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N ICWP 1,2,4 DC

AquaNet DC клапани или 
всеки 9 волтов импулсен
соленоид може да работи
с този контролер.

Соленоидът може да бъде
двупътен или трипътен с два
проводника в различен цвят 
(напр. червен и черен) 3 ПЪТЕН СОЛЕНОИД

9 волта клапан

Стенен монтажМонтаж със стойка за клапан

Multi Program

c

Multi Program

c

Монтирайте контролера на стената чрез 
стойката за стенен монтаж или върху клапана
чрез стойката за монтаж на клапан.
Свържете кабелите на клапаните към контролера.
На всеки кабел, излизащ от контролена има 
маркировка за номера на зоната. Свържете 
по цветове проводниците на клапана и тези 
контролера - червен/червен и черен/черен.
Използвайте водоустойчиви кабелни конектори 
за свързване. Неизползваните проводници  
трябва да се изолират за да се избегне късо
съединение. Свържете кабелите ПРЕДИ да
поставите батерията!
Когато батерията се постави, контролера  
проверява позицията на всеки клапан за да
останат всички в затворена позиция!

NEW - With Rain Sensor

Инструкция за работа

Инструкция за монтаж:

Връзка към
Сензор за дъжд

#1 #2

ВАЖНО: Забавянето от 2-3 сек. между натискането на ON и OFF и
реалното сработване на клапана е с цел спестяване на енергия.

Два ръчни режима на работа могат да бъдат избрани:
Ръчен старт на клапан (само за един клапан)

Натиснете       за избор на следващ клапан (NIC WP 2,4 DC).
Ако оставите клапана на ON, той ще затвори, когато свърши
времето за работа, а ако не е програмирано време за напояване 
ще остане отворен за 2 минути. След като клапана затвори,
контролера ще премине в AUTO режим.
Натиснете       to select next manual mode.

За вход в  ръчен
режим от всяка
позиция, натиснете
продължително.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Ръчно поливане

MANUAL

Последователно стартиране - полу-автоматичнo
С тази функция може да стартирате всички програмирани клапани.
Клапаните ще сработват последователно.

Натиснете      за старт на цикъла и      за прекратяване.

На дисплея се показва час и дата, отворени зони, батерия и OFF.
Натиснете       в AUTO режим за спиране на поливането. Покзва се OFF.
Натиснете       в AUTO режим за продължаване на поливането.

ВОДЕН БЮДЖЕТ

AUTO

Когато искате да увеличите или намалите времето за работа на
всички програмирани зони, това става с процентна скала .
Нормалното време за работа е 100%.
Може да влезете в режим на Воден Бюджет от всяка позиция в режим
време за напояване. Натиснете        докато преминете през всички зони.

Натиснете       за да увеличите или         за да намалите процентите.
Например, ако зоните са настроени за 10 минути работа и увеличите
показанието на 150%, всяка от тях ще работи по 15% (Новите 100%)
Натиснете       за да пропуснете ръчен режим. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
       бутон ви води през стъпките на програмиране.
Автоматично връщане : Ако за 3 минути не се натиска бутон, контролера
сам ще превключи на автоматичен режим, освен при MANUAL режим.
Бързо превключване: Ако натиснете       или      продължително, то цифрите
на екрана ще се сменят бързо.
Пълен Ресет: Натиснете и четирите бутона едновременно.
Връщане екрана на  OFF: Натиснете         и           едновременно и задръжте
за няколко секунди, така всички цифри ще изчезнат от екрана и ще светне OFF.
Изтриване на програма: В Auto Run режим натиснете        и        едновременно
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ГОРЕН КАПАК

ЛЕГЛО ЗА БАТЕРИЯ

КОНТРОЛЕР

.ЛОСТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

СТОЙКА

СОЛЕНОИД

КЛАПАН

ПОСОКА НА ВОДНИЯ ПОТОК

Натинсете    за да стартирате клапана (иконата спира да свети)
Натинсете    за да спретее клапана .

Иконата на първия програмиран клапан ще светне.

Изписва се            и иконата на активната зона свети.

докато стрелката на екрана започне да мига. 5 кратно примигване ще 
завърши изтриване на програмата. 

Натиснете      за връщане в автоматичен режим. Всички клапани спират.



Въвеждане на
ден и час.

Въвеждане на
време за поливане.

Въвеждане на
дни за работа.

ИЛИ

Въвеждане на
цикъл дни за
поливане.

To Set Watering
Start Time(s).

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ: Икони на дисплея:

Настройка на ден и час

Продължителност на поливане

Дни за поливане ON/OFF

Ръчен и полу-автоматичен режим

Автоматичен режим

Сензор за дъжд

RAIN OFF - Без поливане

Клапан/зона No.

Контролни бутони:        

“Следващ” Следваща стъпка
на програмиране.

Смяна на ден и клапан No.
В позиция време за поливане  
ще ви отведе до % бюджет.

Увеличава параметъра
Използва се и за “ON” при маркиране
на дни за поливане и за ON в ръчен режим.

Намалява параметъра.
Използва се и за“OFF” при маркиране 
на дни за поливане и за OFF в  ръчен режим. 
Копира настройките на предишния клапан.

Свързване на батерията:
Уверете се, че вашата 9 волта батерия е АЛКАЛНА батерия с високо
качество. При норбална употреба батерията издържа един поливен сезон.
Индикация слаба батерия започва да мига при слаб заряд. Сменете батерията!  

Стъпка 1:
Завъртете 
капака на батерията 
обратно на часовниковата стрелка.

Стъпка 2:
Извадете 
батерията.

Стъпка 3:
Поставете нова 9 волтова
АЛКАЛНА
батерия.

Стъпка 4:
Завъртете капака на батерията 
по часовниковата стрелка.

Програма за напояване:
IПрограмата за напояване има 3 компонента:
      Време за поливане на всяка зона                Дни за работа          Стартово време на програма
Всяка зона / клапан може да се програмира чрез въвеждане на време за поливане.
Времето за поливане може да бъде 1-599 минути за всеки клапан със стъпка от 1 минута
и с до 3 стартови времена на всеки клапан.

1 2 3

СТЪПКИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ:

При натискане на           или          продължително, цифрите се сменят бързо.ВАЖНО

След поставяне на батерията, контролерът показва
“SET TIME/DAY”икона за настройка на час и ден. Ако не се покаже
натиснете        докато се покаже на екрана.
Натиснете                   докато стрелката покаже настоящия ден.
Натиснете         или           за да настроите часа.

Натиснете           за да настроите времето за поливане.

DAYS
CYCLE

START
1

Въведете времето за поливане на клапан/зона 1.

Натиснете           или           за да въведете времето за поливане.
Натиснете           за да преминете към следващата стъпка.

Вие може да изберете определени дни от седмицата за поливане или да
изберете цикъл от дни. Стрелката под SU мига.
Натиснете           за да активирате желаните дни за поливане.
Натиснете           за да активирате дни без поливане.
Натиснете           докато стрелката покаже дневните цикли.
Натиснете           или           за да изберете дневен цикъл.

Отбележете, че се показват две цифри              . Дасната 
означава избрания цикъл от дни (до 30 дни), а лявата 
цифра показва оставащите дни за поливане. (Отброяването е 
обратно и започва от 19 дни). Ако сте избрали 1 = Всеки ден,
2 = Всеки втори ден, 3 = Веднъж на всеки 3 дни и т.н.
Натиснете           ако искате да се върнете в режим “дни от седмицата”.
Натиснете           за да програмирате стартово време.
Натиснете           илиr           за настройка на старт (Отбележете AM/PM).
Натиснете           за въвеждане на следващо (2ро) стартово време
и отново за следващото (3то) стартово време.

Когато настъпи избраното време клапан/зона 1 ще започне да полива. За настройка на 
следващ клапан/зона натиснете          и повторете стъпки 1 до3 и така за всички зони.
За влизане в ръчен режим от всяка позиция натиснете          продължително докато достигнете 
режим            Ръчен.

Батерия изтощена (мига)

Всеки клапан/зона може да има различно време за поливане.


