CAL ):

.

Draai de keuzeknop in de WATERING DAYS positie.

.

Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste positie.

.

Selecteer CAL (kalender) d.m.v. de +/on of -/off knop.

.

Druk op de NEXT knop.
De zondag afkorting knippert. ( SU )

.

Om de dag te activeren, druk op de +/on knop.
Om de dag te deactiveren, druk op de -/off knop.

.

Herhaal punt 5 voor alle dagen.

.

Als alle dagen zijn ingesteld, zet de keuzeknop in de RUN positie.

OPMERKING: Elk programma kan een verschillende kalender, interval of even/oneven
instelling hebben. Er kan maar een schema actief zijn in een programma.

Interval schema ( INT ):

.

Draai de keuzeknop in de WATERING DAYS positie.

.

Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste positie.

.

Selecteer INT (interval) d.m.v. de +/on of -/off knop.

.

Druk op de NEXT knop. De huidige interval instelling knippert.
De eerste dag van de interval verschijnt in het venster.

.

Selecteer het gewenste interval nummer ( 1-7 ) d.m.v. de +/on of -/off knop.
( 1 = elke dag, 2 = om de dag, 3 = om de drie dagen enz. )

.

Druk op de NEXT knop. De interval-start dag gaat knipperen.

.

Om de interval-start dag te wijzigen, druk op de +/on of -/off knop.

.

Om een interval schema voor een ander programma in te stellen, herhaal punt 2t/m8.

.

Als alle interval schema’s geprogrammeerd zijn, draai de keuze knop in de RUN
positie.
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Even / oneven dagen schema ( ODD/EVEN ):

Opmerking: Om deze optie te kunnen programmeren moet de jumper verwijderd zijn.
Neem contact op met uw leverancier voor deze optie.

.

Draai de keuzeknop in de WATERING DAYS positie.

.

Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste positie.

.

Selecteer ODD/EVEN d.m.v. de +/on of -/off knop.
Opmerking: Als de on-even dagen zijn geselecteerd zal de 31ste van de maand niet
beregenen.

.

Om een even / oneven schema te programmeren voor andere programma’s,
herhaal stap 2 en 3.

.

Als alle ODD/EVEN schema’s geprogrammeerd zijn, draai de keuze knop in de
RUN positie.

Uitzetten van een programma ( OFF ):

.

Draai de keuzeknop in de WATERING DAYS positie.

.

Zet de schakelaar PROGRAMS in de gewenste positie.

.

Druk op de +/on of -/off knop totdat OFF in het venster knippert.

.

Om een ander programma uit te zetten, herhaal stap 2 en 3.

.

Zet de keuze knop in de RUN positie.
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Bekijken of wijzigen stations starttijden.

.

Draai de keuze knop in de PROGRAM START TIME positie.

.

Controleer in welke positie de programma schakelaar staat.
Eventueel het programma wijzigen.

.

Programma start tijd no. begint te knipperen.
De geprogrammeerde starttijd verschijnt in het venster.
Om een volgende starttijd te wijzigen, druk op de +/on of -/off knop.

.

Druk op de NEXT knop. De uren getallen gaan knipperen.
Opmerking: Om een starttijd te verwijderen, druk op de +/on of -/off knop en ga naar
punt 8.
Neem voor de AM/PM instelling contact op met uw leverancier.

.

Om de gewenste starttijd te programmeren, druk op de +/on of -/off knop totdat het
gewenste uur in het venster staat.

.

Druk op de NEXT knop. De minuten getallen zullen gaan knipperen.

.

Om de gewenste starttijd te programmeren, druk op de +/on of -/off knop totdat het
gewenste tijdstip in het venster staat.

.

Druk op de NEXT knop. Het volgende programma starttijd nummer begint te
knipperen.

.

Om een tweede starttijd te programmeren, druk de +/on of -/off knop totdat het
gewenste starttijd nummer knippert.
Om een programma starttijd te programmeren, veranderen of te verwijderen, herhaal
de procedure vanaf punt 4.
Om een starttijd te programmeren voor een ander programma, herhaal de procedure
vanaf punt 2.

.

Draai de keuzeknop terug in de RUN positie.
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Bekijken en wijzigen stations looptijden.

.

Draai de keuze knop in de STATION TIME positie.

.

Controleer in welke positie de programma schakelaar staat.
Eventueel het programma wijzigen.

.

Station nummer 1 knippert en in het venster staat de ingestelde looptijd.
Om een ander station nummer te selecteren, druk op de +/on of -/off.

.

Druk op de NEXT knop. De looptijd voor dit station begint te knipperen.

.

Om de looptijd te veranderen, druk de +/on of -/off knop tot de gewenste looptijd
is bereikt.
Opmerking: Om een looptijd te verwijderen, selecteer OFF door de +/on en de -/off
knoppen tegelijk in te drukken.

.

Druk op de NEXT knop. Het volgende station nummer begint te knipperen.

.

Herhaal punt 5 en 6 om alle stations een looptijd te geven of uit te zetten.
Om looptijden in een ander programma in te voeren, herhaal vanaf punt 2.

.

Zet de keuze knop weer in de RUN stand.

Handmatige bediening. ( Manual ):
U heeft de mogelijkheid om een enkel station handmatig te starten of de mogelijkheid een
programma handmatig te starten. Worden er meer programma’s gestart zullen deze een
voor een in werking treden in alfabetische volgorde, ongeacht de volgorde van selectie.

.

Zorg ervoor dat de keuze knop in de RUN positie staat.

.

Zet de PROGRAMS schakelaar op het programma dat gestart wenst te worden.

.

Druk op de MANUAL START knop. Het eerste station in dit programma begint te
knipperen.

.

-Om alle stations in dit programma te starten, ga verder met punt 5.
-Om een willekeurig station te laten starten, druk op de +/on knop om het station te
selecteren of druk op de -/off knop om stations te verwijderen.
Alle stations die overblijven zullen handmatig starten.

.

Druk op de MANUAL START knop.

.

Om andere programma’s handmatig te starten, herhaal stap 2 t/m 5.
In het venster is zichtbaar welke programma’s handmatig gestart zullen worden.
Het programma dat actief is zal knipperen.
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Gebruik van de functie regenonderbreking.
Met deze functie is het mogelijk de beregening voor 1 tot 7 dagen te onderbreken.

.

Draai de keuze knop in de RAIN DELAY positie.
In het venster staat afwisselend de automaat status en de onderbreking status.

.

Om het aantal dagen, dat de beregening onderbroken moet worden, in te stellen,
druk de +/on of de -/off knop totdat het gewenste aantal dagen in het venster staat.

.

Draai de keuze knop terug in de RUN positie.

.

Om een onderbreking te annuleren, draai de keuze knop even in de OFF stand.
( 3 seconden )

Opmerking: De automaat zal na het verstrijken van een dag automatisch het aantal onderbrekings dagen verminderen. Op het moment dat alle dagen verstreken zijn
zal de automaat automatisch het ingestelde programma weer starten.

Gebruik van de functie seizoensaanpassing.
Met deze functie is het mogelijk om de looptijd van een programma te verkorten of
verlengen.
Indien de looptijd van een programma wordt verlengd, dus boven de 100%, zal de looptijd
van de stations gedeeld worden door 2.
Dit betekent dat een looptijd van 20 min. gedeeld zal worden in 2 x 10 min.
De enige mogelijkheid om dit waar te nemen op de automaat is op het moment wanneer
het station actief is.

.

Draai de keuze knop in de SEASON ADJUST positie.
Het SEASON ADJUST venster zal gaan knipperen.

.

Controleer in welke positie de programma schakelaar staat.
Eventueel het programma wijzigen.

.

Druk op de +/on of -/off knop totdat het gewenste percentage bereikt is.

.

Om de looptijd te veranderen in meerdere programma’s, herhaal stap 2 en 3.

.

Draai de keuze knop in de RUN positie.
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Het uitzetten van de automaat.

Wanneer de keuze knop in de OFF positie gezet wordt, zal de automaat onmiddellijk de
beregening stopzetten.
Door de keuze knop in de OFF positie te laten staan, zal de automaat voorkomen dat er een
beregeningsprogramma zal worden gestart
Indien de beregening langdurig uitgeschakeld wordt, laat dan de keuze knop in de OFF
positie staan.
Het woord OFF verdwijnt na ongeveer 8 minuten. In het venster blijft de druppel zichtbaar
met een streep erdoor.
De automatische werking zal worden hervat als de keuze knop weer in de RUN positie gezet
wordt.

AANTEKENINGEN:
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