PRO-C

KONTROL ÜNİTESİ PROGRAMLAMA YÖNERGELERİ:	

TARİH VE SAATİN AYARLANMASI
① Kadranı Tarih/Saat konumuna çevirin.

	İSTASYON ÇALIŞMA SÜRELERİNİN
AYARLANMASI (SULAMA SÜRESİ)

②	
YIL: Yılı değiştirmek için j ve k tuşlarına ①	Kadranı Çalışma Süreleri konumuna

basın. MONTH‘a ilerlemek için i tuşuna
basın.
③	AY: Ayı değiştirmek için j ve k tuşlarına

çevirin.

n

②	

tuşuna basarak A, B veya C
programını seçin.

basın. DAY‘e ilerlemek için i tuşuna basın. ③	Ekranda istasyon numarası ve seçilen
programın harfi (A, B veya C) gösterilir.
Çalışma süresi yanıp söner.
tuşlarına basın. TIME‘a ilerlemek için i

④	
GÜN: Tarihi değiştirmek için j ve k

tuşuna basın.
⑤	
ZAMAN: AM, PM veya 24 HR formatını

④	Çalışma süresini değiştirmek için j ve k

tuşlarına basın.

seçmek için j ve k tuşlarına basın. Saati ⑤	Diğer istasyona ilerlemek için i tuşuna
seçmek için i tuşuna basın. Ekranda
basın.
gösterilen saati değiştirmek için j ve k ➏	Her bir istasyon için 4. ve 5. adımları tektuşlarına basın. Dakikayı seçmek için i
rarlayın.
tuşuna basın. Dakikayı değiştirmek için
j ve k tuşlarına basın.
	SULAMA GÜNLERİNİN
Tarih, gün ve zaman artık ayarlanmıştır.

	PROGRAM BAŞLANGIÇ ZAMANININ
AYARLANMASI
 OT: Bir sulama için başlangıç zamanı
N
ayarlanması programı (A,B,C) başlatır
ve bu programa atanmış tüm istasyonlar
sırası ile çalıştırılır.
①	Kadranı Başlangıç Zamanları konumuna

çevirin.

n

②	

tuşuna basarak A, B veya C
programını seçin.

③ Başlangıç zamanını değiştirmek için j

ve k tuşlarına basın.

AYARLANMASI

①	Kadranı Sulama Günleri konumuna

çevirin.

	YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS
ANAHTARI
	Eğer sensör sistemin çalışmasını engelliyorsa (veya sensör takılı olmadığı halde
anahtar AKTİF konumdaysa), ekranda
SENSOR OFF gösterilir. Yağmur sensörünün baypas edilmesi için anahtarı BYPASS
konumuna getirin.

MEVSİMSEL AYARLAMA
① K
 adranı Mevsimsel Ayarlama konumuna

getirin.
② M
 evsimsel ayarı %5 arttırımlarla %5 ile

%300 arasında değiştirmek için j ve
k tuşlarına basın. Gösterilen istasyon
çalışma süreleri otomatik olarak yeniden
hesaplanacaktır.

	KONTROL ÜNİTESİNİN HAFIZASI/
SIFIRLANMASI
①

②	Kontrol ünitesi takvim bilgisi ile aktif

programı gösterir. Kadranın bu
konumunda dört farklı sulama günü
opsiyonu vardır: belirli günlerde sulama,
fasılalı sulama, tek veya çift günlerde
sulama. Her program sadece bir tip
sulama günü opsiyonu çalıştırabilir.

	SULAMA İÇİN HAFTANIN BELİRLİ
GÜNLERİNİN SEÇİLMESİ
①	İşaretçi belirli gündeyken (her zaman

n tuşuna basılı tutun.
n tuşuna basılı tutarken, ön panelin

② 	

arkasında bulunan sıfırlama tuşuna basıp
bırakın, ekranda 12:00 AM görene kadar
bekleyin, sonrasında n tuşunu bırakın.

③ 	Tüm hafıza temizlenmiş ve kontrol

ünitesi yeniden programlanmaya hazır
hale gelmiştir.

	TEK TUŞLA MANUEL BAŞLATMA
VE İSTASYON İLELEMESİ

	
Kadran BAŞLAT konumundayken, i
Pazartesi üzerinde başlar), j tuşuna
tuşuna basın ve ekranda STATION 1 göstebasarak sulama için haftanın o gününü
rilinceye kadar basılı tutun. Programlanan
tuşuna veya diğer program için n
aktive edin. Sulamayı iptal etmek için k
süre boyunca tüm istasyonların çalıştırıltuşuna basın.
tuşuna basın. Herhangi tuşa basıldığında
ması (tek tuşla) için ok tuşunu bırakın.
	
Programlanan başlangıç zamanını silmek
işaretçi otomatik olarak sonraki güne atlar.
	
Tüm istasyonların çalıştırılması amacıyla
için: Başlangıç zamanını OFF (11:45 PM
simgesi sulama gününü, simgesi
çalışma sürelerini ayarlamak için i tuşuna
ile gece yarısı arasında konumlandırılmış)
sulamasız günü gösterir.
basın ve ekranda STATION 1 gösterilinceye
konumuna getirmek için j ve k
②	İstenen günler seçilene kadar tekrarlayın.
kadar basılı tutun, j ve k tuşlarına basatuşlarına basın.
	
Fasıla ve tek veya çift gün ayarlamaları
rak süreyi değiştirin ve i tuşuna basarak
için lütfen Kullanma Kılavuzu’na göz atın.
	
programlanan tüm istasyonlara ilerleyin.
④	Diğer başlangıç zamanını seçmek için i
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SULAMA TAKVİMİ
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Fasıla veya Tek/Çift Günler
Sulamasız Gün(ler)
BAŞLANGIÇ ZAMANI(LARI)
Sulama döngü(leri) programı başlatmak için zamanı(ları) ayarlayın.
Bir döngü çalıştırma için tek
başlangıç programlanmalıdır.
İSTASYON

1
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4

Konum

İstasyon Çalışma Süresi İstasyon Çalışma Süresi İstasyon Çalışma Süresi

1
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16
TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ:

A Programı İçin

B Programı İçin

C Programı İçin

Her bir sulama döngüsünün süresini
belirlemek için, her bir istasyonun
çalışma sürelerini toplayın.
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