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إعداد

ضبط التاريخ والوقت الحالي

قم بلف القرص إلى وضع DATE/TIME )التاريخ/الوقت(.. 1
ستومض السنة الحالية. استخدم الزرين + و- لتغيير السنة. اضغط على الزر ► للتقدم . 2

لضبط الشهر.
سيومض الشهر. استخدم الزرين + و- لتغيير الشهر. اضغط على الزر ► للتقدم لضبط . 3

اليوم.
سيومض اليوم. استخدم الزرين + و- لتغيير اليوم. اضغط على الزر ► للتقدم لضبط الوقت.. 4
سيتم عرض الوقت. استخدم الزرين + و- الختيار AM أو PM، أو HR 24 لعرض كل . 5

األوقات بنمط 24 ساعة.
اضغط على الزر ► لالنتقال إلى الساعات. استخدم الزرين + و- لتغيير الساعة المعروضة . 6

على الشاشة. 
اضغط على الزر ► لالنتقال إلى الدقائق. استخدم الزرين + و- لتغيير الدقائق المعروضة . 7

على الشاشة.
قم بلف القرص إلى الوضع RUN )تشغيل(. تم ضبط التاريخ والوقت اآلن.. 8

مهم: يجب أن يكون قرص التحكم في الوضع RUN )تشغيل( لتمكين الري التلقائي.

ضبط وقت بدء البرنامج

قم بلف القرص إلى وضع START TIMES )أوقات البدء(.. 1
2 ..)C أو B أو A( لتحديد البرنامج PRG استخدم الزر
استخدم الزرين + و- لتغيير وقت البدء. يتم تقديم وقت البدء بزيادات مقدارها 15 دقيقة.. 3
اضغط على الزر ► إلضافة وقت بدء آخر، أو الزر PRG لضبط وقت البدء للبرنامج . 4

التالي.
قم بلف القرص إلى وضع RUN )تشغيل(.. 5

إزالة وقت بدء البرنامج

قم بلف القرص إلى وضع START TIMES )أوقات البدء(.. 1
اضغط على السهم األيمن لتحديد START TIME )وقت البدء( المطلوب.. 2
اضغط على الزر + أو - للوصول إلى OFF )إيقاف( بين 11:45 مساءاً و12:00 صباحاً.. 3
اضغط على الزر PRG لعرض/تحرير برامج إضافية. كرر الخطوات 1-3 إذا لزم األمر. . 4

ضبط وقت تشغيل المحطة

قم بلف القرص إلى وضع RUN TIMES )أوقات التشغيل(.. 1
2 ..)C أو B أو A( لتحديد البرنامج PRG استخدم الزر
استخدم الزرين + و- لتغيير وقت تشغيل المحطة على الشاشة. يمكنك ضبط أوقات تشغيل . 3

المحطة من دقيقة واحدة إلى 4 ساعات.
اضغط على الزر ► للتقديم إلى المحطة التالية.. 4
كرر ذلك لكل محطة.. 5
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إعداد

ضبط أيام الري

قم بلف القرص إلى وضع WATER DAYS )أيام الري(.. 1
ستعرض الشاشة آخر برنامج تم تحديده )A أو B أو C(. انتقل إلى برنامج آخر بالضغط . 2

.PRG على الزر
يقوم المؤشر الذي يوجد أسفل الشاشة بعرض اليوم من األسبوع المحدد حالًيا. اضغط على . 3

. + أو - الختيار أيام للري  أو بدون ماء 

ضبط أيام فردية أو زوجية للري

اضغط على ► بعد كل أيام األسبوع وصوالً إلى ODD )فردية( أو EVEN )زوجية(.. 1
اضغط على + للتحديد أو - إللغاء ODD )فردية( أو EVEN )زوجية(.. 2

اختيار الري على فترات زمنية

1 ..INT زوجية( وصوالً إلى( EVENو )فردية( ODD اضغط على ► بعد
اضغط على + أو - لضبط أيام الفترة الزمنية الفاصلة.. 2
اضغط على + أو - لتحديد عدد األيام حتى مرة الري التالية.. 3

مالحظة: للخروج من وضع الفترة الزمنية الفاصلة، اضغط على ► أو ◄ بشكل متكرر 
حتى تظهر أيام محددة من األسبوع.

الضبط الموسمي

يتم تغيير كل أوقات التشغيل بنسبة مئوية تناسب الظروف المحلية.	 
اضغط على + أو - للتغيير من 10% إلى 150% من أوقات التشغيل األصلية.	 

محطة واحدة يدوية

قم بلف القرص إلى وضع Manual Single Station )محطة واحدة يدوية(.. 1
اضغط على ► الختيار المحطة. استخدم + أو – لضبط وقت التشغيل اليدوي.. 2
قم بلف القرص إلى RUN )تشغيل( للبدء في الحال.. 3

البرنامج اليدوي

قم بلف القرص إلى الوضع RUN )تشغيل(.. 1
اضغط مع االستمرار على الزر ► لمدة ثالث ثواني.. 2
اضغط على PRG الختيار البرنامج.. 3
حرر الزر لمدة ثانيتين. سيبدأ البرنامج.. 4
اضغط على ► للتقديم إلى محطة أخرى ضمن البرنامج.. 5

البدء اليدوي وتقديم المحطة بلمسة واحدة

اضغط على الزر األيمن لثانيتين.. 1
اضغط على الزر PRG الختيار البرنامج.. 2
اضغط على الزر األيسر أو األيمن الختيار محطة.. 3
اضغط على + أو - لتغيير وقت التشغيل.. 4
بعد توقف مؤقت لمدة ثانيتين، سيبدأ البرنامج. في أي وقت أثناء الدورة اليدوية، استخدم . 5

الزر األيسر أو األيمن لالنتقال من محطة إلى أخرى يدوًيا.
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إعداد

اختبار البرنامج

يتم تشغيل كل المحطات لمدة تشغيل اختبارية.
اضغط مع االستمرار على PRG لمدة ثالث ثواني.. 1
سيتم عرض المحطة 1. اضغط على + أو - إلدخال وقت التشغيل.. 2
انتظر لثانيتين، سيتم تشغيل كل محطة لمدة تشغيل اختبارية.. 3

إيقاف تشغيل النظام

قم بلف القرص إلى وضع OFF بالنظام. لن يتم تنفيذ أي ري أثناء وجود القرص في هذا الوضع.

إمكانية برمجة أيام اإلغالق

1 ..OFF بالنظام وانتظر توقف وميض OFF قم بلف القرص إلى وضع
اضغط على + أو - لضبط عدد أيام التوقف.. 2
أعد لف القرص إلى RUN. ستعرض الشاشة أيام التوقف المتبقية، وسيتم استئناف الري . 3

 ،OFF عند وصول أيام اإليقاف إلى 0. إللغاء اإليقاف بسبب المطر، قم بلف القرص إلى
.RUN عن الوميض، ثم أعد القرص مرة أخرى إلى OFF انتظر حتى توقف

تجاوز جهاز االستشعار 

يتم تجاوز توقف عمل المستشعر للسماح بالري.
حرك مفتاح BYPASS )تجاوز( للمستشعر إلى الوضع BYPASS )تجاوز(.. 1
أعد المفتاح إلى ACTIVE )تنشيط( للسماح بإيقاف عمل المستشعر.. 2

نصائح بشأن جدولة المواعيد
البرنامج هو جدول ري يحتوي على وقت )أوقات( بدء ووقت )أوقات( تشغيل 	 

ويوم )أيام( ري.
وقت البدء هو الوقت من اليوم الذي تبدأ فيه المحطات الموجودة في البرنامج 	 

الري.
وقت التشغيل هو طول مدة الري لكل محطة )منطقة(.	 
يجب تحديد وقت بدء واحد لتشغيل البرنامج بالكامل.	 

إعادة الضبط الكامل 

اضغط مع االستمرار على األزرار - و► وPRG في الوقت نفسه.. 1
اضغط مع االستمرار على الزر RESET )إعادة الضبط( في الجانب األيمن من وحدة . 2

التحكم.
عند ظهور DONE )تم( على الشاشة، حرر - و► وPRG. يجب أن تعرض الشاشة . 3

اآلن الساعة 12:00 صباحاً. تم اآلن مسح الذاكرة ويمكن إعادة برمجة وحدة التحكم. 
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحلولالسبب المحتملالشاشة المعروضة
افحص أسالك الحقل والملف اللولبي للمحبس. اضغط على أي زر لمسح رسالة ERR.قصر في أسالك الحقل أو ملف لولبي غير سليم.تعرض الشاشة "ERR" مع رقم

"ERR" P أو الملف اللولبي.الشاشة تعرض P/MV افحص األسالك والملف اللولبي عند المضخة/المحبس الرئيسي. راجع مواصفات مرحل بدء تشغيل قصر في أسالك
المضخة.

"ERR" SP توجد ضوضاء كهربية الشاشة تعرض .SmartPort® خطأ
بالقرب من الوصلة إلى جهاز التحكم عن بعد أو 

جهاز SmartPort آخر.

انقل الوصالت بعيًدا عن مصادر الضوضاء الكهربائية. تأكد من التوصيل السلكي السليم لوحدة 
التحكم. 

SmartPort توصيل السلك بـ:السلك من

24 فولت تيار متردد )طرف توصيل أحمر
التيار المتردد 1(

24 فولت تيار متردد )طرف توصيل أبيض
التيار المتردد 2(

طرف توصيل جهاز التحكم عن بعد أزرق
)REM(

تعرض الشاشة  أن الري يعمل ولكن 
ال يحدث أي ري

مشكلة في األسالك بالموقع. مشكلة في الملفات 
اللولبية. ال ضغط مياه واصل إلى النظام.

افحص أسالك الحقل )باستخدام فولتميتر(. افحص الملفات اللولبية للمحبس. تأكد من فتح مصدر الماء.

أعد ضبط وحدة التحكم.حدث تدفق مفاجئ بالتيار.الشاشة متوقفة أو مشوشة

لم يتم إزالة سلك الرابط. مفتاح جهاز االستشعار في جهاز استشعار المطر ال يوقف الري
وضع BYPASS )تجاوز(.

قم بإزالة سلك الرابط على طرفي SEN. اضبط مفتاح جهاز االستشعار إلى الوضع النشط.

وحدة التحكم تواصل الري بشكل 
مستمر

 START TIMES يوجد عدد كبير للغاية من
)أوقات البدء(.

يقوم وقت بدء واحد بتشغيل كل المحطات في برنامج. قم بإزالة أوقات البدء غير الضرورية.
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الميزات المخفية

الوصفأين يمكن العثور عليهاالميزة
إمكانية برمجة تجاوز عمل جهاز 

االستشعار
استمر في الضغط على – وقم باللف إلى 

START TIMES )أوقات البدء(.
ضبط محطات فردية لتجاهل توقفات جهاز االستشعار. حدد المحطات باستخدام ◄ أو►، )استخدم +/-( 

للتغيير إلى OFF لتجاهل جهاز االستشعار.

استمر في الضغط على + وقم باللف إلى RUN تحديد فترات للدورات واالمتصاص
 Cycle أوقات التشغيل(. ادخل إلى( TIMES
 Soak لضبط PRG الدورة(، واضغط على(

)االمتصاص(.

ضبط الحد األقصى للوقت الذي يمكن للمحطة أن تعمله لمرة واحدة، والحد األدنى من الوقت الذي يجب 
أن تنتظره قبل دورة أخرى. يتم تقسيم وقت التشغيل إلى مقاطع لمنع الجريان السطحي.

استمر في الضغط على – وقم باللف إلى RUN التأخير بين المحطات
TIMES )أوقات التشغيل(.

إلدراج تأخير )ثواني أو دقائق( بين المحطات في وقت تشغيل، من أجل إبطاء المحابس أو إعادة شحن 
الخزانات.

 SOLAR SYNC® استمر في الضغط على - وقم باللف إلى تأخير
.SOLAR SYNC

تسمح للمستخدم بتأجيل تغييرات الضبط الموسمي التي يجريها جهاز االستشعار الشمسي لمدة تصل إلى 
99 يوًما. استخدم +/- لزيادة/تقليل عدد أيام عمل التأخير.

استمر في الضغط على – وقم باللف إلى إخفاء البرامج
WATER DAYS )أيام الري(.

 Start ،A استخدم +/- للتغيير من 4 إلى 1 إلخفاء البرامج اإلضافية. سيعرض الخيار 1 البرنامج
Time 1 فقط. سيعرض الخيار 4 كل البرامج وأوقات البدء.

Clik-Delay.OFF اضبط عدد أيام استمرار إيقاف الري، بعد تنشيط المستشعر واستعادته.استمر في الضغط على + وقم باللف إلى

قم باللف إلى RUN TIMES )أوقات التشغيل(. إجمالي وقت التشغيل
اضغط على ◄ عند عرض المحطة 1، أو 

PRG لتحديد برامج أخرى.

الحتساب وعرض إجمالي جميع أوقات التشغيل في وقت بدء برنامج.

EASY RETRIEVE® .للحفظ PRGاستمر في الضغط على + و
استمر في الضغط على - وPRG لالستعادة.

لحفظ كل معلومات البرنامج ليتم استعادتها في وقت الحق.

استمر في الضغط على PRG واضغط على إعادة الضبط الكامل
الزر RESET )إعادة الضبط(.

للعودة إلى اإلعدادات االفتراضية ومسح جدول الري واإلعدادات.

QUICKCHECK™.+ للتحقق من عدم وجود مشكالت باألسالك لكل المحطات.+، –، ◄، ► مًعا، ثم



معلومات التوافق

© حقوق النشر لعام 2020 محفوظة لشركة ™Hunter Industries. ُيعد اسم Hunter وشعار 
 Hunter، وجميع العالمات التجارية األخرى مملوكة لشركة Hunter Industries وُمسجلة في 

الواليات المتحدة والبلدان األخرى.  ُيرجى إعادة تدوير هذه النشرة.
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تم اختبار هذا الجهاز وُوجد أنه يتوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب، طبًقا للجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت 
الفيدرالية )FCC(.  وقد ُوضعت هذه القيود لتوفير حماية مناسبة من التداخل الضار مع األجهزة المركبة في المناطق السكنية. 

يولّد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة ترددية السلكية، ويمكن أن يسبب تداخالً ضاًرا مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم 
تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات. ومع ذلك، فليس هناك ضمان بعدم حدوث تداخل في ظروف تركيب معينة. إذا تسبب هذا الجهاز 

بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو األمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم 
إعادة تشغيله، فإننا ننصحك بمحاولة تصحيح التداخل من خالل تنفيذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه.	 
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.	 
توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال.	 
استشارة الوكيألو فني تلفاز/راديو ذي خبرة للحصول على المساعدة.	 

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.. 1
يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.. 2

يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت دون الحصول على موافقة صريحة من شركة Hunter Industries إلى إبطال حق 
المستخدم في تشغيل الجهاز. إذا لزم األمر، فاستشر أحد ممثلي Hunter Industries أو فني تلفاز/راديو ذا خبرة للحصول على 

اقتراحات إضافية.
تنطبق العبارة التالية عند استخدام وحدة تحكم في الري مع جهاز Wi-Fi مساعد: لتلبية اشتراطات التعرض للموجات الالسلكية 
للجنة االتصاالت الفيدرالية الخاصة باألجهزة المحمولة ومحطات البث القاعدية، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة تبلغ 20 سم أو 

أكثر بين الهوائي الخاص بهذا الجهاز واألشخاص أثناء التشغيل. 
للحرص على التوافق، ال يفضل التشغيل على مسافة أقل من هذه المسافة. ويجب أال يكون الهوائي المستخدم في جهاز اإلرسال 

هذا في موقع مشترك أو يعمل باالقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

 شهادة التوافق مع التوجيهات األوروبية
تعلن شركة Hunter Industries أن وحدة التحكم في الري تتوافق مع المعايير الواردة في التوجيهات األوروبية المتعلقة 
.)2014/53/EU( واألجهزة الالسلكية )2014/35/EU( والجهد المنخفض )2014/30/EU( بالتوافق الكهرومغنطيسي

)ISED( إشعار التوافق مع توجيهات هيئة االبتكارات والعلوم والتنمية االقتصادية الكندية

هذا الجهاز يحتوي على وحدة أو وحدات إرسال/استقبال معفاة من الترخيص تتوافق مع المواصفات الالسلكية المعفاة من 
الترخيص لهيئة االبتكارات والعلوم والتنمية االقتصادية الكندية.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
يجب أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل، و. 1
يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل الجهاز بصورة غير مرغوبة.. 2
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