Sterownik Orbit Buudy 2
1 Instalacja baterii:
Wysuo podajnik z tylu sterownika
Włóż dwie baterie typu AA (1.5V) (brak w zestawie)
W przypadku słabej baterii informacja pojawi się na wyświetlaczu.
Zalecenia:
Zużyte lub rozładowane baterie należy usunąd ze sterownika, mogą one uszkodzid
sterownik.
Po zakooczonym sezonie usuo baterie ze sterownika, jeżeli nie będziesz używad
sterownika regularnie.

2 Montaż:
podłącz sterownika do kranu za pomocą śrubunku (3/4"BSPF)
ustaw pokrętło w pozycji SET CLOCK
za pomocą przycisków +/- ustaw aktualny czas,
do szybkiego ustawiania przytrzymaj przycisk +/-

3 Ustawianie sterownika:
Wybierz stacje która będziesz chciał zaprogramowad używając przycisku
STATION
przesuo pokrętło w pozycje START TIME
wybierz czas początkowy za pomaca przycisków+/ustaw pokrętło w pozycji HOW LONG
ustaw czas podlewania za pomaca przycisków+/ustaw pokrętło w pozycji HOW OFTEN
Ustaw częstotliwośd podlewania za pomaca przycisków+/- :
6h - co 6 godzin
12h - co 12godzin
1days - raz dziennie
2days- co drugi dzieo
3days - co trzeci dzieo
etc....
W celu ustawianie drugiego zaworu powtórz wyżej wymienione czynności
wybierając START TIME i zmieniając zawór używając przycisk STATION
Aby zakooczy automatyczne podlewanie ustaw pokrętło w OFF

Pokrętło w pozycji AUTO
sterownik będzie otwierał i zamykał zawór automatycznie zgodnie z
zaprogramowanym przez ciebie czasem.
Ustawianie opóźnienia
Ustaw pokrętło w pozycji AUTO naciśnij przycisk + staw opóźnienia na
24godziny 48 godziny lub 72godziny
Ręczne podlewanie
Ustaw pokrętło w pozycji AUTO
Naciśnij przycisk MANUAL
Wybierz zawór którym chcesz operowana ręcznie naciskając przycisk STATION
Wybierz czas podlewania zapomoga przycisku +/Istnieje możliwośd ręcznego ustawienia obu zaworów,
ręcznie można operowad tylko jednym zaworem w tym samym czasie.
Problemy, usterki
WODA NIE WLACZA SIE W ZAPROGRAMOWANYM CZASIE:
Sprawdź ustawienie zegara (AM - przed południem 0-12, PM - po południu
12-24)
Sprawdź czy nie zostało ustawione opóźnienie z powodu deszczu
Sprawdź czy sterownik jest ustawiony w pozycji AUTO
Sprawdź czy Sterownik jest podłączony do kranu a w kranie jest woda.
WODA NIE PRZESTAJE PLYNAC:
Sprawdź czas podlewania.
Czasy podlewania następują po sobie.

