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STEROWNIK DIALOG+
A/ INSTALACJA I OGÓLNE INFORMACJE
1/ Instalacja
Umieœciæ sterownik w pobli¿u Ÿród³a energii elektrycznej 230V,
50Hz. Sterownik musi byæ pod³¹czony do instalacji elektrycznej
odpowiadaj¹cej standardom i jest chroniony bezpiecznikiem
w panelu elektrycznym.
Wybraæ os³oniêt¹ lokalizacjê, gdzie sterownik bêdzie chroniony
przed wod¹.
MOCOWANIE
NA ZEWN¥TRZ
BUDYNKU

Usun¹æ tarcze “do wybijania” na spodzie skrzynki sterownika.

Nie zawarty

Bateria typu
“akumulatorek”
Brak œwiat³a: brak zasilania 230V
Ci¹g³e zielone œwiat³o: sterownik
pracuje normalnie.
Migaj¹ce zielone œwiat³o: sterownik
pracuje normalnie, ale czujnik nie
pozwala na nawadnianie.
To siê zdarza gdy zastosujemy
czujnik RSD-BEx lub Rain Check.
Ci¹g³e czerwone œwiat³o: przeci¹¿enie
lub system rêcznego wy³¹czania.
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2/ Pod³¹czanie do zaworów elektrycznych
Pojemnoœæ stacji zaworowej: do 3 zaworów Rain Bird na stacjê plus zawór g³ówny lub przekaŸnik
startu pompy.
Nale¿y siê upewniæ, ¿e wszystkie przewody miêdzy sterownikiem i zaworami s¹ dopuszczone do
stosowania pod ziemi¹ w warunkach niskiego napiêcia.
Wybieramy odpowiedni rozmiar przewodu. Wszystkie po³¹czenia z przewodami zaworu i ³¹czenia
przewodów w terenie musz¹ byæ wodoszczelne. Nale¿y zastosowaæ szybkoz³¹czki firmy Rain Bird:
DBY, DBR.
Poni¿ej przedstawiono diagramy okablowania:

A : SKRZYNKA ZAWOROWA
B : PRZEKANIK STARTU POMPY
C : PRZEKANIK ZASILANIA
D : POMPA
E : TRANSFORMATOR
F : ZAWÓR G£ÓWNY

£¹czyæ w jednym kanale kablowym

£¹czyæ w jednym kanale kablowym

£¹czyæ w jednym
kanale kablowym
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2/ Dodawanie modu³u rozszerzenia

1 - Od³¹czyæ przewody
zasilania 230VAC.

2 - Otworzyæ panel przedni.

Podpórka

3 - W³o¿yæ 8-stacyjny modu³
rozszerzenia i zatrzasn¹æ na podpórce.
Przymocowaæ do podpórki œrub¹
dostarczan¹ z modu³em rozszerzenia.

4 - Zamkn¹æ panel przedni.

5 - Pod³¹czyæ przewody
zasilania 230VAC.

Uwaga: sterownik bierze pod uwagê obecnoœæ nowego modu³u w momencie przywrócenia
zasilania 230VAC.
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4/ Uruchamianie Pompy
lub Zaworu G³ównego
Przy³¹cze oznaczone “Pompe”
jest u¿ywane do automatycznego
uruchamiana pompy przy pomocy
przekaŸnika lub do otwierania
zaworu g³ównego.
Przy³¹cze “POMPE” zapewnia
zasilanie tylko podczas pracy
jednej ze stacji.
Zalecane przekaŸniki:
Finder 55-1, Hager E123-01
lub zamiennik.

OSTRZE¯ENIE:
Je¿eli nie wszystkie stacje s¹ u¿ywane, nale¿y przy³¹czyæ nieu¿ywane stacje
(³¹czenie na krzy¿) do stacji u¿ywanej. Jeœli nie pod³¹czymy bezczynnych stacji
a sterownik powróci do programu domyœlnego po d³ugiej przerwie w zasilaniu,
pompa bêdzie pracowaæ bez przep³ywu (na suchobiegu).
Mo¿e wtedy pojawiæ siê powa¿ne uszkodzenie pompy.
5/ Pod³¹czanie modemu (opcja dla pracy w trybie satelitarnym z Tele Managerem,
patrz C)

1 - Od³¹czyæ przewody
zasilania 230VAC.

2 - Otworzyæ panel przedni.

3 - Zainstalowaæ modem wewn¹trz panelu przedniego
jak pokazano na rysunku. Zabezpieczyæ modem
2 dostarczonymi œrubami.
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4 - Pod³¹czyæ przewody transformatora do p³yty g³ównej
jak pokazano na diagramie 4.

5 - Pod³¹czyæ liniê
telefoniczn¹ do modemu,
jak pokazano na diagramie 5.

6 - Zamkn¹æ
panel przedni.

7 - Pod³¹czyæ ponownie przewody zasilania 230VAC.
Uwaga: sterownik uwzglêdnia obecnoœæ modemu
w momencie przywrócenia zasilania 230VAC.

6/ Pod³¹czanie skrzynki nadstawki
Dialog+ mo¿e obs³ugiwaæ do 48 stacji. Aby zwiêkszyæ wydajnoœæ powy¿ej 24 stacji, nale¿y
dodaæ skrzynkê nadstawki. Skrzynka nadstawki mieœci 8 stacji. Jest modularna.
Mo¿e przyj¹æ 2 dodatkowe modu³y 8-stacyjne, daj¹c razem 24 stacje. 8-stacyjne modu³y
nadstawek s¹ takie same jak te opisane w punkcie 3.

1 - Od³¹czyæ przewody
zasilania 230VAC

2 - Otworzyæ panel przedni.
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3 - Pod³¹czyæ przewód skrzynki nadstawki
jak pokazano na diagramie 3.

4 - Zamkn¹æ
panel przedni.

5 - Pod³¹czyæ ponownie
przewody zasilania 230VAC.

Uwaga: sterownik uwzglêdnia obecnoœæ modemu w momencie przywrócenia
zasilania 230VAC.

7/ Pod³¹czanie miernika przep³ywu (Opcja)

Przy³¹czaæ na jednym
przewodzie
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8/ PrzekaŸnik Zdalnego Sterowania (Opcja)

9/ Rain Check (Opcja)

Przy³¹czaæ na jednym
przewodzie
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10/ RSD-BEx (Opcja)

Niebieski
przewód
nie u¿ywany

Pod³¹czaæ na jednym
przewodzie

Pod³¹czaæ na jednym
przewodzie

11/ LPVK-12 E (Opcja)

Pod³¹czaæ na jednym
przewodzie

Pod³¹czaæ na jednym
przewodzie
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12/ Deklaracja zgodnoœci “CE”
Deklarujê, ¿e urz¹dzenie typu Dialog+ stosuje siê do treœci nastêpuj¹cych dyrektyw Rady:
- N°73/23/CEE z dnia 19/02/73, nowelizowanej dyrektyw¹ N°93/68/CEE z dnia 22/07/93
- N°89/336/CEE z dnia 03/05/89, nowelizowanej dyrektyw¹ N°92/31/CEE z dnia 28/04/92
oraz N°93/68/CEE z dnia 22/07/93 i odpowiada nastêpuj¹cym normom:
EN 60065 do 93 dla bezpieczeñstwa elektrycznego
EN 55022 i EN 55024 odnoœnie zgodnoœci elektromagnetycznej.
Urz¹dzenie typu Dialog+ jest zasilane 230VAC/50Hz, jedna faza
Aix-en-Provence, 1 stycznia 2003
Dyrektor Naczelny
RAIN BIRD EUROPE
Podpis
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B/ TRYB KONWENCJONALNY
I - USTAWIANIE DIALOG+:
NIEBIESKIE PRZYCISKI
1. Zegar: ustawianie aktualnego czasu
U¿yæ przycisku
a wtedy pojawi siê ekran jak obok. Przycisn¹æ
+/ON i -/OFF. Przycisk +/ON przesunie czas do przodu a przycisk
-/OFF cofnie czas. Przytrzymanie d³u¿ej ka¿dego z tych przycisków przyœpieszy ustawianie czasu.
Uwaga: aktualny czas posiada 2 migaj¹ce znaki miêdzy godzin¹
a minutami.
2. Kalendarz: 3 kroki
a/ Ustawianie aktualnego roku
Przycisn¹æ
. Przy pomocy przycisków +/ON i -/OFF ustawiæ
aktualny rok.
b/ Ustawianie aktualnego miesi¹ca
Przycisn¹æ . Zaczn¹ migaæ dwie cyfry przedstawiaj¹ce miesi¹c.
Przy pomocy przycisków +/ON i -/OFF ustawiæ aktualny miesi¹c.
c/ Ustawianie aktualnego dnia miesi¹ca
Przycisn¹æ
ponownie. Zaczn¹ migaæ dwie cyfry przedstawiaj¹ce dzieñ miesi¹ca. Przy pomocy przycisków +/ON i -/OFF
ustawiæ aktualny dzieñ miesi¹ca.
II - PROGRAMOWANIE STACJI
PURPUROWE PRZYCISKI
1. Klepsydra: stawianie czasu pracy dla ka¿dej stacji
U¿yæ przycisku . Pojawi siê ekran jak obok.
Przy pomocy przycisków +/ON i -/OFF ustawiæ czas nawadniania
od 1 minuty do 12 godzin dla stacji w przedzia³ach 1-minutowych.
Przytrzymanie przycisku przyœpieszy ustawianie.
Trzeba równie¿ przypisaæ ka¿d¹ stacjê do programu.
Przycisn¹æ przycisk ABC (purpurowy) do momentu pojawienia
siê po¿¹danego programu.
Przy pomocy przycisku
przejœæ do nastêpnej stacji. Numer
stacji pojawi siê po lewej stronie ekranu. Program (A, B lub C)
pojawi siê po prawej stronie. Programem domyœlnym jest A.
2 - Rêczne uruchamianie stacji
Przy pomocy przycisku
wywo³aæ ekran, jak obok. Numer
stacji pojawi siê po lewej stronie ekranu. W naszym przyk³adzie
jest to stacja 1. Przycisn¹æ
by przejœæ do stacji 2.
Po wybraniu stacji, któr¹ chcemy uruchomiæ, przycisn¹æ +/ON.
Nawadnianie siê rozpocznie, co symbolizuje zraszacz
z migaj¹cym strumieniem. (Patrz: rysunek poni¿ej).
Czas nawadniania zostanie wyœwietlony po 1 sekundzie.
Pozosta³y czas jest odliczany w dó³ w przedzia³ach 1-min.
Jeœli chcemy zatrzymaæ nawadnianie w przeci¹gu pierwszej
minuty, nale¿y przycisn¹æ -/OFF. Jeœli nawadnianie trwa³o
d³u¿ej ni¿ 1 minutê, nale¿y ponownie przycisn¹æ
a nastêpnie przycisk -/OFF.
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III - USTAWIANIE PROGRAMÓW:
KLAWISZE W KOLORZE CZERWONYM
Programy
S¹ dostêpne trzy programy: A, B oraz C. Nale¿y wprowadziæ terminarz dla A, oraz, jeœli potrzeba, dla B i C.
Innymi s³owy, nale¿y ustawiæ czasy startowe i dni nawadniania dla ka¿dego programu.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e przeznaczeniem potrójnego programu DIALOG+ jest zapewnienie efektywnego
aplikowania wody w oparciu o dawki polewowe zraszacza, parametry nas³onecznienia oraz typ gleby
dla ka¿dego obszaru, który ma byæ nawadniany.
1 - Budzik: ustawianie czasów startowych programów (A, B, C)
Przyciskanie klawisza
spowoduje wywo³anie tego ekranu. W lewym górnym
rogu ekranu widaæ program A, B lub C. U¿yæ klawisza
, aby wybraæ po¿¹dany
program. Kreski oznaczaj¹, ¿e czas startowy jest dostêpny do zaprogramowania.
Ustawiæ czas startowy przy u¿yciu klawiszy +/ON i - /OFF. Tylko 1 niemigaj¹ca
cyfra pojawia siê miêdzy godzinami i minutami na wyœwietlaczu czasu startowego.
Ten sam cykl nawadniania mo¿na powtarzaæ do 8 razy na dzieñ, co oznacza
8 czasów startowych, które spe³ni¹ Wasze wymagania nawadniania. Przy ka¿dym
starcie wszystkie stacje przypisane do tego samego programu bêd¹ pracowaæ
jedna po drugiej zgodnie z zaprogramowanymi czasami nawadniania.
Po ustawieniu pierwszego startu przyciskamy klawisz
by przejœæ do kolejnego.
UWAGA: konieczne jest zastosowanie wszystkich 8 czasów startowych!
Aby wykasowaæ niechciany czas startowy, przyciskaæ nieprzerwanie klawisz
by wyœwietliæ wszystkie
wprowadzone czasy startowe. Gdy pojawi siê czas startowy, który chcemy wykasowaæ, przytrzymaæ klawisz
przez co najmniej 2 sek.
UWAGI:
* Tylko 1 nie migaj¹ca cyfra oddziela godziny i minuty w ka¿dym z czasów startowych.
* DIALOG+ automatycznie przechowuje czasy startowe w porz¹dku chronologicznym od 00.00 do 23.59.
Przyk³ad: wprowadzamy 4 czasy startowe na program A: 22.00, 23.00, 01.00, 04.00. Bêdziemy wiêc
nawadniaæ 4 razy. Jeœli wybierzemy poniedzia³ek jako dzieñ nawadniania (patrz punkt 3), pierwszy start
bêdzie w poniedzia³ek rano o 1:00, nastêpny o 4:00 i kolejne w poniedzia³ek w nocy o 22:00 oraz 23:00.
2 - Cykl: Wybieranie rodzaju cyklu dla ka¿dego programu (A, B i C)
Konieczny jest wybór rodzaju cyklu dla ka¿dego programu (A, B i C). Przypomnienie: Dialog+ oferuje wybór
9 rodzajów cykli: tygodniowy (ka¿dy dzieñ mo¿e byæ dniem nawadniania), 1 dzieñ nawad. co 2 dni, raz na
3 dni, itd..., 1 dzieñ na 6 dni, dni/daty parzyste, dni/daty nieparzyste, dni/daty nieparzyste w³¹czaj¹c 31 oraz
29 luty. Aby wyœwietliæ cykle, przycisn¹æ
jeden raz. Aby przejœæ z jednego rodzaju cyklu do innego,
przyciskamy
. Gdy zobaczymy rodzaj cyklu, który nam odpowiada, przypisujemy go do danego programu
(A, B lub C) przyciskaj¹c
. Uwaga: “CYC” pojawia siê na wyœwietlaczu podczas pracy z t¹ funkcj¹.
Poni¿ej ekrany ró¿nych rodzajów cykli.

Tygodniowy

1 dzieñ nawad. co 2 dni

Uwaga: Jeœli przyciœniemy

1 dzieñ nawad. co 6 dni

dni/daty parzyste

dni/daty nieparzyste

po raz drugi, wyjdziemy z funkcji wyboru rodzaju cyklu.

3- Dni nawadniania: ustawianie dni nawadniania po wyborze rodzaju cyklu dla ka¿dego programu
(A, B i C).
Dla nastêpuj¹cych rodzajów cykli wymagane jest:
* Tygodniowy: wybraæ dni nawadniania w tygodniu
* 1 dzieñ nawad. co 2 dni, 1 dzieñ nawad. co 3 dni itd. Do 1 dnia nawad. co 6 dni: trzeba zdecydowaæ,
który z dni bêdzie uznawany jako “dzisiaj”.
Nastêpuj¹ce rodzaje cykli nie wymagaj¹ dalszego programowania:
*Dni/daty parzyste,
*Dni/daty nieparzyste,
*Dni/daty nieparzyste w³¹czaj¹c 31 oraz 29 lutego.
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Kalendarz tygodniowy (1-7 dni):
Wcisn¹æ
.
Wybraæ program (A, B lub C), w którym ¿yczymy sobie ustawiæ cykl
7-dniowy poprzez naciœniêcie
. W naszym przyk³adzie jest to C.
Pojawia siê ekran. 1 = poniedzia³ek, 2 = wtorek, itd... Domyœlnie ka¿dy dzieñ
jest dniem nawadniania, zgodnie z tym, co pokazuje kwadratowa otoczka
wokó³ cyfry. Przy pomocy klawiszy +/ON I -/OFF, aby zatwierdziæ lub usun¹æ
kwadracik. Brak kwadracika = brak nawadniania danego dnia. Nawadnianie
nie pojawi siê, jeœli nie ma kwadratowej otoczki. Przejechaæ kursorem
z jednego dnia (numeru) na drugi przy pomocy klawisza
.
Jeœli wybraliœmy cykl 1 dzieñ nawadniania co dwa dni, 1 dzieñ nawadniania co 3 dni, … , 1 dzieñ nawadniania co 6 dni, postêpujemy nastêpuj¹co:
- Przyciskamy
.
- Przyciskamy
, by wybraæ program A, B lub C.
Wa¿ne: niezale¿nie od tego, jaki cykl wybieramy, cyfra 1 zawsze pojawia
siê w kwadratowej obwódce. Jest to jedyny dzieñ nawadniania w cyklu.
- Teraz trzeba ustawiæ dzieñ w cyklu, który wybieramy jako “Dzisiaj”.
Nieprzerwanie przyciskaæ
a¿ do pojawienia siê wybranej cyfry dnia.
W tym przyk³adzie, typem cyklu jest 1 dzieñ nawadniania co 6 dni.
“Dzisiaj” jest “3”. Oznacza to, ¿e “Dzisiaj” jest uwa¿ane za 3-ci dzieñ cyklu.
W zwi¹zku z tym nawodnienie pojawi siê 4 dni póŸniej.
Oto kolejny przyk³ad: typ cyklu jest 1 dzieñ nawadniania co 5 dni. “Dzisiaj”
zosta³o wyznaczone jako dzieñ “4”. Oznacza to, ¿e “Dzisiaj” jest 4-tym dniem
tego cyklu. Zatem nawadnianie pojawi siê za dwa dni.
Dni/daty parzyste, dni/daty nieparzyste, dni/daty nieparzyste + 31 i 29.02:
Nie ma potrzeby wyboru dni nawadniania, s¹ one ustalone automatycznie.
Pojawi siê jeden z poni¿szych ekranów:

dni/daty parzyste

dni/daty nieparzyste

dni/daty nieparzyste + 31 i 29.02

4 - Uruchamianie cyklu rêcznego
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e cykl sk³ada siê ze wszystkich stacji pracuj¹cych w kolejnoœci w obrêbie programu. Nieprzerwanie naciskamy klawisz
do momentu
pojawienia siê ekranu, jak po prawej.
Nacisn¹æ klawisz
, aby wybraæ program, który chcemy uruchomiæ rêcznie.
Nastêpnie naciskamy klawisz +/ON. Zostanie wyœwietlony migaj¹cy strumieñ
zraszacza. Wyœwietli siê stacja 1, a czas pozosta³y dla stacji 1 bêdzie odliczany
w dó³ w przedzia³ach 1 min. Nastêpnie numer kolejnej stacji przypisanej do
tego programu pojawi siê wraz z pozosta³ym czasem nawadniania.
Ekran wyœwietli ka¿d¹ stacjê do czasu zakoñczenia cyklu.
Jeœli chcemy zakoñczyæ nawadnianie, przyciskamy klawisz +/OFF przez 1 min. rêcznie uruchomionego
cyklu. Jeœli cykl pracowa³ d³u¿ej ni¿ 1 min., mo¿na zatrzymaæ nawadnianie przez przyciskanie najpierw
klawisza
, a nastêpnie klawisza +/OFF. Wyœwietlacz LCD powróci automatycznie do wyœwietlania
aktualnego czasu.
UWAGA: Jeœli sterownik jest w pozycji wy³¹czonej (patrz: Wy³¹czanie Nawadniania), nie mo¿na nawadniaæ
przy u¿yciu rêcznego startu. Nawet jeœli wyœwietlacz pokazuje zraszacz z migaj¹cym strumieniem,
nawadnianie siê nie odbêdzie.
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5 - Funkcja Bud¿etu Wodnego
Podczas wiosny i jesieni wymagania nawodnienia s¹ mniejsze w porównaniu
z latem. Dlatego te¿ niezbêdne jest zredukowanie iloœci wody dla ka¿dej stacji.
Funkcja Bud¿etu Wodnego umo¿liwia modyfikacjê zaprogramowanego czasu
nawadniania. Mo¿na zarówno zwiêkszyæ jak i zmniejszyæ czas nawadniania
bez koniecznoœci przeprogramowywania sterownika. Klawisz Bud¿etu Wodnego wp³ywa na wszystkie stacje przy³¹czone do danego programu (A, B lub C).
Naciœnij klawisz
. Pojawi siê ekran. Teraz nale¿y wybraæ program, który
pragniemy zmodyfikowaæ. Wciskamy klawisz ABC. Nastêpnie wciskamy
klawisz +/ON, by zwiêkszyæ czas nawadniania oraz klawisz -/OFF, by skróciæ
czas nawadniania. Czas nawadniania jest modyfikowany w przedzia³ach 10 %.
Gdy program zaczyna dzia³anie, pojawi siê taki ekran. Wyœwietlacz pokazuje
wiadomoœæ % A, % B i % C, co wskazuje na to, ¿e program korzysta z funkcji
Bud¿etu Wodnego. Brak znaku “%” na wyœwietlaczu oznacza, ¿e program nie
korzysta z funkcji Bud¿etu Wodnego.
UWAGA: regulacja Bud¿etu Wodnego nie ma wp³ywu na czas nawadniania
stacji uruchamianych rêcznie.
6 - Ustawianie opóŸnienia miêdzy stacjami
Dialog+ posiada funkcjê pozwalaj¹c¹ na zaprogramowanie opóŸnienia startu
ka¿dej stacji przypisanej do tego samego programu. Podczas okresu opóŸnienia
nie bêdzie pracowaæ ¿adna stacja. OpóŸnienie mo¿na ustawiæ od 0 do 99 sek.
Mo¿na ustawiaæ ró¿ne opóŸnienia miêdzy stacjami przypisanymi do programów
A, B oraz C. OpóŸnienie to nie ma wp³ywu na uruchamianie stacji pomp lub
otwieranie zaworu g³ównego (terminal “Pompe”) oraz czas startu pierwszej
stacji w programie. Ponadto pompa lub zawór g³ówny bêd¹ kontynuowaæ pracê
podczas opóŸnienia miêdzy dwoma stacjami. Nacisn¹æ dwa razy klawisz
w celu wyœwietlenia ekranu. U¿yæ klawisza
w celu wybrania programu,
dla którego chcemy ustawiæ opóŸnienie startu miêdzy ka¿d¹ ze stacji przypisanych do tego programu (w naszym przyk³adzie: do programu C). OpóŸnienie
miêdzy stacjami jest ustawiane przy pomocy klawiszy +/ON oraz -/OFF w przedzia³ach 1-sekundowych. Wartoœci¹ domyœln¹ jest “0”, które oznacza, ¿e nie ma
¿adnego opóŸnienia miêdzy stacjami. Maksymalne ustawienie wynosi 99 sekund.
Podczas fazy opóŸnienia pojawia siê ekran podobny do tego po prawej.
W tym przyk³adzie nastêpn¹ stacj¹ zaprogramowan¹ na dzia³anie jest stacja 5,
przypisana do programu C. Pozosta³y czas opóŸnienia wynosi 26 sekund i jest
odliczany w dó³ sekunda po sekundzie a¿ do “0”.
IV - WIADOMOŒCI ALARMOWE
1. Zasilanie 230V (wtyczka)
Jeœli sterownik nie ma zasilania 230V, wyœwietlacz poka¿e migaj¹c¹ wtyczkê
(patrz na rysunku). Wtyczka zniknie w momencie przywrócenia zasilania.
2. Problem na stacji / krótkie spiêcie
Jeœli pojawi siê krótkie spiêcie lub wyst¹pi prze³adowanie elektryczne (wiêcej
ni¿ 4 zawory na stacjê) pojawi siê taki ekran.
DIALOG jest wyposa¿ony w system automatycznego diagnostycznego
przerywania obwodu, który identyfikuje stacjê, na której pojawi³ siê problem.
Sterownik bêdzie kontynuowa³ nawadniania na wszystkich pozosta³ych
pracuj¹cych stacjach. Po zlokalizowaniu i usuniêciu usterki sterownik przywróci
normaln¹ pracê tej stacji w nastêpnym cyklu.
Uwaga: krótkie spiêcie na wyjœciu “Pompe” spowoduje zamkniêcie wszystkich
stacji. Jeœli krótkie spiêcie wystêpuje na kilku stacjach, sterownik wyœwietli
stacjê z najni¿szym numerem.
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V. INNE FUNKCJE
1 - Wy³¹czanie nawadniania: niebieski klawisz ON/OFF
Ustawienie “off” (wy³¹czony) jest dobre w przypadku wy³¹czania
podczas deszczu lub konserwacji systemu.
Domyœln¹ pozycj¹ klawisza jest “on” (w³¹czony), która pozwala
na przeprowadzenie nawadniania.
Jednak¿e, mo¿na zapobiec nawadnianiu bez wp³ywu na terminarz
programowania. Nacisn¹æ klawisz ON/OFF, a wtedy pojawi siê ekran,
jak obok.
Teraz nawadnianie nie jest mo¿liwe; nie s¹ mo¿liwe starty automatyczne ani rêczne stacji.
Nacisn¹æ klawisz w celu przywrócenia nawadniania.

C/ TRYB SATELITARNY
Twój sterownik mo¿e pracowaæ jako satelita w systemie sterowania centralnego Tele Manager.
Aby pracowaæ w trybie satelitarnym, musimy zainstalowaæ modem. Patrz: §A-5.
Musimy mieæ równie¿ komputer PC wyposa¿ony w oprogramowanie Tele Manager.
Tryb satelitarny zapewnia dodatkowe informacje wyœwietlane na ekranie LCD sterownika oraz
dodatkowe informacje o stanie aktualnym, opisane poni¿ej:
WA¯NE:
W trybie satelitarnym mamy zawsze mo¿liwoœæ rêcznego uruchamiania stacji lub programów
(patrz: B/ PROGRAMOWANIE KONWENCJONALNE § II, § 2 oraz § III, § 4).
W trybie satelitarnym nie mo¿emy modyfikowaæ programu, który aktualnie pracuje.
Jednak¿e, mo¿emy zawsze wyœwie tliæ przechowywany program. Po prostu przyciskamy
odpowiednie klawisze funkcyjne.
W trybie satelitarnym mamy zawsze mo¿liwoœæ wy³¹czenia DIALOG+ w terenie, jeœli jest
taka potrzeba.
Podczas komunikacji z jakiegokolwiek powodu miêdzy DIALOG+ oraz Tele Manager,
program przechowywany w DIALOG+ jest automatycznie zastêpowany programem
wybranym w Tele Manager.
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Produkty firmy RAIN BIRD® posiadają Certyfikat ISO 9002 oraz Aprobatę Techniczną,
która dopuszcza powyŜsze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.
Sterowniki posiadają równieŜ deklarację zgodności producenta CE.

Producent:

Dystrybutor w Polsce:

RAIN BIRD Deutschland GmbH
Siedlerstrasse 46
71126 Gäufelden Nebringen
DEUTSCHLAND
Tel.: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 990111
internet: http://www.rainbird.fr

TANAKE Group Sp. z o.o.
ul. Puławska 426
02-884 Warszawa
Tel.: (0-22) 336 90 40
Fax: (0-22) 336 90 49
e-mail: wnts@tanake.com.pl
http://www.tanake.com.pl
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