
BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő

Tulajdonságok
Ez a vezérlő ciklusokban öntöz, az Ön szükségletei szerint beállított ablak ideje alatt. Az új ültetések öntözhetők rövid,
intenzív meghatározott szakaszokban. A ciklusos öntözés hőmérséklet szabályozására is használható.
- Ciklusoskban működik a programozott ablak ideje alatt
- Elemmel működik; nincs szükség elektromos kapcsolatra
- Könnyű beszerelés
- Víz- és időjárás ellenálló
- Könnyű programozhatóság

A vezérlő részei

1. Fedél
2. Kijelző
3. Szolenoid
4. Vezérlő
5. Víz folyásirányát mutató nyíl
6. Hidraulikus szelep

A vezérlő alap funkciói
Ez a rész rövid leírást ad a vezérlő gombjairól. További részletekért lásd a következő részt!

MODE gomb: A MODE gomb rövid ideig tartó megnyomása a vezérlőt be- vagy kikapcsolja. Hosszú ideig tartó
megnyomása a vezérlőt programozó módba állítja.

SET gomb: A SET gombbal funkciót tud választani és előrelépni. 

+ és - gombok: Értékek növelésére és csökkentésére

Beszerelés

1. Zárja el a főcsapot!

2. Szerelje be a szelepet az öntözési rendszerbe úgy, hogy a szelepen látható fekete nyíl folyásirányba mutasson.
A vezérlő körbeforgatható, megkönnyítve a beszerelést.

3. Néha a szelep átmenetileg kinyit. Mielőtt kinyitja a főcsapot, bizonyosodjon meg arról, hogy a szelep zárva van
Először győzödjön meg arról, hogy a vezérlő nem áll OFF állásban (ha OFF állásban van, röviden nyomja meg a 
MODE gombot hogy kinyisson). Utána egyidőben nyomja meg a + és SET gombokat, hogy kinyisson, és a - és SET
gombokat, hogy bezárjon. Most készen áll beprogramozni a vezérlőt.

4. Nyissa ki a főcsapot!

Kézi vezérlés
Ha manuálisan akarja indítani a szelepet, bizonyosodjon meg arról, hgy a vezérlő nincs kikapcsolva. (Ha OFF  
állásban van, röviden nyomja meg a MODE gombot), utána egyidőben nyomja meg a + és SET gombokat.
Az öntözés addig fog folyni, amíg a meghatározott idő le nem telik. Ha az öntözési hossz nullára van állítva, a szelep
egy perc múlva leáll. 
Az öntözés megállításához egyszerre nyomja meg a - és SET gombokat!



Öntözési ciklus táblázat

Ablak kezdési idő
Ablak vége
ON idő (Öntözési idő)
OFF idő (Gyakoriság)

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szombat

Példa
Nemrég ültette el az új palántákat és minden nap, a nap legmelegebb részében óránként öt percig akarja öntözni
őket. Az ablak indítási idejét állítsa be 10 órára, a végét du. 2 órára, az öntözési időt 5 percre, a gyakoriságot 1 órára.
A táblázata így fog kinézni:

Ablak kezdési idő 10:00
Ablak vége 14:00
ON idő (Öntözési idő) 05
OFF idő (Gyakoriság) 1:00

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szombat
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A vezérlő programozása

A vezérlő ikonjainak jelentése

A MODE gomb gyors megnyomása a vezérlőt ki, illetve bekapcsolja.
A MODE gomb hosszabb megnyomása a vezérlőt program módba teszi.

1. A hét napjai
2. Az öntözési hossz indulása (mutatja, hogy az öntözés elindult) START
3. Öntözés

4. Beállítás vagy idő  08:00

5. Elem gyenge

6. Idő beállítása 

A vezérlőt nem tudja programozni, ha az kézi állásban van vagy ki van kapcsolva. A - és SET gombokat nyomja meg  
egyszerre, hogy ki tudjon lépni a kézi üzemmódból. Röviden nyomja meg  a MODE gombot a vezérlő 
bekapcsolásához.

ABLAK



Az óra beállítása

Ha a képernyő üres, nyomja meg a MODE gombot. A hét
A programozáshoz programozás üzemmódban kell lennie. napjai
Mielőtt beprogramozza a vezérlőt, be kell állítania az órát. Óra

1. Addig nyomja  a MODE gombot, amíg az idő ikonja meg nem jelenik Pontos 
a képernyőn ( A percek fog villogni.) idő
A képernyőn a szám mutatja a pontos időt
2. Használja a + és - gombokat a perc beállításához.
3. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
4.  Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
5. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
6. A + és - gombokat használja a nap kiválasztásához. A kiválasztott nap villogni fog.
7. Nyomja meg a SET gombot  a programozó üzemmódba való visszatéréshez.

Az ablak beállítása
Az ablak keretein belül fog öntözni a rendszer. A ciklus tartalmazza az öntözési időt (ON) és a gyakoriságot (öntözési
szünetet-OFF). A ciklus ismétlődik az öntözési ablak ideje alatt.
A programozás alatt, ha 30 másodpercig nem történik semmi, a képernyő visszatér működési módba.

Az ablak indítási idejének beállítása
1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a képernyőn az óra beállítás feltűnik, majd újra  a MODE gombot, amíg a 
következő képernyő feltűnik (a percek fog villogni)

Ezen a képernyőn az óra számai az ablak indítási idejét mutatják. Az Str jelzés villog a képernyőn, a számok
változtathatók.

2. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
3. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
4.  Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
5. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.



Az ablak végének  beállítása

A következő képernyő fog megjelenni:

Ezen a képernyőn az óra számai az ablak végének idejét mutatják. Az End jelzés villog a képernyőn, a számok
változtathatók.

1. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
2. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
3.  Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
4. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.

Az öntözési hossz beállítása (ON)

A következő képernyő fog megjelenni:

Ezen a képernyőn az számok az öntözési idő hosszát mutatják, minden  
egyes idő  a cikluson belül fog végbemenni. A működési időt 
másodpercekben és percekben méri. Az On jelzés villog a képernyőn, a 
számok változtathatók.

1. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
2. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
3.  Használja a + és - gombokat az óra beállításához.

4. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.

Az öntözési szünet (gyakoriság) beállítása (OFF)

A következő képernyő fog megjelenni:

Ezen a képernyőn a számok a cikluson belüli, öntözések közötti szünetet mutatja, (percekben és órákban mérve). 
Az Off  jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók.

1. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
2. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
3.  Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
4. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.



Öntözési napok kiválasztása

A következő képernyő fog megjelenni:

Ki kell választania a azokat a napokat, amikor öntözni akar. 
A Day jelzés villog a képernyőn.

1. A SET gombbal lépjen arra a napra, amikor öntözni akar. A szám villogni fog.
2. A + gombbal válassza ki a napot (a szám körül megjelenő négyzet mutatja, hogy a nap ki lett választva).
3. A kiválasztott nap feloldásához használja a - gombot.
4. Az első két lépés ismétlésével tudja kiválasztani a többi napot is.
5. A SET gombbal tudja befejezni a programozást.

Példa

Ön nemrégen kapott egy csomó csibét és meleg hullámot jeleztek előre. Önnek hűtenie kell e csibeketrecet rövid
öntözésekkel (1perc), félóránként reggel 8-tól du. 6-ig. Győződjön meg arról, hogy mind a hét napja, mind a pontos 
idő be van állítva. Nyomja meg kétszer a MODE gombot, hogy a képernyőn megjelenjen az ablak indítási ideje (Str). 
Állítsa be 8:00 órára. Ezután megjelenik az ablak végének képernyője (End). Állítsa be 18:00 órára. A következő
képernyő az öntözési időé (ON). Ezt állítsa be 1 percre. A gyakoriság képernyőjét (OFF) állítsa be 0:30 percre. A hét
minden napját ki kell választani a következő képernyőn. A vezérlő most be van programozva és be fogja kapcsolni a
rendszert reggel 8-tól du- 6-ig minden félórában 1-1 percre addig, amíg a rendszer be van kapcsolva vagy a 
programot meg nem változtatják.

Fenntartás és hibakeresés

Az elem behelyezése
Minden öntözési szezon elején cserélje ki az elemet vagy a kejelzőn a kifogyó elem szimbólumát látja.

1. Csavarhúzóval távolítsa el a négy csavart a fedélből.
2. Távolítsa el a fedelet és a tömítést.
3. Cserélje ki az elemet.
4. A tömítést visszahelyezve tegye vissze a fedelet és hellyezze vissza a csavarokat.

Öntözési szezonon kívüli időszak
Öntözési szezon végén, amikor már nem kell a növényeket öntözni, addig nyomja a MODE gombot gyorsan, amíg
az OFF meg nem jelenik a kijelzőn. NE vegye ki az elemeket! A vezérlő fel van szerelve egy háttér elemmel és a fő
elem hosszú ideig való eltávolítása károkat okoz a háttér elemnek.



Hibakeresés

Probléma Ok Megoldás
A vezérlő nem úgy önözi A víz a főcsapnál el van zárva Ellenőrizze a főcsapot
a növényeket, ahogy A cső el van vágva vagy el van tömődve Cserélja ki a sérült szakaszt
szeretnénk Lemerült az elem Cserélje ki az elemet

A vezérlő ki van kapcsolva (OFF) Nyomja meg a MODE gombot, hogy elindítsa
A vezérlő nem jól van beprogramozva Ellenőrizze a programot és az óra 

beállításokat
Üres kijelző Lemerült az elem Cserélje ki az elemet

A vezérlő alvó módban van Nyomja meg a MODE gombot, hogy aktiválja
A víz nem áll le Vízkő vagy kosz blokkolja a szelepet Cserélje ki a szelepet

A szelep fordítva van beszerelve Úgy szerelje be a szelepet, hogy a nyíl a
vízfolyás irányába mutasson

Figyelmeztetés: Ne cserélje ki az elemeket, amikor a vezérlő működik!

Kapcsolattartás és javítási információ

Garancia
A Baccara termékek garantáltan anyaghiba mentesek és mentesek szerelési hibáktól a szállítástól számított egy évig. 
Ez a garancia nem érvényes, ahol felszerelést nem az adott instrukciók szerint szerelték vagy használták. Villám-
csapás, fagyási hőmérséklet vagy mechanikailag okozott károkra ( pl. fűnyírók) a garancia nem érvényes. A Baccara
nem felelős a vezérlő használatával összefüggésben álló közvetett vagy véletlen kárért.  
A garancia érvényesítéséhez a blokkal együtt vigye vissza a hibás terméket a legközelebbi kereskedőhöz.
A Baccara fenntartja a jogokat, hogy módosítsa vagy áttervezze termékeit, árképzését és a garanciát.
Különböző országok azt a garanciát másként alakalmazhatják.

További felvilágosítás: Kertészeti Öntözéstechnika Kft
6900 Makó Almási u. 8
Tel.: 06-62/211-497
Fax.: 06-62/217-721
E-mail: ontozes@teleline.hu
Web-oldal: www.kerteszetiontozestechnika.hu

Balu
Címes pecsét fehér

http://www.monarda.hu

