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(beépített transzformátorral)  



 
 
 
A - Folyadékkristályos kijelz� 

1. Öntözés id�tartama - a kezel� minden egyes zóna öntözési 
id�tartamát 1 perc és 4 óra közé állíthatja be. 

2. Indítási id�pontok - minden programban 4 különböz� indítási 
id�t lehet beállítani. 

3.  A zóna száma - a kiválasztott zóna számát mutatja.  
4.  A program bet�jele - azonosítja a kezelt programot: A, B vagy C. 5.  
A hét napjai - a hét napjait mutatja (MO= hétf� stb.).  
6.  Id�közönként öntözés - jelzi a napi dátum beállításánál 

a hónapot. 
7.   Öntözés páros vagy páratlan napokon - jelzi, hogy páros vagy  
 páratlan napi öntözést programoztak-e. 
8.  Villogó öntöz�fej - jelzi, hogy az öntözés folyik. 
9. Áthúzott szórófej - jelzi, hogy az öntözés szünetel. A kezel� 

leállíthatja az összes programot és az öntözést. A kezel� öntözési  
szüneteket is beiktathat, ilyenkor az öntözés 1-7 napig szünetel. 

10. Eserny� - megjelenik, ha az es�érzékel� felfüggeszti az öntö- 
zést. 

11. Százalék - a kezel� megváltoztathatja az öntözés id�tartamát a 
vezérl� újraprogramozása nélkül. A bal oldali skálán egy pillantás- 
sal ellen�rizhet� a beállított százalék. 

12. Es�csepp - jelzi, hogy az adott napon lesz öntözés. 
13. Áthúzott es�csepp - jelzi, hogy az adott napon 

nem lesz öntözés. 
14. Naptár - az id�közönkénti öntözés beállítását jelzi. 

Ez az ikon akkor is látható, ha a napot állítjuk be. 

B - Villamos bekötés helye 

18.  RESET gomb - a vezérl� memóriájának törlésére 
(alaphelyzet visszaállítása). 

C - Nyomógombok 

Gomb - A kijelz�n villogó értéket növeli. 
Gomb - A kijelz�n villogó értéket csökkenti. 
Gomb - A kiválasztott, a kijelz�n villogó lépésr�l az el�z�re ugrik  
Gomb - A kiválasztott, a kijelz�n villogó lépésr�l a következ�re  
ugrik 
Gomb - Az A, B vagy a C program között vált. 

19. Id�járás-érzékel�t kiiktató kapcsoló. 

Forgókapcsoló 

Automata üzemmód - Ez a forgókapcsoló alaphelyzete automatikus  
 és kézi öntözés esetén is. 

Id� és dátum beállítása - A dátum és a pontos id� beállítását 
teszi lehet�vé. 
Indítási id�pontok - Minden programban négy automatikus indítá- 
si id� állítható be. 
Öntözés id�tartama - Megadhatjuk a zónák öntözési idejének 
hosszát (1 perc és 4 óra között). 
Öntözéses napok - Megadhatja azokat a napokat, amelyeken  
öntözni szeretne, vagy beállíthatja azt is, hány naponta induljon el az 
öntözés. 
Évszakokhoz igazítás - Segítségével a felhasználó az évszaknak 
megfelel�en állíthatja át az egész vezérl�t anélkül, hogy minden 
értéket újra külön be kellene programoznia. 

1 Egy kör elindítása - Kézi vezérléssel elindítható egy zóna. 
15.  Lítium elem - a cserélhet� lítium elemmel a vezérl�t hálózati 

feszültség híján is lehet programozni. Az elem ezen kívül meg�rzi  
a pillanatnyi id�t is áramkimaradás esetén. (Az elem a vezérl�  
tartozéka.) 

16.  Bels� csatlakozódoboz -csak a kültéri modelleknél, ide kell beköt- 

ALL Az összes kör elindítása - Kézi vezérléssel el lehet indítani akár 
az összes kört, akár csak a kiválasztott köröket.  
Kikapcsolás - Leállítható az automatikus m�ködés.  
A kezel� 1-7 napos öntözési szünetet is programozhat. 

ni a hálózati kábelt. 
17.  Kapocsléc - ide kell bekötni a transzformátort (beltéri modell),  
 az id�járás-érzékel�t és a mágnesszelepeket. 

D - Külön transzformátor (csak a beltéri modellnél) 

A villásdugóval szerelt transzformátor a vezérl� váltakozó áramú 
tápellátásáról gondoskodik.  
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A vezérl� felszerelése a falra 
Figyelem! Az XC beltéri vezérl� nem víz- és 
id�járásálló, ezért csak épületen belül szabad 
felszerelni. Tilos a vezérl�t párás helyre, 
szelepdobozba, vízóraaknába vagy medence- 
gépházba beépíteni, valamint védeni kell a 
közvetlen napfényt�l, amely a kijelz�t károsít- 
hatja és a m�anyag alkatrészek elszínez�dését 
okozhatja! 

1.  Válasszon ki egy 230 V váltakozó áramú hálózati dugaszoló alj- 
 zathoz közel es� helyet, amely páramentes, és nem éri közvetlen  
 napsugárzás. 

2.  Helyezze a vezérl�t szemmagasságban a falra. El�ször a hátoldal  
 közepén található akasztóhoz való 25 mm-es csavart szerelje a falba  
 (A). Amennyiben téglafalra szereli fel az automatát, használja a  
 mellékelt m�anyag tipliket. 

3. Akassza fel a vezérl�t a középs� lyuknál. 

4.  Rögzítse a vezérl�t a mellékelt csavarokkal az elektromos csatlako- 
 zók melletti alsó lyukaknál. 

Csak akkor helyezze feszültség alá a vezérl�t, 
ha már felszerelte, és az összes szelepet be- 
kötötte! A szelepek és a transzformátor 

bekötése 
2.  A szelepdobozban minden szolenoid egy-egy vezetékét csatlakoz- 

tassa a közös vezetékhez. Javasoljuk, hogy a zöld-sárga vagy a  
sárga vezetéket használja ilyen célra. A szolenoidok megmaradt  
vezetékeihez csatlakoztasson egy-egy eret a kábel vezetékei közül, 
és jegyezze fel, hogy melyik szín melyik kört indítja. 

3.  A szelepdobozban a vezetékek összekötésére vízmentes csatlakozó- 
 kat használjon. 

4.  Vegye le a vezérl� alján található fedelet, hogy a kapocsléchez  
 hozzáférhessen (lásd az ábrát). 

5.  Csupaszítsa le a vezetékek végeit kb. 5 mm hosszan, majd vezesse  
 be a kábelt jobboldalt alulról a kapocsléchez. 

6.  Szorítsa a közös vezeték(ek) végét a csatlakozó csavarsor C jel�  
 csavarja alá, majd a színjelölt vezetékeket a megfelel� helyekre  
 rögzítse (1, 2 … stb. jel� csavarok). Minden csavart húzzon meg. 

7.  Beltéri vezérl� esetén a transzformátor vékonyabb vezetékpárját  
 a bal oldali lyukon vezesse a vezérl�be, majd a megcsupaszított  
 vezetékvégeket a vezérl� AC csavarjai alá szorítsa be (egyet-egyet a  
 két vezetékb�l a két csavar alá, de fontos, hogy nincs jelölt vezeték,  
 így tetsz�legesen kötheti be a transzformátor vezetékeit). 

A fedél visszahelyezése el�tt gy�z�djön meg arról, hogy a vezetéke- 
ket a számukra kialakított helyen vezette el, nehogy becsíp�djenek 
vagy megsérüljenek. 

Transzformátor 
4. szelep 

3. szelep 
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Az XC-t csak szakképzett személy szerelheti föl. 

1.  Fektesse le a vezetékeket a vezérl� és a szelepek között. 
Javasoljuk, hogy legalább 0,8-1 mm átmér�j�, földbe ásható 
különböz� szín� erekkel gyártott kett�s szigetelés� kábelt 
válasszon. 
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Kösse be a transzformátor két 
vezetékét a vezérl� AC feliratú 
csavaros csatlakozójába 

Szelepek 
vezetéke 

Szelepek közös vezetéke 

2. szelep 

1. szelep  



 
 
 
Kültéri vezérl� esetén a transzformátor vezetékeit a gyárban már 
bekötötték az AC csatlakozócsavarok alá, így nincs más teend�nk,  
mint a hálózati feszültség vezetékpárját (fázis és nulla vezeték) az  
el�re kialakított csavarszorítós csatlakozóba bekötni (a zárt doboz- 
ban) (ld. az alábbi leírást). 

E - hálózati feszültség vezetékének bekötése 
(csak a kültéri modellnél) 

Figyelem! Az XC kültéri modell víz- és id�járásálló. 
A kültéri XC vezérl�t csak képesített villanyszerel� 
kötheti a hálózatra a helyi el�írásoknak megfelel�en. 
A helytelen bekötés áramütést vagy tüzet okozhat. 

Az elem cseréjéhez: 

1. Vegye ki az elemtartó csavarját. 
24VAC 

2.  Húzza lefelé az elemtartót, 
hogy az elemhez hozzáférjen. 

3.  Cserélje ki az elemet egy újra 
és szerelje vissza az elemtartót. 

Figyelem! Az elem pozitív (+) 
oldalának kell az elemtartó 
belseje felé néznie. 

Az elem típusa: CR2032 3V 

elemtartó helye 
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BAT 

1.  A hálózati feszültség vezetékét vezesse át a vezérl� házának bal alsó 
részén lév� 13 mm-es lyukon. 

2.  Távolítsa el a csatlakozódoboz fedelét (két csavar), majd a csavar- 
 szorítós csatlakozóban rögzítse a hálózati feszültség vezetékeit.  
 A beköt� vezeték 1,5-2 mm2 keresztmetszet� legyen, megfelel�en 

méretezett kismegszakítóval/biztosítékkal. Egy kapcsolónak vagy  
kismegszakítónak kell lennie az épületben (a vezérl� közvetlen köze- 
lében, a kezel�t�l karnyújtásnyira); a kapcsolóra rá kell írni, hogy az 

A mesterszelep bekötése 
Figyelem! Csak akkor olvassa át ezt a fejeze- 
tet, ha az öntöz�rendszerbe mesterszelepet is 
beépített. A mesterszelep alaphelyzetben zárt 
szelep, amelyet közvetlenül a vízvételi hely után 
szerelnek be, és csak akkor nyit ki, ha a vezérl� 
elindítja az öntözést. 

öntözés vezérl�jének kikapcsolására szolgál. 

3. Szerelje vissza a csatlakozódoboz fedelét. 

Az elem üzembe helyezése 
Az XC fölszerelése után húzza ki az elem érintkez�jénél 
lév� szigetel� lemezkét, hogy áramkimaradás esetén a 
vezérl� meg�rizze a beprogramozott pontos id�t. 

Az elem cseréje Litium elem 

Az XC-ben egy nagy kapacitású lítium elem van. Az elem 

1.  A mesterszelep szoleno- 
idjának egyik vezetéke 
a közös szál (a zónák 
szelepéhez hasonlóan 
csatlakozik a szelepek 
közös vezetékéhez), a 
szolenoid másik vezetékét 
jelölje meg, vagy jegyezze 
fel a vezeték színét. 

2.  Vezesse be a többi 
vezetékhez hasonlóan ezt  
a két vezetéket is a ve- 

24VAC BAT SE N C P  1  2 3 4 5 6 7 8 
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Szelepek 
vezetéke 

Transzformátor 

Szelepek közös vezetéke 

4. szelep 

3. szelep 

2. szelep 

1. szelep 

elemmel a vezérl� hálózati feszültség nélkül is prog- (--) (+) 

ramozható. Az elem áramkimaradás esetén meg�rzi 
a pontos id�t és a dátumot. elem- 

tartó 

zérl�be. A közös szálat csatlakoztassa a vezérl� automata C (közös) 
csavarjához, a megjelölt másik szálat a P jel� csavar alá szorítsa be. A 
kapocsléc összes csavarját húzza meg. 
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Mini-Clik es�érzékel� 

A szivattyúindító relé bekötése 
Figyelem! Csak akkor olvassa el ezt a fejezetet, 
ha a rendszeréhez szivattyúindító relét is csatla- 
koztatott. A szivattyúindító relé feladata, hogy a 
vezérl� automatától kapott jel hatására az öntöz�- 
rendszert ellátó szivattyú motorjára kapcsolja a 
hálózati feszültséget. 

A szivattyúindító relé és a szivattyú legalább 4,5 m távolságra legyen a 
vezérl�t�l, mert a szivattyúindító relé behúzásakor a túl közel szerelt 
vezérl�ben az elektronikát károsító zavarok keletkezhetnek. 

1. Vezessen két vezetéket a szivattyúindító relét�l a vezérl�ig. 

2.  Csatlakoztassa az egyik vezetéket a vezérl� C csavarjára, a másikat  
 pedig a P csatlakozópontra. 

A relé tartó áramer�ssége nem haladhatja meg a 0,30 ampert. Ne 
csatlakoztassa a szivattyú motorját közvetlenül az automatához, mert 
az a vezérl� károsodását okozhatja! 

PSR 
szivattyúindító relé 

MANU AL-ONETSATION 
SEASONAL ADJUSTMENT
 RUN TIMES 
WATER DAYS 

24VAC BAT  SEN     C   P 1 2 3 4 5 6 7 8 
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2.  Az alsó nyíláson keresztül vezesse be 
az es�érzékel� két vezetékét a vezérl�be. 

3.  Csatlakoztassa az egyes vezetékeket a 
vezérl� SEN jel� csavarjai alá. 

Ha az id�járás érzékel� leállítja az automatikus 
öntözést, a kijelz�n az OFF felirat és egy eserny�  jelenik meg. 

Az id�járás-érzékel� vizsgálata 

Az XC-vel egyszer�en ellen�rizhet� az id�járás-érzékel�, ha az érzé- 
kel�t a SEN körbe kötötték be. Kézi indítással ellen�rizheti az érzékel� 
helyes m�ködését, ha elindítja a MINDEN KÖR ELINDÍTÁSA vagy az 
EGYGOMBOS INDÍTÁS programot. Ha ekkor megnyomja a Mini-Clik® 
vagy RAIN-CLIK® teszt gombját, az öntözésnek le kell állnia. 

Az id�járás-érzékel� kiiktatása kézi kapcsolással 

Minimum 4,5 méter 
 
 

A szivattyú felé… 

Az id�járás-érzékel� bekötése 

Ha az id�járás-érzékel� leállította az automatikus ön- 
tözést, a tiltást feloldhatja, ha a vezérl� el�lapján lév� 
kapcsolót átkapcsolja az ÉRZÉKEL� KIIKTATÁSA állás- 
ba. A letiltást az EGY KÖR KÉZI INDÍTÁSA üzemmódba 
kapcsolással is feloldhatja. 

Tápellátási hibák 

BYPASS 

/DAY 

ACTIVE 

A Hunter Rain-Clik™, Wireless Rain-Clik™, Mini-Clik® vagy más, 
mikrokapcsolókkal m�köd� es�érzékel� is csatlakoztatható az XC ve- 
zérl� automatához. Az érzékel�k feladata, hogy az id�járástól függ�en 
leállítsák az automatikus öntözést. 

1.  Távolítsa el az átköt� fémlemezt a vezérl� SEN jel� csavarjai alól.  
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A hálózati feszültség-kimaradás kivédésére az XC vezérl�t stabil 
memóriával látták el. A hálózati feszültség kimaradása esetén sem 
vesznek el a betáplált adatok. A lítium elem hálózati feszültség nélkül is 
meg�rzi a pontos id�t. A normál öntözés azonnal m�ködik, mihelyst a 
230 V újra rendelkezésre áll.  



 
 

Öntözés program táblázata    
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A vezérl�automata programozása 
Az XC vezérl� alapállapotában a kijelz� az id�t és a napot mutatja. Ha  
elfordítjuk a kapcsolót, akkor a kijelz� az éppen beállítható adato- 
kat mutatja. A programozás alatt a  vagy a  gombbal mindig a 
kijelz�n éppen villogó értéket változtathatjuk meg. Ha egy éppen nem  
villogó értéken szeretnénk változtatni, akkor a  ���	���    gomb segít- 
ségével léphetünk tovább, amíg a kiválasztott érték villogni kezd. 

Minden programban (A, B, C) naponta négyszer lehet automatikusan 
elindítani az öntözést, így a különböz� vízigény� növények számára 
eltér� programokat lehet létrehozni. 

Figyelem! Alapvet� beállítási szabály: az éppen 
villogó értéket tudjuk csak állítani. Például, ha a 
pontos id� beállításánál az óra villog, akkor CSAK 
az órát állíthatjuk be. A következ� ábrákon a villo- 
gó jeleket szürkével nyomtattuk. 

5.  Az órákat jelz� szám látszik, az AM, PM, 24 
Hours villog. A vagy a gomb segítsé- 
gével állítsa be a kijelz�n, hogy délel�tti és 
délutáni vagy 24-órás id�t akar-e használni.  
Nyomja meg a     gombot az óra beállítására.  
Az órát jelz� számok villognak. A  vagy a 

gomb használatával állítsa be a kijelz�n 
látható villogó számot. Nyomja meg a 
gombot a perc beállítására. A perceket jelz�  
számok kezdenek villogni. A  vagy a 
gombok használatával állítsa be a kijelz�n 
látható villogó számot. Ezzel beállította a 
dátumot és pontos id�t. 

Indítási id�pontok beállítása 

1.  Fordítsa a kapcsolót az INDÍTÁSI ID�PON- 
 TOK állásba. 

Indítási 
id�pontok 

 

Id� és dátum beállítása 

1. Fordítsa a kapcsolót az ID� ÉS DÁTUM állásba. 

2.  Az évet jelz� számok fognak villogni. A 
vagy a gomb segítségével változtassa meg 
a kijelz�n látható villogó számot. Nyomja meg a     
gombot a hónapok beállításához. 

3.  A hónapot jelz� számok fognak villogni és 
megjelenik az 1-12 ( ) ikon. A vagy a 
gomb segítségével változtassa meg a kijelz�n 
látható villogó számot. Nyomja meg a     gom- 
bot a nap beállításához. 

4.  A napot jelz� számok fognak villogni és megje- 
 lenik az 1-31 (  ) ikon. A  vagy a  gomb 

segítségével módosítsa a kijelz�n látható villo- 

Id� és 2.  A vezérl� automatikusan az A program 
dátum beállítására áll, de a gomb segítségével 

tetszés szerint válthat a B illetve a C prog- 
ramra. 

3.  A vagy a gombbal állítsa be a kijelz�n az indítási id�pon- 
tot (15-perces lépésekben teheti ezt meg). Ha egy másodpercnél 
hosszabb ideig tartja nyomva valamelyik gombot, akkor a számok 
gyorsan futni kezdenek a kijelz�n. 

4.  Nyomja meg a     gombot a következ� indítási id�pont beállításá- 
hoz, vagy a gomb használatával lépjen a következ� programba. 

Figyelem! Egy indítási id�pont a programban 
felhasznált összes zónát egymás után elindítja, 
nem kell minden zónának külön indítási id�pontot 
megadni. Egy programon belül több indítási id�- 
pont megadása a reggeli, délutáni és esti öntözési  

gó számot. Nyomja meg a     gombot a pontos id� beállításához. ciklusok szétválasztására szolgál. Az indítási id�- 
pontokat tetsz�leges sorrendben táplálhatja be, az 
XC automatikusan id�rendbe rakja azokat. 
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2, 4,... 

 
 
Indítási id�pontok 

Indítási id�pontok törlése 

A forgókapcsoló INDÍTÁSI ID�PONTOK be- 
állítása állásában addig nyomjuk a vagy 
a gombot, ameddig a 12:00 AM (éjfél) 
vagy a 24:00 megjelenik, ez után nyomjuk 
meg a      gombot egyszer, ekkor a kijelz� 
OFF feliratot mutat. 

Figyelem! Amennyiben az adott program mind a 
négy indítási id�pontját kitörölte, a program nem 

3.  A vezérl� mutatja a hét napjait (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU). A na- 
pokat jelöl� bet�k felett es�csepp (öntöz) vagy áthúzott es�csepp 

(nem öntöz) ikont láthat, aszerint, hogy az adott napon öntöz 
vagy nem öntöz majd a rendszer. 

Öntözés a hét egy kiválasztott napján 

1.  Az es�csepp    alakú kurzor mindig hétf�nél 
(MO) indul. Ha azt szeretné, hogy az adott 
napon öntözzön a rendszer, akkor nyomja 

Mo  Tu We  Th  Fr Sa Su 

fog elindulni. Ezzel egy programot tartósan le 
lehet állítani. 

Az öntözés id�tartamának beállítása 
(Milyen hosszan öntözzük a különböz� területeket) 

1.  Fordítsa a kapcsolót az 
ÖNTÖZÉS ID�TARTAMA állásba. Öntözés 

id�tartama 

meg a      gombot. Ha azt szeretné, hogy ne 
öntözzön a rendszer, akkor a gombot nyomja meg. Bármelyik 
gomb megnyomása után a vezérl� a következ� (a hétf� után a kedd 
stb.) napra lép. 

2. Ismételje az el�z� pont lépéseit addig, amíg az összes kiválasztott  
 nap felett es�csepp    alakú ikont, és a nem öntözött napok felett  
 áthúzott es�csepp  alakú ikont nem lát. 

Öntözés páros vagy páratlan napokon  
2.  A kijelz�n az utoljára kiválasztott program 

(A, B vagy C), a kiválasztott zóna, az öntözés 
id�tartama ikon ( ) és a kiválasztott zóná- 
hoz tartozó id�tartam villog. A programok 
között a gombbal válthat. 

3.  A vagy a gomb segítségével megváltoztathatja a kijelz�n 
látható zóna öntözési id�tartamát. 

4. A     gombbal lépjen a következ� zónára. 

Ennél a programozási módnál a hónap napjainak sorszámát választjuk 
ki, nem a hét adott napjait. (A páros napok: másodika, negyedike stb., a 
páratlan napok: elseje, harmadika stb.) 
1.  Ha a csepp    alakú kurzor a SU (vasárnap) 

jelen áll, a gombot nyomja meg egyszer. A 
csepp    és a páratlan (ODD) látszik a kijelz�n. 

2.  Ha páratlan napokon akar öntözni, forgassa öntözés páratlan 
5.  Minden egyes zóna esetén ismételje meg a 3. és 4. pont lépéseit. 

Figyelem! A programok közötti indokolatlan váltá- 
sok zavaróak lehetnek, ezért programozási hibákat 
okozhatnak. 

vissza a gombot a függ�leges helyzetbe. 
3.  Ha páros napokon akar öntözni, nyomja meg  
 egyszer a  gombot. A csepp    és a páros 

(EVEN) látszik a kijelz�n. A vagy gombbal 
lépegethet a páros és a páratlan napok között. 

napokon 

Even 
30 

öntözés páros napokon 

Az öntözéses napok beállítása 

1.  Fordítsa a kapcsolót az ÖNTÖZÉSES NAPOK állásba.  
2.  A kijelz� az utoljára kiválasztott programot (A, B  
 vagy C) mutatja. A programok között a  gomb- 

bal válthat. 

Figyelem! Ha a páratlan napok vannak kijelölve 
öntözésre, a vezérl� minden hónap 31. napját 
és február 29-ét (páros) öntözés nélküli napnak 
tekinti. 

Indítási 
id�pontok 
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A vezérl�automata programozása 
(folytatás)  
Id�közönkénti öntözés 

Ezzel a beállítással 1-t�l 31-ig megadhatja, 
hogy hány naponta öntözzön a rendszere. 
1.  Ha a kurzor az EVEN (páros) nap felett áll, 

nyomja meg a     gombot, a kijelz�n a naptárt ábrázoló ikon 
jelenik meg, és az egyes számjegy villog a képerny�n. 

2.  Nyomja meg a vagy a gombot, és állítsa be a két öntözés 
közötti szünnapok számát 1 és 31 között. Ez lesz az öntözés inter- 
valluma. 

A vezérl� a kiválasztott program következ� indítási id�pontjában 
öntöz, majd legközelebb az intervallum leteltekor indul el.  
Példa: A vezérl�t reggel 8:00-kor a következ�képpen állította be: A 
kiválasztott program: A 
Az indítás id�pontja: 10:00 
Az intervallum értéke: 5 nap 
Az automata aznap délel�tt indítja el az A program szerinti öntözést, 
majd öt nap szünet után fog újra öntözni. 
Amennyiben nem reggel 8:00-kor, hanem csak 11:00-kor állította át a 
progamot, akkor az öntözés másnap reggel 10:00-kor indul el, majd 
ötnaponta újra meg újra öntöz. 

Az öntözés szüneteltetése kiválasztott nap(ok)on 

Az XC-vel egyes napokra le lehet az öntözést állítani. Ez a szolgáltatás 
hasznos, ha kiválasztott napokon nem akar öntözni. Például, ha mindig 
szombaton nyírja a füvet,   szombaton szünetelteti az öntözést, ne 
kelljen nedves füvet nyírnia. 
1. Fordítsa a kapcsolót az ÖNTÖZÉSES NAPOK állásba. 
2. Tápláljon be egy id�közönkénti öntözést, az el�z� pont szerint.  
3.  Nyomja meg a  gombot, hogy a kijelz� fels� részén lév� NO 

WATER DAYS (öntözés nélküli napok) feliratra ugorjon. MO (hétf�) 
fog villogni. 
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4.  A gombbal lépjen tovább, amíg a szüneteltetésre kiválasztott nap 
neve nem villog. 

5.  A gombbal jelölje ki ezt a napot, amikor nem lesz öntözés. A nap 
jele fölött áthúzott vízcsepp ikon látszik. 

6. Ismételje a 4 és 5. lépéseket, ha a hét más napjait is ki akarja jelöl- 
 ni. 

Figyelem! Az id�közönkénti öntözésnél is kijelöl- 
heti a páros vagy páratlan napokat öntözés nélküli 
napnak. 

Automata üzemmód Automata 

Amikor befejezte az XC programozását, fordítsa a kapcso- 
lót AUTOMATA üzemmód állásba, és így az öntözési prog- 
ramok végrehajtása lehet�vé válik. Amíg a forgókapcsoló 
nem áll AUTOMATA üzemmód állásban, addig a rendszer 
nem fog üzemelni. 

Kikapcsolás 

A rendszer kikapcsolása 

Ha a forgókapcsolót KIKAPCSOLÁS helyzetbe 
állítjuk, az adott pillanatban m�köd� (öntöz�) szelepek  
2 másodperc után lezárnak. A folyamatban lév� öntözések ilyenkor 
megszakadnak, és a normál m�ködés csak a forgókapcsoló AUTOMA- 
TA üzemmódba állítása után áll helyre. 

Figyelem! A víz nyomásától és az átfolyó víz mennyisé- 
gét�l függ�en a mágnesszelepek teljes lezárása akár 
egy percet is igénybe vehet. 

Programozható öntözési szünet 

Ezzel a szolgáltatással az összes beprogramozott öntözést 1-7 napos  
id�szakra leállíthatja. Az öntözési szünet letelte után a  Kikapcsolás 
rendszer visszatér a normál automatikus öntözésre. 
1.  Forgassa a kapcsolót a KIKAPCSOLÁS állásba. 

Várjon, amíg a kijelz�n az OFF felirat 
meg nem jelenik.  



 
 
Automata 

2.  Nyomja meg a gombot annyiszor, ahány napig szüne- 
teltetni akarja az öntözést (legfeljebb 7 nap). 

3.  Forgassa vissza a kapcsolót AUTOMATA üzemmód 
állásba, ekkor a kijelz�n az OFF felirat, egy szám 
(ahány napot beállított) és az áthúzott öntöz�fej 
valamint a naptár (1-31) ikonja jelenik meg. 

A még hátralév� napok száma éjfélkor mindig eggyel 
csökken. Ha nulla lesz, a kijelz� a pontos id�t mutatja  
és a következ� öntözési indítási id�ponttól kezdve, a program szerint 
öntöz a rendszer. 

2.  A kijelz�n a zóna öntözési ideje villog, majd a gomb megnyomá- 
sával lépjen a kiválasztandó állomásra. Szükség esetén a és a 
gombok segítségével változtathat az Öntözés id�tartamán is.  

3.  Fordítsa a forgókapcsolót az óramutató járása szerint az AUTOMATA  
 üzemmód állásba, és a kiválasztott zóna öntözni fog, majd a beál- 
 lított id� lejárta után a vezérl� a program megváltoztatása nélkül  
 visszatér az automatikus üzemmódba. A kézi indítás egy másik  
 módjának megismeréséhez nézze meg az Egygombos kézi indítás  
 és továbbléptetés fejezetet. 

Minden kör 

 

Évszakokhoz igazítás 

A Évszakokhoz igazítással egyszerre változtathatjuk meg az összes  
öntözési id�tartamot anélkül, hogy átprogramoznánk az automatát. 

Az Évszakokhoz igazítás használatához: 
1.  Állítsa a forgókapcsolót az ÉVSZAKOKHOZ 

Minden kör elindítása  ALL ALL elindítása 

1.  Fordítsa a forgókapcsolót a MINDEN KÖR 
ELINDÍTÁSA állásba. 

2.  A gomb megnyomásával válasszon az A, B vagy C programok 
közül. 

3.  A zóna öntözési id�tartama villogni kezd a kijelz�n, ekkor, ha úgy  
 gondolja, a  és a  gombok segítségével változtathat az öntözés 

IGAZÍTÁS állásba. 
2.  A kijelz�n egy villogó szám és utána a száza- 

Évszakokhoz 
igazítás id�tartamán. 

4. A     gomb segítségével 
 

ugorjon a következ� állomásra. 
lék jel (%) lesz látható, valamint a bal oldalon mindig 
látható skála. A vagy a gombok megnyomá- 
sával 10%-os lépésekben állíthatja az Évszakokhoz 
igazítás értékét. A kijelz� bal oldalán látható skála minden egyes  
osztása 10%-nak felel meg, így a vezérl�nk programja szerinti  
eredeti öntözési id�tartamot 10 és 150% között változtathatjuk meg. 

Az így beállított id�tartam ellen�rzéséhez fordítsa a forgókapcsolót az  
ÖNTÖZÉS ID�TARTAMA állásba, itt a már módosított id�tartamokat  
fogja látni. 

Figyelem! A vezérl�t mindig a 100% állásban kell 
programozni. 

 
Egy kör elindítása 1 

1.  Fordítsa a forgókapcsolót az EGY KÖR 
ELINDÍTÁSA állásba. 

5. Ismételje a 3. és 4. pont lépéseit addig, amíg minden állomást a 
kívánt értékre nem állított. 

6.  Nyomja meg a     gombot addig, amíg az els� m�ködtetni kívánt  
 zónára nem léptette a vezérl�t. 

Fordítsa a forgókapcsolót az óramutató járásával egyez� irányban  
AUTOMATA üzemmód állásba, és a vezérl� a kijelz�n utoljára beállított  
zónánál megkezdi az öntözést, majd annak befejezése után visszatér  
Automata üzemmódba, és az el�re beállított program változatlan  
marad. 

Figyelem! Az lesz az öntözés els� zónája, amely az Automata üzem- 
módra kapcsolás el�tt utoljára volt látható a kijelz�n. A vezérl� ezután  
sorrendben elindítja a többi állomást is, de a kezd� zóna el�tti zónákat  
nem fogja elindítani. Például: ha utoljára a harmadik zóna volt a kijel- 
z�n, és a forgókapcsolót ezután az Automata üzemmódra állítja, akkor  
a vezérl� elindítja a 3., 4. stb. zónákat, de az 1. és 2. állomások nem  
fognak öntözni.  

1 Egy kör 
elindítása 
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További külön szolgáltatások  
Egygombos kézi indítás és továbbléptetés 

Elindíthatja az összes zóna öntözését a forgókapcsoló használata 
nélkül is. 
1. Tartsa két másodpercig benyomva a     gombot. 
2.  A vezérl� automatikusan az A programra ugrik, de a gomb meg- 

nyomásával a B vagy a C programot is választhatja. 
3.  A zónát jelz� szám villogni kezd. Nyomja meg a     gombot, hogy az 

állomások között lépni tudjon, majd a és a gombok segítsé- 
gével állítsa be a zóna öntözésének id�tartamát. (Ha a 2. és 3. pont 
alatt pár másodpercig nem nyom meg egyetlenegy gombot sem, a 
vezérl� automatikusan elindítja az öntözést.) 

4.  A gomb használatával lépjen arra a zónára, amellyel az öntözést 
kezdeni szeretné, két másodperc szünet után a program elindul. A 
kézi öntözés id�tartama alatt a vagy     gombbal bármikor átlép- 
het egyik zónáról a másikra. 

 
Az id�járás-érzékel� m�ködésének programozása  
Az XC -nél beállítható, hogy az es�érzékel� melyik zónát ne állítsa le.  
Például kerti pihen�helyeknél, tornácoknál a tet�re felakasztott cserép- 
ben lév� növények es�ben nem kapnak vizet, ezeket az es� ellenére is  
öntözni kell. 

Az es�érzékel� letiltásának programozása: Automata 

1.  Forgassa a kapcsolót AUTOMATA üzemmód 
állásba. 

2.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, 
miközben a forgókapcsolót az INDÍTÁSI ID�PONTOK 
állásba forgatja. 

3.  Engedje el a gombot. Ekkor a kijelz�n a zóna 
sorszáma, az ON és az eserny�  ikon villog. 

4.  A vagy gombbal engedélyezze vagy tiltsa le az 
es�érzékel� m�ködését. 
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ON = az es�érzékel� m�ködik (es� esetén leállítja az öntözést) 

OFF= az es�érzékel� letiltva (es�ben is öntöz) 

5.  A     vagy     gombbal lépjen a következ� körre, ahol szintén le akarja  
 tiltani az es�érzékel� jelét. 

Figyelem! A vezérl� alaphelyzetében 
az es�érzékel� leállítja az öntözést, 
ha esik az es�. 

Ha az XC az érzékel�t�l olyan jelet kap, hogy az öntö- 
zést állítsa le, a kijelz�n azon zónák sorszáma jelenik  
meg, amelyeknél az érzékel� figyelmen kívül hagyását 
beprogramozták. Az érzékel� kiiktatása üzemmódban  
annál a zónánál, amelyik éppen öntöz, felváltva villog az eserny�  és 
az öntöz� szórófej    ikonja. 

Az összes kör ellen�rzése 

Az XC egyszer�sített módszert kínál az ellen�rzéshez. Ez a program 
egymás után, növekv� sorrendben elindítja az összes zónát. 

1.  Forgassa a kapcsolót az AUTOMATA üzemmód állásba,  
 nyomja meg és tartsa lenyomva a     gombot. A zóna sorszáma  
 és az id�tartam villog. 

2.  A vagy gombbal állítsa be az öntözési id�tartamot 1 és 15 
perc közé. Az öntözési id�tartamot csak egyszer kell betáplálni. 

3. 2 másodpercnyi szünet után a tesztprogram elindul. 

Hunter Quick Check™ gyors hibakeresés 

Ezzel a módszerrel gyorsan megkeresheti a bekötési hibákat . A Hunter 
Quick Check eljárást alkalmazhatja   ahelyett, hogy a helyszínen minden 
egyes kör villamos bekötését feszültségméréssel megvizsgálná. A 
Hunter Quick Check teszt elindítása: 

1.  Egyszerre nyomja meg a , a , a és a gombot. Ebben az 

alaphelyzetben a kijelz�n az összes szegmens világítani fog.  

2.  Nyomja meg egyszer a  gombot a Hunter Quick Check program  



 
 
 
elindításához. Néhány másodpercen belül a rendszer minden kört 
végignéz, van-e valamilyen áramköri probléma. Ha valahol a küls�  
kábelezésben rövidzárat észlel, egy ERR szimbólum és el�tte a zóna  
sorszáma felvillan a kijelz�n. Mihelyst a gyors hibakeresés folyama- 
ta befejez�dött, a vezérl� visszatér az automata üzemmódra. 

Easy Retrieve™ program-memória 
(könnyen visszatölthet� a program) 

Az XC meg tudja jegyezni a kiválasztott öntözési programot a memó- 
riájában, így a programot kés�bb meg lehet találni. Ezzel a szolgálta- 
tással gyorsan vissza lehet állítani a vezérl�t az eredetileg betáplált 
öntözési programra. 

A program mentése a memóriába 

1.  Állítsa a kapcsolót AUTOMATA üzemmód állásba, nyomja meg és  
 tartsa lenyomva a  és a     gombot 5 másodpercig. A kijelz� há- 

rom szegmensen     végigszalad jobbról balra haladva, jelezve, hogy a 
programot elmentette a memóriába. 

3.  Engedje el a gombot. Ekkor a kijelz�n villogni fog a minden 

egyes körre érvényes késleltetési id� másodpercekben.  

4.  Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy a szünet id�tartamát 0 
és 4 óra közé beállítsa. 

5. Forgassa vissza a kapcsolót AUTOMATA üzemmód állásba. 

A vezérl� memóriájának törlése / a vezérl� alaphelyzetbe 
állítása 

Ha úgy érzi, elhibázta a programozást, a memóriát vissza lehet állítani a 
gyárilag beprogramozott alapértékekre, és ezzel törölni lehet az összes 
programot és adatot, amelyet betápláltak a vezérl�be. 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a , a és a     gombokat. 

2. Nyomja meg kétszer a kapocslécnél lév� RESET gombot.  

3.  Várjon 2 másodpercig, majd eressze el a  , a  és a     gombo- 
kat. A kijelz�n most 12:00AM-nek kell lennie. Az összes memóriát 
törölte, most lehet újra programozni.  

2. Engedje el a és a     gombot 

A korábban a memóriába elmentett program visszatöltése  

1.  Állítsa a kapcsolót AUTOMATA üzemmód állásba, nyomja meg és  
 tartsa lenyomva a és a     gombot 5 másodpercig. A kijelz� há- 

rom szegmensen     végigszalad jobbról balra haladva, jelezve, hogy  
a programot visszatöltötte a memóriából.  

2. Engedje el a és a     gombot 

A körök indítása közötti szünetek programozása  

Ezzel a szolgáltatással a kezel� szünetet iktathat be az egyik kör leállá- 
sa és a következ� kör indítása közé.  

1. Kezdje a kapcsoló AUTOMATA üzemmód állásba forgatásával.  

2.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, miközben a forgó- 
kapcsolót az öntözési id�tartamok állásba forgatja. 

 
 

www.palkovitskert.hu  ���



�

�

Hibakeresési útmutató  
HIBAJELENSÉG OKOK TEEND� 

Az öntözés nem áll le Túl sok indítási id�t progamoztak be. Egy program aktiválásához csak egy indítási id� szüksé- 
ges (ld. az indítási id�k beállítása fejezetet). 

A kijelz�n nincs semmi. Ellen�rizze a tápfeszültség bekötését. Javítsa ki az összes bekötési hibát. 

A kijelz�n „NO AC” látható. Nincs hálózati feszültség Ellen�rizze a tápegység bekötését. 
( a vezérl� nem kap tápfeszültséget). 

A kijelz�n „OFF, ” látható. Az es�érzékel� leállította az öntözést, Kapcsolja át az es�érzékel� kiiktató kapcsolót az es�érzé- 
vagy az érzékel� áthidalást kivették.  kel� kiiktatása helyzetbe, vagy tegye vissza az es�érzéke- 

l�-áthidalót. 

Az es�érzékel� nem állítja le az Az es�érzékel� megrongálódott, vagy Ellen�rizze az es�érzékel� m�köd�képességét és a veze- 
öntözést. rosszul lett bekötve. tékek állapotát. 

Az átköt� lemezt a vezérl� SEN csatlako- Távolítsa el az átkötést. 
zó csavarjai alól nem távolították el. 

Az es�érzékel� hatásának kiiktatását Programozza újra a kört és engedélyezze az érzékel� 
programozták a körnél. letiltó hatását. 

A kijelz� lefagyott vagy helytelen Feszültségingadozás Tegye alaphelyzetbe a vezérl�t a „Vezérl� memóriájának 
adatokat mutat. (nagyobb feszültség). törlése/a vezérl� alaphelyzetbe állítása” fejezetben leírtak 

szerint. 

A kijelz�n ERR látszik egy számmal A mágnesszelepek bekötésénél rövidzár A kijelz�n látható sorszámú mágnesszelep bekötését vagy 
együtt (1-8). keletkezett. szolenoidját ellen�rizze. Javítsa meg, ha szakadás van 

vagy cserélje ki a szolenoidot. Tetsz�leges gomb lenyo- 
másával tüntesse el az ERR feliratot a kijelz�r�l. 

A kijelz�n „P ERR” látszik. A szivattyúindító relét vagy a mestersze- 
lepet rosszul kötötték be. 
 

A relé vagy a szolenoid nem kompatibilis 
vagy hibás. 

A reléhez vagy a mesterszelephez vezet� 
kábel alulméretezett. 

Ellen�rizze a relé vagy a mesterszelep szolenoidjához 
vezet� kábelt. Tetsz�leges gomb lenyomásával tüntesse el 
az ERR feliratot a kijelz�r�l. 

Ellen�rizze a szivattyúindító relé villamos adatait. Ne lépje 

túl a vezérl� villamos teljesítményét. Cserélje ki, ha hibás. 

Cserélje ki a kábelt megfelel� méret�re.  
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Hibakeresési útmutató (folytatás)  
HIBAJELENSÉG OKOK TEEND� 

A kijelz� azt mutatja, hogy egy kör Az es�érzékel� leállította az öntözést, Ellen�rizze az érzékel� kiiktatásának programját 
öntöz, de az eserny� és a m�köd� viszont a kört úgy programozták, hogy (ld. az el�z�ekben). 
szórófej    ikonja látszik. ne vegye figyelembe az es�érzékel� 

letiltó jelét. 

Nem kezd automatikusan öntözni a 
kívánt kezdési id�pontban, és a vezérl� 
nincs kikapcsolt (OFF) állapotban. 

Az AM/PM, (de./du.) használata esetén 
helytelenül állították be a pontos id�t. 

Az indítási id�pont törölve van  

(OFF-ra van állítva). 

A vezérl� nem kap tápfeszültséget. 

Javítsa ki a pontos id� AM/PM beállítását. 

Ismételje meg az indítási id�pontok beállítása m�veletet. 

Ellen�rizze a hálózati feszültség bekötést, a tápegységet.  
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M�szaki adatok 

M�ködési jellemz�k: 
•   Egy zóna öntözési id�tartama: 0 perct�l 4 óráig, 1-perces lépések- 

ben állítható 
•  3 egymástól független program (A, B és C) 
•   Napi indítások száma: programonként és naponta 4 automatikus 

indítás, három programmal, összesen 12 
•   Öntözéses napok beállítása : 365-napos naptár szerint, vagy 1-t�l 

31-napos id�intervallum szerint, vagy páros/páratlan napok szerint •  
AM/PM (de./du.) vagy 24-órás id�formátum 
•  Egyszer� kézi indítás és egygombos indítás 
•   Zónánként lehet az id�járás-érzékel� jelét kiiktatni 
•  Öntözési szünetek iktathatók be (1-7 napos) 
•   Évszakokhoz igazítás: 10%-tól 150%-ig, 10%-os lépésekben •   
Az id�járás-érzékel� jele kapcsolóval kiiktatható 
•   XC-*01i-E beltéri és XC-*01-E   kültéri vezérl� 
•   Tengerszint feletti magasság 2000 m-ig, 0°-50°C  

Villamos adatok 
•  A transzformátor bemeneti adatai: 230 V váltakozó áram, 50 Hz  
•   A transzformátor kimeneti adatai: 24 V váltakozó áram, 50 Hz, 

1,00 A áramer�sség 
•   Az egyes zónák kimeneti adatai: 24 V váltakozó áram, 50 Hz, 

0,56 A áramer�sség 
•   A vezérl� maximális kimeneti adatai: 24 V váltakozó áram, 

50 Hz, 0,86 A áramer�sség (a mesterszelepet is beleértve)  
•   A 3 V-os lítium elem segítségével hálózati feszültség nélkül is be- 

programozhatjuk a vezérl�t, az elemmel a vezérl� meg�rzi a pontos 
id�t áramkimaradás esetén is. Az elem típusa: CR2032, 3 Volt. 
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•  Elektronikus zárlatvédelem 
•   A beprogramozott értékeket meg�rzi, nincs adatvesztés  
•   Az XC-*00-E min�sítése IP24 (villamos berendezés burkolatának  
 védettségi fokozata) 
•   Megtisztítani csak szappanos vízzel, kicsavart, puha ruhával szabad. 

Méretek 
•   Beltéri változat: 13,3 cm × 14,6 cm × 5 cm 

(magasság × szélesség × mélység) 
•   Kültéri változat: 22 cm × 17,8 cm × 9,5 cm 

(magasság × szélesség × mélység) 

Szimbólumok: 
2�váltakozó áram 

2�olvassa el a kezelés útmutatót 

2����!������e����	e���������e�

2�földelés  



 
 Jótállási jegy 
A Hunter XC vezérl�automatákra és alkatrészeire a gyártó és a forgalmazó a 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet alapján 12 hónap jótállást nyújt.  
A jótállás csak akkor érvényesíthet�, ha a készülék sorszáma és a jótállási jegy sorszáma megegyezik, és az eladástól számított 12 hónap még  
nem telt le. A meghibásodott készülék mellé a vételt igazoló számlát vagy annak másolatát mellékelni kell. A hibás készülék csak akkor tekinthet� 
garanciálisnak, ha rendeltetésszer�en használták, és min�sített szakember szerelte be.  
A jótállásból ki kell zárni a készüléket: ha meghibásodását víz, vízpára vagy közvetlen napsugárzás okozta, ha a beltéri változatot kültéren helyezték el, ha 
akár a beltéri, akár a kültéri automatát vízóraaknában, medencegépházban, melegházban vagy más párás helyen szerelték fel. A gyártó és a forgalmazó 
nem vállal felel�sséget az automata meghibásodásából ered� közvetett károkért.  

 
 
 
 

A felszerelést végz� cég neve, címe, telefonszáma ...  
 
 
A felszerelést végz� személy:   ...  

A felszerelés címe, a megrendel� neve:   ...  
 
 
A felszerelés id�pontja: 20  
 
 
Budapest, 20   ...  
 
 
A készülék sorszáma: aláírás 



 
 Tanúsítvány: A készülék megfelel az európai el�írásoknak.  
A Hunter Industries cég kijelenti, hogy az XC típusú vezérl�automaták megfelelnek az elektromágneses zavarokról szóló 89/336/EEC, a gépek 
megfelel�ségének tanúsításáról szóló 89/392/EEC és a kisfeszültség� eszközökr�l rendelkez� 73/23/EEC európai irányelveknek.  
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