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1. PODŁĄCZANIE ZAWORÓW DO STEROWNIKA
Sterownik przeznaczony jest do współpracy z 
zaworami elektromagnetycznymi wyposażonymi w 
cewki o mocy do 2.2 W i napięciu 24 VAC. Zawory 
nie są dostarczane wraz ze sterownikiem.
  · Zamknąć zawór główny.
  · Zamontować zawory nawadniające.
Uwaga: zwróć uwagę na kierunek przepływu wody
oznaczony na zaworach symbolem strzałki.
System nawadniający można wyposażyć w główny
zawór elektromagnetyczny zlokalizowany na 
wejżciu do instalacji. Zawór ten będzie otwierał się 
automatycznie wraz z otwarciem dowolnego zawo-
ru sekcyjnego, a zamykał się wraz z zamknięciem 
ostatniego zaworu sekcyjnego.
Zawór główny oznaczony jest na wyżwietlaczu 
sterownika literą M , a na listwie podłączeniowej 
przez litery VM.

2. RĘCZNE OTWIERANIE ZAWORU
Zawory nawadniające mogą być otwierane i zamy-
kane bez użycia sterownika. Ten tryb jest pomocny 
w sytuacji, gdy wymagane jest szybkie uruchomie-
nie nawadniania, a użytkownik nie ma czasu na 
zapoznanie się z instrukcją obsługi sterownika. 
Dźwignia otwierająca zawór znajduje się poniżej 
cewki elektromagnetycznej.
  1. Aby otworzyć zawór przekręć dźwignię w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Aby zamknąć zawór przekręć dźwignię w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  · Zamknięcie zaworu za pomocą dźwigni nie 
jest możliwe jeżli zawór jest otwarty za pomocą 
sygnału elektrycznego ze sterownika.
  · Aby zawór mógł być uruchamiany poprzez ste-
rownik dźwignia musi znajdować się w położeniu 
Automat / Zamknięty.
  * Sterownik może współpracować z różnymi 
zaworami elektromagnetycznymi. W przypadku 
posiadania innych zaworów niż opisane powyżej 
należy ustalić sposób otwierania ręcznego z produ-
centem zaworów.
Uwaga: jeżli instalacja wyposażona jest w ręczny 
zawór główny należy również otworzyć go ręcznie.

kierunek
przepływu wody

Dźwignia

Otwarty Automat /
Zamknięty

Dźwignia Dźwignia

Otwarty Automat /
Zamknięty
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3. MONTAŻ STEROWNIKA
1. Zamontuj sterownik bezpożrednio na żcianie, lub w skrzynce ochronnej, w miejscu zabezpiec-
zonym przed wodą.
Uwaga: zalecane jest zawieszenie sterownika w miejscu łatwo dostępnym, na wysokożci oczu.

2. Użyj szkicu montażowego w skali 1:1 zamieszczonego na końcu instrukcji oryginalnej.
Przykręć żrubę nr 1, zawież urządzenie, zdejmij dolną pokrywę i przytwierdź urządzenie do żciany za
pomocą żrub nr 2 i 3. Patrz rysunki 1 – 3.

Przykład szkicu montażowego
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3.1 Podłączenie baterii podtrzymującej
Włóż baterię podtrzymującą (alkaliczna 9 V) jak pokazano na rysunkach 1 – 4.

Uwaga: bateria ma za zadanie podtrzymanie napięcia dla zegara sterownika. Zegar sterownika jest 
w ten sposób zabezpieczony na wypadek braku zasilania. (Program sterownika jest zabezpieczony w 
każdym przypadku).
W czasie braku zasilania zawór się zamknie i zakończy nawadnianie pomimo, że program sterownika 
będzie nadal realizowany.
Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych.
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3.2 Uwagi odnożnie kabli połączeniowych
Kabel połączeniowy przewodzi prąd o napięciu tylko 24 Volt.
  · Liczba żył kabla połączeniowego powinna być równa liczbie zaworów nawadniających plus 2 
żyły więcej: jedna do zaworu głównego i jedna jako żyła wspólna. W celu ułatwienia podłączania 
zalecane jest stosowanie kabli z żyłami w różnych kolorach.
  · Zaleca się stosowanie zapasowych żył na wypadek podłączenia dodatkowych zaworów lub 
wystąpienia uszkodzenia żył(y).
  · Minimalny przekrój żył kabla połączeniowego wynosi 0.5 mm2. Jeżli zawory są zlokalizowane w
odległożci większej niż 100 m od sterownika należy skontaktować się z firmą GALCON w celu ustal-
enia wymaganego przekroju żył kabla połączeniowego.
  · Kable połączeniowe powinny być układane w zorganizowany sposób, na żcianie przy pomocy 
uchwytów, a w gruncie w rurach osłonowych.
  · Nie zaleca się skręcania kabli ze sobą. Jeżli to konieczne, odcinki kabli powinny być łączone za 
pomocą listew połączeniowych.
  · Kable połączeniowe powinny być łączone z zaworami elektromagnetycznymi za pomocą konek-
torów elektrycznych w puszkach ochronnych (nie załączone). Pożądane jest, aby liczba połączeń w 
puszce była większa od liczby zaworów.

3.3 Podłączenie cewek, zasilania prądem AC i czujnika
Przed podłączeniem sterownika do źródła prądu, do sterownika należy podłączyć zawory. W tym 
celu pomocne będą poniższe objażnienie oraz rysunek.
Czujnik zabezpieczający przed nawadnianiem
1. Symbol na wyżwietlaczu sterownika oznacza, że czujnik jest aktywny. W tym trybie zapobiega on
otwarciu zaworów nawadniających.
Uwaga: obwód elektryczny sterownika znajduje się w trybie „normalnie zamkniętym” (NC). Przyłącza 
do podłączenia czujnika połączone są metalowym mostkiem. W celu podłączenia czujnika należy 
usunąć metalowy mostek. W celu ponownego zablokowania czujnika mostek należy włożyć na 
miejsce. W przypadku zagubienia mostka przyłącza do podłączania czujnika można połączyć za 
pomocą zwykłego kabla elektrycznego.
Uwaga: używać tylko załączonego transformatora lub transformatora posiadającego oznaczenie CE 
o następujących parametrach: moc wejżciowa – 220 VAC, moc wyjżciowa – 24 VAC, 50 Hz, 500 mA 
oraz dodatkowo transformator powinien być kategorii SELV i spełniać następujące standardy: IEC 
61558 lub VDEO 700 (dla Australii 830 mA).
Podłączenie sterownika do sieci elektrycznej powinno być wykonane przez uprawnionego elektryka, 
zgodnie z przepisami wykonywania instalacji zewnętrznych i obowiązującymi wymaganiami 
bezpieczeństwa, w miejscu zabezpieczonym przed wodą.
Informacje podstawowe 
Z każdej cewki wystają dwie żyły w tym samym kolorze. Jedną żyłę 
(dowolną) łączymy z przyłączem listwy połączeniowej sterownika 
oznaczonym odpowiednim numerem zaworu.
Drugą żyłę łączymy z przyłączem oznaczonym literami COM na tej 
samej listwie połączeniowej
sterownika. Dla ułatwienia podłączania przewidziano 4 przyłącza 
COM. Odległożć pomiędzy sterownikiem i zaworami zwykle 
przekracza długożć kabli wystających z cewek i konieczne jest ich 
przedłużenie za pomocą kabla elektrycznego (4). Kable cewek 
łączymy z kablem przedłużającym za pomocą listwy połączeniowej 
(5), a kabel przedłużający łączymy z kolei z listwą połączeniową 
sterownika.
Listwy połączeniowe i kable przedłużające nie są dostarczane ze 
sterownikiem.
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Podłączanie kabli cewek do listwy połączeniowej
1. Oznacz przyłącza na listwie połączeniowej: C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, M (5). Zaleca się oznaczyć wszyst-
kie przyłącza nawet jeżli liczba zaworów jest mniejsza.
2. Podłącz po jednej żyle z każdej cewki z listwą połączeniową (5). Upewnij się, że numer zaworu 
w terenie odpowiada numerowi oznaczonemu na listwie połączeniowej: zawór nr 1 do przyłącza 
nr 1, zawór nr 2 do przyłącza nr 2 itd. Zawór główny (jeżli występuje) jest podłączany do przyłącza 
oznaczonego literą M.
3. Podłącz pozostałe żyły z każdej cewki do przyłącza listwy połączeniowej oznaczonego literą C.
Podłączanie kabli przedłużających do sterownika 
1. Zdejmij dolną pokrywę sterownika.
2. Podłącz żyły kabla przedłużającego do przyłączy listwy połączeniowej sterownika: numery 1 – 6 
po prawej stronie listwy, a litery M i C – po stronie lewej. Wszystkie zaciski C są takie same. Zanotuj 
numery przyłączy i kolory żył do nich podłączonych.
3. Podłącz drugie końcówki żył kabla przedłużającego (4) do listwy połączeniowej (5) tak, aby nu-
meracja zaworów odpowiadała numerom przyłączy na listwie sterownika, wykorzystując informacje 
zanotowane w poprzednim kroku.
Podłączanie czujnika (opcjonalnie)
Podłącz kable czujnika do przyłączy listwy połączeniowej sterownika oznaczonych literami SNSR, jak
pokazano na rysunku. Polaryzacja kabli jest nieistotna.

SENSOR
SENSOR



8

Podłączanie sterownika do źródła prądu
1. Podłącz dwa kable od transformatora do listwy połączeniowej sterownika z lewej strony, do 
przyłączy oznaczonych symbolem 24V AC (polaryzacja kabli jest nieistotna).
2. Podłącz transformator do źródła prądu. Od tej chwili sterownik jest gotowy do programowania.
3. Jeżli występuje koniecznożć sterowania pompą, można ją uruchamiać poprzez przekaźnik 24 
V, który należy podłączyć do przyłączy oznaczonych literami COM i VM na listwie przyłączeniowej 
sterownika.
Uwaga: przekaźnik powinien być zamontowany w odległożci minimum 5 m od sterownika. Ste-
rownik nie powinien być połączony bezpożrednio z pompą. Podłączenie pompy do sterownika pow-
inno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Sterownik nie powinien być podłączany do 
źródła prądu, do którego podłączone jest inne urządzenie napędzane silnikiem.
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4. PROGARMOWANIE STEROWNIKA
4.1 Informacje ogólne
· Sterownik AC – GQ posiada trzy programy nawodnieniowe – A, B, C.
· Dodatkowo, można uruchomić program specjalny X.
Programowanie nawadniania
Można wprowadzić trzy programy nawadniania – A, B, C.
W każdym z nich wybieramy dni tygodnia, w których uruchamiane będą zawory przypisane do 
danego programu. Czas startu nawadniania ustawiany jest tylko dla pierwszego zaworu, nato-
miast czas nawadniania przypisywany jest niezależnie dla każdego zaworu. Zawory otwierają się 
sekwencyjnie, tzn. jeden po drugim, zgodnie z numeracją na wyżwietlaczu sterownika. Zawsze 
otwarty może być tylko jeden zawór. Jeżli wprowadzono trzy programy (A + B + C), których czasy 
nawadniania się nakładają, pierwszy uruchomiony zostanie program A, po zakończeniu programu 
A – program B, a na końcu program C.
Każdy zawór może zostać przypisany do dowolnego programu i w każdym z programów może 
posiadać inny czas nawadniania.
Podstawowe objażnienia
Do programowania sterownika służą: 10 – pozycyjny przełącznik trybu oraz 5 przycisków.
· - przycisk zmiany – do przechodzenia pomiędzy kolejnymi krokami na wyżwietlaczu
· - przycisk wyboru – do wyboru danych przeznaczonych do zmiany (np.: godziny, minuty, itd.)
· - przycisk wyboru programu – do przechodzenia pomiędzy programami A, B i C oraz X
· - przycisk zwiększania wartożci – do zwiększania wartożci wybranego parametru
· - przycisk zmniejszania wartożci - do zmniejszania wartożci wybranego parametru

przycisk
RESET

4.2 Programowanie sterownika
4.2.1 Ustawianie aktualnej godziny i dnia tygodnia
Aby sterownik uruchamiał system nawadniający zgodnie z wymaganym czasem należy ustawić 
aktualną godzinę i dzień tygodnia.
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Ustaw pokrętło w pozycji TIME - 
· Naciżnij przycisk -      zaczną migać cyfry 
godzin. Ustaw aktualną godzinę przy pomocy 
przycisków      i     . (Zwróć uwagę na oznacze-
nie godzin AM i PM).
· Naciżnij przycisk   - zaczną migać cyfry 
minut. Ustaw aktualny czas przy pomocy 
przycisków      i      .
· Naciżnij przycisk    - pojawi się data w 
układzie: rok – miesiąc – dzień. Kiedy miga 
rok można ustawić aktualny rok przy pomocy 
przycisków     i      .
· Naciżnij przycisk    - zacznie migać miesiąc. Ustaw aktualny miesiąc przy pomocy przycisków      i      .
· Naciżnij przycisk    - zacznie migać dzień. Ustaw aktualny dzień (odpowiedni dzień tygodnia pojawi 
się automatycznie).
· Można ustawić europejski zegar 24 – godzinny poprzez jednoczesne naciżnięcie przycisków     i
po ustaniu migania. Ponowne nacinięcie obu przycisków spowoduje powrót do formuły AM / PM.

4.2.2 Wybór harmonogramów nawadniania
Sterownik posiada trzy harmonogramy nawadniania dla aktywnych programów A, B lub C:
1. Nawadnianie wg dni tygodnia: nawadnianie w wybrane dni tygodnia - .
2. Nawadnianie cykliczne: nawadnianie cykliczne w zakresie od raz dziennie do raz na 30 dni - .
3. Nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste: nawadnianie w parzyste lub nieparzyste dni 
miesiąca - .

4.2.3 Programowanie sterownika dla grupy zaworów (program A, B, C)
· Aby wybrać program nawadniający A, B, C 
lub X ustaw pokrętło w pozycji WEEKLY/CY-
CLIC/EVEN ODD.
· Na wyżwietlaczu pojawi się jeden z trzech 
programów – naciskaj przycisk Pr do mo-
mentu wyżwietlenia programu, który chcesz 
wybrać, np. A z napisem OFF.
(Pojawia się także symbol X - dla programu 
dodatkowego, który zostanie opisany w 
punkcie 4.3.4).
· W celu uruchomienia realizacji programu 
wymagany jest uprzedni wybór jednego z 
trzech
harmonogramów nawadniania: wg dni tygodnia      - , cyklicznie       - , w dni parzyste lub nieparzyste
naciskając przycisk - .
· Po naciżnięciu przycisku jeden raz  – wybieramy nawadnianie wg dni tygodnia        w programie A.
· Po naciżnięciu przycisku kolejny raz  – wybieramy nawadnianie cykliczne         w programie A.
· Po naciżnięciu przycisku kolejny raz  – wybieramy nawadnianie wg dni parzystych lub nieparzy-
stych       w programie A.
· Po naciżnięciu przycisku kolejny raz  – usuwamy program A (OFF). Program A jest nieaktywny.
Uwaga: o tego kroku sterownik będzie programowany zgodnie z wybranym harmonogramem 
nawadniania: wg dni tygodnia – punkt 4.2.4, cyklicznie – punkt 4.2.5, wg dni parzystych lub 
nieparzystych – punkt 4.2.6.
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4.2.4 Harmonogram nawadniania wg dni tygodnia -
Poniższe czynnożci opisują sposób wyboru dni tygodnia, w których nawadnianie będzie aktywne 
dla zaworów przypisanych do wybranego programu.
· Ustaw pokrętło w pozycji WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD.
Naciżnij przycisk     , aby wybrać harmonogram nawadniania wg dni tygodnia .

Wybór dni do nawadniania (harmonogram nawadniania wg dni tygodnia)
· Naciżnij przycisk        . U góry wyżwietlacza 
pod literami Su (niedziela) pojawi się 
migająca strzałka -        . Jeżli chcesz wybrać 
ten dzień do nawadniania naciżnij przy-
cisk .         Strzałka pozostanie na miejscu i 
przestanie migać, a zacznie migać pod literą 
M (poniedziałek). Jeżli nie chcesz wybierać 
Su (niedziela) naciżnij przycisk         strzałka 
zniknie i pojawi się migając pod literą M 
(poniedziałek), itd.

Programowanie godziny startu nawadniania (harmonogram nawadniania wg dni tygodnia)
W tym kroku możliwe jest ustawienie do 4 startów dziennie dla każdego z programów A, B i C. Każdy 
start oznacza uruchomienie pierwszego zaworu przypisanego do wybranego programu, a następnie 
uruchamianie pozostałych zaworów w 
kolejnożci wg numeracji.
· Ustaw pokrętło w pozycji START TIME. Na 
wyżwietlaczu pojawi się napis START I z ikoną
harmonogramu nawadniania wg dni 
tygodnia   .    i napisem OFF lub ostatnio 
wprowadzoną godziną startu.
· Naciżnij przycisk   - dane na wyżwietlaczu 
zaczną migać.
· Ustaw żądaną godzinę startu przy pomocy 
przycisków      i      . (Zwróć uwagę na oznac-
zenie godzin AM i PM).
· Jeżli chcesz ustawić kolejne czasy startów powtórz powyższe czynnożci.
· Aby skasować dany czas startu wybierz go przy pomocy przycisku         i naciżnij przycisk     . Cyfry 
godziny zaczną migać. Naciskaj przycisk        lub         do momentu pojawienia się słowa OFF.
Przypisywanie zaworów do programu i ustawianie czasów nawadniania dla każdego zaworu 
jest identyczne dla każdego z harmonogramów nawadniania – patrz strona 13.
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4.2.5 Harmonogram nawadniania cyklicznego -
W tym trybie sterownik jest programowany do uruchamiania wybranego programu w okreżlonych 
odstępach czasowych. Nawadnianie może odbywać się w zakresie od raz dziennie do raz na 30 
dni. Cykl nawadniania będzie identyczny dla wszystkich zaworów przypisanych do wybranego 
programu.

Wybór długożci cyklu nawadniającego
· Ustaw pokrętło w pozycji WEEKLY/CYCLIC/
EVEN ODD.
· Naciżnij przycisk    , aby wybrać harmono-
gram nawadniania cyklicznego .
· Naciskaj przycisk       do momentu pojawienia 
się na wyżwietlaczu symbolu            i napisu 
DAYS 1 oznaczającego, że nawadnianie od-
bywa się codziennie.
· Naciżnij przycisk     - napis DAYS 1 zacznie 
migać.
· Ustaw długożć cyklu nawadniającego przy 
pomocy przycisków      i       do max. 30 dni (DAYS 30).

Czas startu cyklu nawadniającego – START – dla harmonogramu nawadniania cyklicznego -
W tym trybie wybierany jest dzień i godzina 
startu cyklu nawadniającego dla pierwszego 
zaworu. (W
harmonogramie nawadniania cyklicznego 
możliwy jest tylko jeden czas startu). Wszystkie 
zawory
przypisane do danego programu będą otwierały 
się jeden po drugim. W momencie zamknięcia 
jednego zaworu otwiera się następny itd.

Ponadto, należy także ustawić liczbę dni po ilu program zacznie być realizowany: 0 dni – 
oznacza, że program rozpocznie się tego samego dnia, 1 dzień – program rozpocznie się 
następnego dnia, itd. aż do 30 dni co oznacza, że program rozpocznie się za 30 dni.

· Ustaw pokrętło w pozycji START TIME. Na wyżwietlaczu pojawi się napis START I, ostatnio
wprowadzona godzina startu lub napis OFF.
· Naciżnij przycisk     - godziny na wyżwietlaczu 
zaczną migać. Przy pomocy przycisków       i      
ustaw żądaną godzinę startu.
· Naciżnij przycisk     - minuty na wyżwietlaczu 
zaczną migać. Przy pomocy przycisków     i     
ustaw żądany czas startu.
· Naciskaj przycisk      do momentu pokazania się 
cyfry 1 i słowa DAYS.
· Przy pomocy przycisków      i      ustaw liczbę dni 
po ilu program zacznie być realizowany.

Przypisywanie zaworów do programu i ustawianie czasów nawadniania dla każdego zaworu 
jest identyczne dla każdego z harmonogramów nawadniania – patrz strona 13.
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4.2.6 Harmonogram nawadniania wg parzystych lub nieparzystych dni miesiąca -
W tym trybie wybierane są parzyste lub nieparzyste dni miesiąca, w których nawadnianie będzie akty-
wne.
Dodatkowo można zablokować nawadnianie w wybrane dni tygodnia.
· Ustaw pokrętło w pozycji WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD.
· Naciskaj przycisk      do momentu pokazania 
się na wyżwietlaczu napisu EVEn (dni parzyste) i 
symbolu      pod słowem EVEN.
Wszystkie dni tygodnia zostaną na wyżwietlaczu 
oznaczone strzałkami. Możliwy jest wybór 
dni tygodnia, w których nawadnianie ma być 
zablokowane.
· Aby usunąć wybrane dni tygodnia z harmono-
gramu nawadniania naciskaj przycisk Strzałka 
pod dniem tygodnia zacznie migać.
Naciżnij przycisk      dla dnia tygodnia, w którym 
nawadnianie ma być zablokowane.
Przykład: jeżli zablokowano niedzielę, wówczas 
w niedziele nawadnianie nie będzie realizowane.
Także wtedy, gdy data przypada na dzień 
parzysty.
· Aby wybrać dni nieparzyste ponownie naciżnij 
przycisk      - na wyżwietlaczu pojawi się napis
Odd.
· Wybierz dni tygodnia, w których nawadnianie 
ma być zablokowane jak pokazano poprzednio.
Programowanie czasów startu nawadniania 
– START – jest identyczne jak dla harmono-
gramu
nawadniania wg dni tygodnia (patrz strona 11).

4.2.7 Przypisywanie zaworów      - do programu i ustawianie czasu nawadniania      - dla każdego
zaworu. Obowiązujące dla wszystkich harmonogramów nawadniania.
W tym trybie przypisujemy zawory do programów i ustawiamy czas nawadniania dla każdego zaworu.
Długożć czasu nawadniania dla każdego zaworu można ustawić w przedziale od 1 minuty do 4 godzin 
(3:59). Do programu można przypisać dowolną ilożć zaworów, od 1 do 8. Zwróć uwagę, że każdy zawór 
może być przypisany do każdego z programów A, B, C równoczeżnie.
· Ustaw pokrętło w pozycji DURATION. Na wyżwietlaczu pojawią się następujące ikony: symbol
wybranego programu, np. - program A, symbol harmonogramu nawadniania, np.      - , symbol czasu
nawadniania      - oraz migający symbol wyboru dla pierwszego zaworu w programie - .
· Na wyżwietlaczu widoczna jest ostatnio wprowadzona godzina startu lub godzina 0.00. Jeżli chcesz
przejżć do następnego programu naciżnij przycisk - .
· Naciżnij przycisk      - godziny na wyżwietlaczu zaczną migać. Przy pomocy przycisków       i       ustaw
żądaną liczbę godzin.
· Naciżnij przycisk      - minuty na wyżwietlaczu zaczną migać. Przy pomocy przycisków       i       ustaw
żądaną liczbę minut.
· Naciskając przycisk       przejdziesz do wyboru następnego zaworu.
Uwaga: zawór, dla którego czas nawadniania pozostanie równy 0.00 nie otworzy się.
W celu zaprogramowania kolejnych programów B lub C należy powtórzyć powyższe czynnożci.
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4.3 Dodatkowe możliwożci programowania
4.3.1 Budżet Wodny – procentowe zwiększanie lub zmniejszanie czasu nawaniania 
Istnieje możliwożć wydłużania lub skracania czasu nawadniania, procentowo, dla wszystkich 
zaworów
przypisanych do danego programu A, B lub C (dla każdego programu indywidualnie).
· Ustaw pokrętło w pozycji WATER BUDGET.
· Naciskaj przycisk Pr do momentu ustawienia 
programu A. Na wyżwietlaczu pojawi się 
symbol
100% razem z oznaczeniem programu A oraz 
symbolami       - nad zaworami przypisanymi 
do tego programu.
· Naciżnij przycisk      - zacznie migać symbol 
100%. Przy pomocy przycisków       i       ustaw 
wymaganą procentową zmianę czasu nawad-
niania.
Naciskając jednokrotnie przycisk       
wydłużamy czas o 10%. Naciskając jednokrotnie przycisk       skracamy czas o 10%.
· Czas nawadniania można wydłużać do 190% i skracać do 10%.
· Naciżnij przycisk Pr jeżli wymagana jest zmiana procentowa dla programów B lub C.
Maksymalny czas nawadniania po wydłużeniu procentowym wynosi 4 godziny.
Minimalny czas nawadniania po skróceniu procentowym wynosi 1 minutę.

4.3.2 RAIN OFF – czasowe zawieszanie wykonywania programu -
W tym trybie czasowo zawieszamy wykonywanie programu A, B lub C lub wszystkich programów, 
np. z powodu opadów deszczu. Wpisany program jest zachowany, natomiast jego realizacja jest 
wstrzymana.
Wykonywanie programu można zawiesić na okres od 1 do 240 dni. Po upływie okresu zawieszenia
sterownik powraca do realizacji programu.
· Ustaw pokrętło w pozycji RAIN OFF.
· Naciżnij przycisk Pr. Na wyżwietlaczu pojawi 
się oznaczenie programu wraz z symbolami -
nad zaworami przypisanymi do tego progra-
mu oraz symbolem zawieszenia programu - .
Wybierz żądany program.
· Naciżnij przycisk      - zacznie migać napis 
DAYS 00. Przy pomocy przycisków       i       
ustaw żądaną liczbę dni zawieszenia pro-
gramu.
Wszystkie zawory przypisane do tego pro-
gramu będą zawieszone.
· Jeżli potrzeba powtórz powyższe czynnożci w celu zawieszenia pozostałych programów.
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4.3.3 Ręczne uruchamianie nawadniania poprzez sterownik 
Zawory można otwierać ręcznie ze sterownika na 3 sposoby:
1. Wszystkie zawory przypisane do jednego z programów A, B lub C.
2. Dowolny zawór przypisany do jednego z programów.
3. Wszystkie zawory przypisane do wszystkich programów.
Uwaga: ręczne uruchomienie nawadniania poprzez sterownik przerywa realizację programów. Po
zakończeniu nawadniania uruchomionego ręcznie sterownik powraca do realizacji wprowadzonych
programów.

Ręczne uruchamianie wszystkich zaworów przypisanych do jednego z programów
· Ustaw pokrętło w pozycji MANUAL.
· Naciżnij przycisk Pr. Na wyżwietlaczu 
pojawią się symbole: programu A oraz 
wszystkich zaworów przypisanych do tego 
programu - .
· Naciskając przycisk Pr wybierz żądany pro-
gram A, B lub C. Na wyżwietlaczu pojawią się 
symbole wszystkich zaworów przypisanych 
do danego programu wraz z napisami 
MANUAL i OFF.
· Naciżnij przycisk      . Na wyżwietlaczu 
pojawi się napis ON oraz symbol otwarcia 
dla pierwszego zaworu       - . Kilka sekund 
później pojawi się symbol otwarcia zaworu głównego .
Zawory przypisane do tego programu będą się otwierały jeden po drugim.

Ręczne uruchamianie dowolnego zaworu przypisanego do jednego z programów
· Ustaw pokrętło w pozycji MANUAL.
· Aby otworzyć jeden z zaworów przyp-
isanych do programu naciżnij przycisk . 
Symbol       - dla pierwszego zaworu zacznie 
migać i pojawi się zaprogramowany czas 
nawadniania dla tego zaworu. Aby otworzyć 
zawór naciżnij przycisk       Po otwarciu 
zaworu pojawi się symbol       i napis ON, a 
po kilku sekundach otworzy się także zawór 
główny     - . W celu otwarcia kolejnego 
zaworu przywróć stan, w którym
ikona na wyżwietlaczu miga naciskając przy-
cisk       i wybierz zawór przy pomocy przycisku
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Ręczne uruchamianie wszystkich zaworów przypisanych do wszystkich programów
· Ustaw pokrętło w pozycji MANUAL.
· Naciskaj przycisk Pr do momentu pokaza-
nia się na wyżwietlaczu napisu ABC wraz z 
symbolem ręcznego uruchamiania zaworów 
-    , słowem STOP i symbolami zaworów 
przypisanych do programów - .
· Aby otworzyć kolejno zawory naciżnij 
przycisk 
Wszystkie zawory, dla których wpisano czas 
nawadniania zaczną otwierać się jeden po 
drugim na czas ustawiony w pierwszym 
programie. W momencie otwarcia pierwszego 
zaworu pojawi się symbol otwarcia zaworu - 
wraz ze napisem RUN, a kilka sekund później 
otworzy się zawór główny - .
· Wszystkie zaprogramowane zawory będą 
otwierały się w kolejnożci programów – pro-
gram A, program B i na końcu program C.

4.3.4 Program dodatkowy X
Program ten umożliwia sterowanie do-
datkowymi systemami znajdującymi się w 
ogrodzie, jak np.: lampami ogrodowymi, 
fontannami itp.
Program X może być uruchamiany tylko wg harmonogramu pracy wg dni tygodnia.
Uruchamianie programu X jest niezależne od pozostałych programów. W tym programie zawór 
główny nie jest otwierany. Na program nie wpływa oddziaływanie czujnika, procentowa zmiana 
czasu pracy, ani zawieszanie programu. Program X może uruchamiać urządzenia tylko poprzez 
przekaźnik 24 VAC 50 mA.
Program X uruchamia zawsze ostatni zawór w sterowniku. W sterowniku 8 – sekcyjnym jest to zawór 
nr 8, w sterowniku 6 – sekcyjnym - zawór nr 6 itd.

Programowanie programu dodatkowego X
· Ustaw pokrętło w pozycji WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD.
· Na wyżwietlaczu pojawi się oznaczenie jednego z programów. Naciskaj przycisk Pr do momentu
pojawienia się żądanego programu X. Wprowadź do programu wymagane dane zgodnie z instrukcją
programowania harmonogramu nawadniania wg dni tygodnia – punkt 4.2.4 na str. 11.
Uwaga: program X może być używany tylko wtedy, gdy ostatni zawór nie jest przypisany do 
żadnego z pozostałych programów.
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5. PROGRAM TESTOWY
W tym trybie sprawdzane jest fizyczne otwieranie zaworów. Konieczna jest obserwacja, czy zawory
uruchamiane ze sterownika rzeczywiżcie otwierają się umożliwiając nawadnianie.
· Ustaw pokrętło w pozycji TEST.
· Na wyżwietlaczu pojawi się cyfra 8 (w przy-
padku sterownika 8 – sekcyjnego) wraz z nu-
merem wersji sterownika (po prawej stronie), 
a także wszystkimi strzałkami oznaczającymi 
podłączone zawory – w tym przypadku 8 
zaworów - .
· Naciżnij przycisk       - zacznie migać strzałka 
nad pierwszym zaworem. Naciżnij przycisk -
- otworzy się zawór główny i rozpocznie się 
nawadnianie. W celu zamknięcia zaworu 
i otwarcia następnego naciżnij przycisk . 
Jeżli zawór się nie otwiera należy poszukać 
przyczyny awarii.
· Jeżli na wyżwietlaczu miga symbol kropli - 
oznacza to, że wystąpiło spięcie na zaworze 
lub kablu do niego prowadzącym. Zawór 
powinien zostać odłączony, a usterka 
naprawiona.
· Aby zakończyć testowanie zaworów naciżnij 
przycisk       i zawór się zamknie.

6. TRYB OFF
Tryb ten umożliwia natychmiastowe zakończenie działania wszystkich programów na czas
nieograniczony.
· Ustaw pokrętło w pozycji OFF. Na 
wyżwietlaczu pojawi się migający napis OFF.
· Naciżnij przycisk       - napis OFF przestanie 
migać, a aktywny program zostanie natychmi-
ast zakończony.
· Aby powrócić do stanu aktywnego przekręć 
pokrętło z pozycji OFF w dowolną inną 
pozycję,
a sterownik zacznie realizację programu od 
następnego zaworu zgodnie z wpisanym 
harmonogramem nawadniania.
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7. TRYB RUN
W trybie RUN wyżwietlacz pokazuje dane reprezentujące aktualny stan sterownika. W tym trybie nie 
ma możliwożci programowania sterownika.
· Ustaw pokrętło w pozycji RUN.
· Na wyżwietlaczu pojawi się symbol otwartego zaworu wraz z czasem pozostającym do końca jego
działania.
· Jeżli jakiż program został zawieszony pojawi się symbol .
· Jeżli dokonano procentowej zmiany czasu nawadniania pojawi się symbol %.

Ostrzeżenie o wyczerpaniu baterii -
Jeżli bateria jest wyczerpana na wyżwietlaczu pojawi się ikona baterii. Baterię należy niezwłocznie 
wymienić.
Bateria służy jedynie do podtrzymania zegara sterownika. W przypadku braku zasilania z sieci 
elektrycznej przy wyczerpanej baterii program nie zostanie utracony lecz będzie przechowywany w 
pamięci sterownika (przez 20 lat). Po przywróceniu zasilania elektrycznego cyfry zegara pojawią się 
ponownie, a programy będą realizowane. Czas i data muszą zostać ustawione ponownie.
Uwaga: w celu zwrócenia uwagi użytkownika i przypomnienia o koniecznożci wymiany baterii oraz
ponownego ustawienia zegara cyfry zegara na wyżwietlaczu będą migać.

Ostrzeżenie o braku zasilania elektrycznego AC -
W przypadku, gdy z jakiegoż powodu zasilanie elektryczne nie dociera do sterownika na  
wyżwietlaczu pojawi się symbol braku napięcia      - AC . Oznacza to, że sterownik nie jest 
podłączony do źródła prądu pomimo tego, że na wyżwietlaczu prezentowane są dane (dzięki baterii 
podtrzymującej).
Uwaga: w czasie braku zasilania zawór się zamknie i zakończy nawadnianie, pomimo że program
sterownika będzie nadal realizowany.

8. USUWANIE PROGRAMU
Wszystkie programy wprowadzone do sterownika można usunąć.
Zdejmij dolną pokrywę sterownika i przy pomocy żrubokręta naciżnij przycisk RESET. Na  
wyżwietlaczu pojawią się wszystkie dostępne ikony.
Niezwłocznie naciżnij jednoczeżnie przyciski                   na 2 sekundy. Na wyżwietlaczu pojawi się 
napis dEL Pr, a potem numer sterownika i numer wersji.
Wszystkie programy zostaną usunięte. Sterownik należy zaprogramować od początku.

przycisk
RESET
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9. KONSERWACJA
· Przed zaworami sterownika należy zamontować filtr, który należy czyżcić raz na kilka miesięcy.
Uruchamianie systemu bez filtra może powodować wadliwe działanie.
· Bateria alkaliczna przy normalnym użytkowaniu powinna być sprawna co najmniej 1 rok.
· Zalecane ciżnienie wody wynosi: 1 – 8 atm.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Zawór nie otwiera się, ani w 
trybie automatycznym, ani po-
przez ręczne uruchomienie ze
sterownika.

Woda nie dociera do systemu;
sygnał elektryczny nie dociera 
do zaworu.

Upewnij się, że zawór główny 
jest otwarty; wyczyżć filtr; 
sprawdź kabel pomiędzy ste-
rownikiem, a zaworem.

Wyżwietlacz nie działa. Awaria zasilania lub wadliwa
bateria.

Sprawdź źródło zasilania,
transformator lub wymień 
baterię.

Zawór nie otwiera się, a na
wyżwietlaczu stale miga ikona
czujnika.

Brak mostka łączącego 
przyłącza czujnika.

Podłącz czujnik lub wstaw
mostek.

Zawór nie zamyka się pomimo
słyszalnego „kliknięcia” w
momencie wysłania sygnału
elektrycznego.

Dźwignia zaworu nie znajduje 
się w pozycji AUTO;
zanieczyszczenia w zaworze;
awaria zaworu, np. uszkod-
zona membrana.

Ustaw dźwignię zaworu w 
pozycji AUTO; wymień zawór.

Niepoprawna realizacja pro-
gramu sterownika.

Błąd pamięci. Naciżnij przycisk RESET, ustaw
ponownie datę i czas.
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