
TARIHI VE SAATI AYARLAMA
①  Kadranı Tarih/Saatkonumuna getirin.

②  YIL: Yılı değiştirmek için  ve   
seçeneğine basın.  seçeneğine basarak  
AY seçeneğine ilerleyin.

③  AY: Ayı değiştirmek için  ve   
seçeneğine basın.  seçeneğine basarak 
GÜN seçeneğine ilerleyin.

④  GÜN: Tarihi değiştirmek için  ve  
seçeneğine basın.  seçeneğine basarak 
SAAT seçeneğine ilerleyin.

⑤  SAAT:  ve  seçeneğine basarak öğleden 
önce, öğleden sonra veya 24 SA seçeneğini 
belirleyin. Saati seçmek için  seçeneğine 
basın. Ekranda görüntülenen saati değiştirmek 
için  ve  seçeneğine basın. Dakikaya 
ilerlemek için  seçeneğine basın. Dakikayı 
değiştirmek için  ve  seçeneğine basın. 

Artık tarih ve saat ayarlıdır.

PROGRAM BAŞLANGIÇ  
ZAMANINI AYARLAMA
NOT: Tek bir sulama başlangıç zamanı, programı 
(A, B, C) etkinleştirecek ve programa atanan tüm 
istasyonlar sırayla çalışacaktır.

①  Kadranı Başlangıç Zamanı konumuna getirin.

②    seçeneğine basarak A, B veya C 
programını seçin.

③  Başlangıç zamanını değiştirmek için  veya 
 seçeneğine basın.

④  Sonraki başlangıç zamanını seçmek için  
seçeneğine basın veya sonraki program için 

 seçeneğine basın.

Programlanan bir başlangıç zamanını kaldırmak 
için:  veya  seçeneğine basarak başlangıç 
zamanını KAPALI konumuna getirin. (23:45 ile 
gece yarısı arasındadır.)

İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESINI 
AYARLAMA (SULAMA SÜRESI)
①  Kadranı Çalışma Süresi konumuna getirin.

②    seçeneğine basarak A, B veya C 
programını seçin.

③  Ekranda istasyon numarası ve seçilen program 
harfi gösterilir. Çalışma süresi  
yanıp söner.

④  Çalışma süresini artırmak ve azaltmak için  
ve  seçeneğine basın.

⑤  Sonraki istasyona ilerlemek için  
seçeneğine basın.

➏  Her istasyon için 4. ve 5. adımlarını tekrarlayın.

SULAMA GÜNLERINI AYARLAMA
①  Kadranı Sulama Günleri konumuna getirin.

②  Dört farklı sulama günü seçeneği vardır: 
haftanın belirli günleri, aralıklı günler, çift 
günler veya tek günler.

③  Ok imleci belirli bir gündeyken, bu günü sulama 
günü olarak belirlemek için  seçeneğine 
basın. Herhangi bir sulama gününün 
seçimini kaldırmak için  seçeneğine 
basın. Her program (A,B veya C) için sulama 
günlerini seçmek üzere  tuşuna basın. 

Aralıklı, tek veya çift gün zamanlaması için lütfen 
Kullanım Kılavuzu'na bakın.

YAĞMUR SENSÖRÜ  
BAYPAS ANAHTARI
Sensör, sistemin çalışmasını engelliyorsa bir 
şemsiye simgesiyle birlikte KAPALI seçeneği 
görüntülenir. Sensör durumunu atlamak için 
Sensör Baypas düğmesine basın. 

Sensör Baypas özelliği, etkin sensör durumuna 
geri dönmeden önce yalnızca 24 saat boyunca 
etkinleştirilir.

MEVSIMSEL AYAR
①  Kadranı Mevsimsel Ayarlama  

konumuna getirin.

②   ve  seçeneğine basarak mevsimsel 
ayarı %5'lik artışlar ile %5'den %300'e 
değiştirin. Görüntülenen istasyon 
çalışma süreleri otomatik olarak yeniden 
hesaplanacaktır.

KONTROL ÜNITESININ BELLEĞINI 
TEMIZLEME/KONTROL ÜNITESINI 
SIFIRLAMA
Kontrol ünitesini fabrika varsayılan  
ayarlarına sıfırlayın.

①    düğmesini basılı tutun.

②   düğmesini basılı tutarken, ön panelin 
arkasındaki sıfırlama tuşuna basın ve bırakın, 
ekranda 00:00 görülene kadar bekleyin, 
ardından  düğmesini serbest bırakın.

③  Belleğin tamamı temizlenir ve kontrol ünitesi 
yeniden programlanabilir.

TEK BIR İSTASYONU MANUEL 
OLARAK ÇALIŞTIRMA
①  Kadranı Manuel konuma getirin.

②  Ekranda istasyon çalışma süresi yanıp söner. 
 seçeneğine basarak istediğiniz istasyonu 

seçin.  ve  seçeneğine basarak sulama 
süresini ayarlayın.

③  Kadranı ÇALIŞTIR konumuna getirerek  
istasyonu etkinleştirin. (Tek tek istasyonlar 
sulanır, ardından kontrol ünitesi otomatik 
moda geri döner.)

TEK DOKUNUŞLA  
MANUEL BAŞLATMA
①  Kadran ÇALIŞTIR konumundayken  

düğmesini 2 saniye basılı tutun.

②  Bu özellik otomatik olarak varsayılan program 
A'ya atanır.  programına basarak program 
B veya C'yi seçebilirsiniz.

③  İstasyon numarası yanıp söner. İstasyonlar 
arasında geçiş yapmak için  ve  
düğmesine hızlıca basın ve  ile  
düğmelerini kullanarak istasyon çalışma 
sürelerini ayarlayın. (Adım 2 veya 3 sırasında 
hiçbir düğmeye basılmazsa kontrol ünitesi 
otomatik olarak program A'yı başlatır.)

④   düğmesine basarak, ekranı başlatmak 
istediğiniz istasyona kaydırın. 2 saniyelik 
bir duraklamadan sonra program başlatılır. 
İstasyon çalışırken ekranda yanıp sönen  
bir D görülür.

SORUN GİDERME –  
SENSÖR KURULUMU
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SULAMA PROGRAMI

PROGRAMLAR A B C
ДНИ ОРОШЕНИЯ PZT SAL ÇAR SAL CUM CMT CMT PZT SAL ÇAR SAL CUM CMT CMT PZT SAL ÇAR SAL CUM CMT CMT

BAŞLANGIÇ ZAMAN(LARI) Programın sulama 
döngülerini başlatmak için süreleri ayarlayın. 
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PRO-C2

 
Döngüyü çalıştırmak için sadece bir 
programın başlangıç zamanı gereklidir.


