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WSTĘP
Firma Hunter oferuje sterownik stworzony specjalnie dla Twoich potrzeb. Jego zaletami są szerokie możliwości programowania, niewielkie wymiary 
obudowy, estetyczne wykończenie i prostota użycia.

Sterownik oferowany jest w wersjach 2, 4, 6 i 8-sekcyjnych w obudowie wewnętrznej oraz 4, 6 i 8-sekcyjnych w obudowie zewnętrznej. Sterownik 
X-CORE cechuje możliwość ustawiania nawadniania sezonowego, przerwy w nawadnianiu, ominięcie czujnika pogody, ręczne uruchomienie jednej 
lub wszystkich sekcji. Sterownik X-CORE wyposażony jest w trwałą pamięć, która nie wymaga zasilania. Duży wyświetlacz LCD, zwięzłe oznaczenie 
przycisków oraz obrazowe przedstawienie funkcji dowodzą, że zaawansowana technologia może być prosta w użyciu.

Sterownik jest w pełni kompatybilny z czujnikami SolarSync, a dzięki możliwości podłączenia złącza SmartPort można go wyposażyć w pilota 
zdalnego sterowania.
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BUDOWA:OZNACZENIA(MODELWEWNĘTRZNY)
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W  tym roz dzia le za war to zwię złe in for ma cje o  wszyst kich funkcjach i  czę-
ściach ste row ni ka X-Core. Każ da z funk cji jest opi sa na szcze gó ło wo w póź-
niej szych roz dzia łach, na to miast ten roz dział ma za za da nie ogól ne omó wie nie 
ste row ni ka. Ozna cze nia przy ci sków ste row ni ka X-CORE są zwię złe i ob ra zo we 
dzię ki cze mu pro gra mo wa nie jest pro ste. Wszyst kie kla wi sze zo sta ły za pro jek-
to wa ne i ozna czo ne tak, aby jed no znacz nie okre śla ły funk cje i nie wpro wa dza ły 
w za kło po ta nie, tak jak to ma miej sce w ste row ni kach innych producentów.

A.WyświetlaczLCD
1.   Run Times –  Ikona świeci się, gdy ustawiane są czasy nawadniania.
2.  StartTimes– Ikona świeci się, gdy ustawiane są czasy startowe.
3. StationNumber – Pokazuje aktualnie wybraną sekcję.
4. ProgramDisignator – Pokazuje aktualnie wybrany program (A,B lub C).
5. DayoftheWeek – Pokazuje bieżący dzień tygodnia.
6.  IntervalWatering – Pokazuje miesiące przy programowaniu 

bieżącej daty.
7.  Odd/EdenWatering – Pokazuje czy zostały zdefiniowanie dni parzyste 

lub nieparzyste.
8. FlashingSprinkler – Wskazuje czy trwa nawadnianie.
9.  SystemOff – Pozwala użytkownikowi na zatrzymanie wszystkich 

programów i zaprzestanie nawadniania. Umożliwia również ustawienie 
czasowego wstrzymania nawadniania na okres od 1 do 7 dni.

10.  Umbrella – Wskazuje aktywność czujnika deszczu - wstrzymanie 
nawadnianie.

11.  SeasonalAdjustment – Pozwala użytkownikowi na zmianę długości 
czasów nawadniania w przedziale 10% - 150% bez konieczności zmiany 
programu sterownika.

12. RainDrop – Wskazuje dni nawadniania.
13.  CrossedRainDrop – Wskazuje dni, w których nie odbywa się 

nawadnianie.
14.  Calendar – Wskazuje, że zaprogramowano nawadnianie z przerwami.

B.Złączaelektryczne
15.  BateriaLitowa – Wymienna bateria litowa (w zestawie) pozwala na 

programowanie sterownika bez zasilania sieciowego. W przypadku 
awarii zasilania głównego bateria podtrzyma pamięć czasu w sterowniku 
na okres 1 miesiąca. Programy są trwale zapisane w pamięci.

17.  Miejscepodłączeniakabli– Styki umożliwiające podłączenie do 
sterownika zaworu głównego oraz sekcyjnych.

18.  NOWOŚĆ - ResetButton | Przycisk do resetowania ustawień 
sterownika (umieszczony na boku sterownika).

19.  NOWOŚĆ - REM | Pozwala na podłączenie SmartPort`u i pilota 
zdalnego sterowania.

C.Przyciski
Przycisk  – zwiększa ustawioną wartość.
Przycisk  – zmniejsza ustawioną wartość. 
Przycisk  – powrót do poprzednio programowanej funkcji .
Przycisk  – przejście do następnej programowanej funkcji .
Przycisk  – wybór programów nawadniania A, B lub C.

19.  SensorBypassSwitch – Przełącznik umożliwiający pominięcie czujnika 
deszczu.

D.Transformator
Dołączony jest zewnętrzny transformator zasilający sterownik.

Pokrętło
Run – Pozycja pokrętła przy automatycznym lub manualnym sterowaniu.
CurrentTime/Day – Pozwala ustawić bieżącą datę i czas.
StartTimes – Pozwala ustawić od 1 do 4 czasów startu nawadniania dla 
każdego programu.

  Run Times – Pozwala ustawić czas nawadniania od 1 minuty do 4 godzin 
dla każdej sekcji.
WaterDays – Pozwala ustawić ilość dni trybu przerwy w nawadnianiu.
SeasonalAdjustment – Pozwala na zmianę długości czasów 
nawadniania w przedziale 10% - 150% bez konieczności zmiany 
programu sterownika.

11 Manual-OneStation – Pozwala jednokrotnie aktywować nawadnianie 
konkretnej sekcji.
SystemOff – Pozwala użytkownikowi na zatrzymanie wszystkich 
programów i zaprzestanie nawadniania. Umożliwia również ustawienie 
czasowego wstrzymania nawadniania na okres od 1 do 7 dni.

NOWOŚĆ-SOLAR-SYNCSettings | Ustawienia dla czujnika Solar Sync.
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BUDOWA:OZNACZENIA(MODELZEWNĘTRZNY)
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W tym roz dzia le za war to zwię złe in for ma cje o wszyst kich funkcjach i czę ściach 
ste row ni ka X-Core. Każ da z funk cji jest opi sa na szcze gó ło wo w póź niej szych 
roz dzia łach, na to miast ten roz dział ma za za da nie ogól ne omó wie nie funk cji 
ste row ni ka. Ozna cze nia przy ci sków ste row ni ka X-CORE są zwię złe i ob ra zo we 
dzię ki cze mu pro gra mo wa nie jest pro ste. Wszyst kie kla wi sze zo sta ły za pro jek-
to wa ne i ozna czo ne tak, aby jed no znacz nie okre śla ły funk cje i nie wpro wa dza ły 
w za kło po ta nie, tak jak to ma miej sce w ste row ni kach innych producentów.

A.WyświetlaczLCD
(iden tycz nie jak w przy pad ku ste row ni ka we wnętrz ne go – patrz wyżej)

B.Złączaelektryczne
15.  BateriaLitowa– Wymienna bateria litowa (w zestawie) pozwala na 

programowanie sterownika bez zasilania sieciowego. W przypadku 
awarii zasilania głównego bateria podtrzyma pamięć czasu w sterowniku 
na okres 1 miesiąca. Programy są trwale zapisane w pamięci 
sterownika.

16.  Obudowazasilaczaw modelachzewnętrznych– Przeprowadź 
przewód zasilający przez 13mm otwór w lewym dolnym rogu obudowy 
sterownika i podłącz go do styków wewnątrz obudowy. Zawsze używaj 
specjalnych złączek podłączając kabel elektryczny. Dobrze go dokręć. 
Rekomendujemy, aby tego podłączenia dokonał elektryk z odpowiednimi 
uprawnieniami.

17.  Miejscepodłączeniakabli– Styki umożliwiające podłączenie do 
sterownika zaworu głównego oraz sekcyjnych.

18.  NOWOŚĆ - ResetButton | Przycisk do resetowania ustawień 
sterownika (umieszczony na boku sterownika).

19.  NOWOŚĆ - REM | Pozwala na podłączenie SmartPort`u i pilota 
zdalnego sterowania.

C.Przyciski
Przycisk  – zwiększa ustawioną wartość.
Przycisk  – zmniejsza ustawioną wartość. 
Przycisk  – powrót do poprzednio programowanej funkcji .
Przycisk  – przejście do następnej programowanej funkcji .
Przycisk  – wybór programów nawadniania A, B lub C.

19.  SensorBypassSwitch – Przełącznik umożliwiający pominięcie czujnika 
deszczu.

Pokrętło
Run – Pozycja pokrętła przy automatycznym lub manualnym sterowaniu.
CurrentTime/Day – Pozwala ustawić bieżącą datę i czas.
StartTimes – Pozwala ustawić od 1 do 4 czasów startu nawadniania dla 
każdego programu.

  Run Times – Pozwala ustawić czas nawadniania od 1 minuty do 4 godzin 
dla każdej sekcji.
WaterDays – Pozwala ustawić ilość dni trybu przerwy w nawadnianiu.
SeasonalAdjustment – Pozwala na zmianę długości czasów 
nawadniania w przedziale 10% - 150% bez konieczności zmiany 
programu sterownika.

11 Manual-OneStation – Pozwala jednokrotnie aktywować nawadnianie 
konkretnej sekcji.
SystemOff – Pozwala użytkownikowi na zatrzymanie wszystkich 
programów i zaprzestanie nawadniania. Umożliwia również ustawienie 
czasowego wstrzymania nawadniania na okres od 1 do 7 dni.

NOWOŚĆ-SOLAR-SYNCSettings | Ustawienia dla czujnika Solar Sync.
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MONTAŻSTEROWNIKADOŚCIANY(MODELWEWNĘTRZNY)

Uwaga! Sterownik X-CORE do montażu wewnętrznego
nie jest wodoszczelny, musi być montowany wewnątrz
budynkulubwmiejscuzabezpieczonymprzedwilgocią.

UWAGA!Niewłączajtransformatoradosiecizanimste-
rownik nie zostanie zamocowany, azawory podłączone
dozaciskówsterownika.

UWAGA!DlaXC-x01-A:Jeślikabelzasilaniajestuszko-
dzony,musibyćwymienionyprzezproducenta,serwisanta
lubwykwalifikowanąosobę.

1.   Wy bierz miej sce za bez pie czo ne przed za wil go ce niem i sil nym słoń cem 
w po bliżu za si la nia 220V.

2. Za mon tuj ste row nik na wy so ko ści oczu za po mo cą śrub.

3. Zamontuj kołki rozporowe i wkręć w nie wkręty (A).

4. Za wieś na nich ste row ni k (B).

C

A

B
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MONTAŻSTEROWNIKADOŚCIANY(MODELZEWNĘTRZNY)

Uwaga! Sterownik X-CORE do montażu zewnętrznego
jest wodoszczelny. Podłączenia elektrycznego główne-
go napięcia powinien dokonać elektryk zodpowiednimi
uprawnieniami. Niewłaściwe podłączanie może spowo-
dowaćporażenieprądem.

UWAGA!Niewłączaj transformatora do sieci zanimsterownik nie
zostanie zamocowany, azawory podłączone do zacisków sterow-
nika.

UWAGA!DlaXC-x01-A:Jeślikabelzasilaniajestuszkodzony,musi
byćwymienionyprzezproducenta, serwisanta lubwykwalifikowaną
osobę.

1. Wy bierz miej sce w po bliżu za si la nia.

2.  Za po znaj się z prze pi sa mi dotyczącymi in sta lo wa nia ze wnętrz nych  
urzą dzeń elek trycz nych.

3.  Przy trzy maj ste row nik na wy so ko ści oczu i za znacz miej sca wier ceń 
mo co wa nia gór ne go (A) i dol ne go (C).

4. Wy wierć 6mm otwory w za zna czo nych miej scach.

5. Zamontuj kołki rozporowe i wkręć w nie wkręty (B).

6. Za wieś na nich ste row nik.

7. Do kręć wszyst kie śru by.
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PODŁĄCZENIEZAWORÓWIZASILANIA
1.  Ułóż prze wo dy po mię dzy za wo ra mi, za wo rem głównym  

a ste row ni kiem. Za le ca my uży wa nie prze wo dów śred ni cy 1mm.  
Ta kie ka ble ma ją do dat ko we ko lo ro we osło ny po ma ga ją ce 
identyfikować podłączone zawory na poszczególnych sekcjach.

2.  Dla wszyst kich za wo rów wy ko rzy staj je den prze wód ja ko wspól ny.  
Naj czę ściej uży wa się do te go ka bla w ko lo rze bia łym.

3. Za bez piecz koń ców ki prze wo dów w wo dosz czel ny mi po łą cze nia mi.

4.  Otwórz po kry wę ste row ni ka, aby uzy skać do stęp do za ci sków.  
Prze łóż prze wo dy przez pra wy otwór w obu do wie.

5. Usuń izo la cje na każ dym prze-
wo dzie na oko ło 5mm.

6.  Po łącz prze wód wspól ny (bia ły) 
z za ci skiem “C” (COM MON)  
w ste row ni ku. Pod łącz po zo-
sta łe ko lo ro we ka ble do od po-
wied nich  
za ci sków nu me ro wa nych cy fra-
mi sek cji.

7.  Przy we wnętrz nym ste row ni ku, 
po łącz koń ce prze wo dów trans-
for ma to ra z za ci ska mi ozna czo-
ny mi “AC” po prze łoże niu ich 
przez le wy otwór w obu do wie.

8.  Przed za mknię ciem upew nij 
się, czy prze wo dy są ułożone 
prawidłowo tak, aby pokrywa 
obu do wy ste row ni ka ich nie 
prze cię ła.

UWAGA! Nie podłączaj transformatora do sieci zanim
sterownik nie zostanie zamocowany, aprzewody zawo-
rówpodłączonedozaciskówsterownika.

9.   W przy pad ku mo de lu ste row ni ka ze wnętrz ne go, trans for ma tor  
pod łą czo ny jest do sty ków AC, więc należy jedynie podłączyć  
główne zasilanie.

10.   Prze wo dy za si la nia przy kręć moc no. Upew nij się, że uży łeś  
wła ści wych prze wo dów i koń có wek.
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AKTYWACJABATERII
Po zainstalowaniu sterownika X-CORE należy upewnić się, że element izolujący baterię został 
usunięty tak, aby w razie braku zasilania sieciowego sterownik X-CORE zachował pamięć 
czasu.

WYMIANABATERII
Do sterownika X-CORE dołączona jest wysokowydajna bateria litowa. Pozwala ona użytkow-
nikowi na zdalne zaprogramowanie sterownika bez podłączania go do zasilania sieciowego. 
Bateria służy także do podtrzymania pamięci czasu sterownika w przypadku zaniku napięcia 
sieciowego.
Aby wymienić baterię należy:
1. Odkręć śrubę mocującą obejmę baterii.
2. Wysuń obejmę wraz z baterią.
3.  Wymień baterię a następnie wsuń obejmę z nową baterią i przykręć śrubę mocującą.

1.  Przy mon tażu za wo ru głów ne go po łącz do prze wo du wspól ne go  
(Com mon) je den z prze wo dów cew ki.

2.  Drugi przewód cewki poprowadź do sterownika tak samo jak przewody 
od poszczególnych sekcji. Wspólny biały przewód podłącz do zacisku 
C (Common). Drugi przewód od cewki zaworu podłącz do zacisku  
P (Primary).

UWAGA!Zapoznajsięzponiższymtematemtylkowtedy,
gdy chcesz zainstalować zawór główny. Zawór główny
jestzamknięty.Zainstalowanywgłównympunkciedopro-
wadzenia wody otwierany jest automatycznie podczas
startuprogramunawadniania.

Bateria litowa

Bateria

Obejma
baterii

PODŁĄCZENIEZAWORUGŁÓWNEGO
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PODŁĄCZENIEPRZEKAŹNIKAPOMPY

UWAGA!Zapoznajsięzponiższymtematemtylkowtedy,
gdychceszzainstalowaćpompęwspomagającą.Przekaź-
nikpompyjesturządzeniem,którepootrzymaniusygnału
zesterownikauruchamiapompę.

Uwaga!Niepodłączajsterownikabezpośredniodopom-
py,sterownikmożeulecuszkodzeniu.

Ste row nik po wi nien być za mon to wa ny w od le gło ści mi ni mum 4,5m od 
prze kaź ni ka pom py. Zbyt bli skie umiesz cze nie tych urzą dzeń może je 
znisz czyć. W ofer cie fir my Hun ter znaj dziesz wie le prze kaź ni ków pom py.

1. Po pro wadź prze wo dy od prze kaź ni ka pom py do ste row ni ka.

2.  Po łącz prze wód głów ny z za ci skiem “C” (Com mon), a dru gi z za ci skiem 
“P” (Pri ma ry).

Po bór prą du nie może prze kro czyć 0,28A.
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PODŁĄCZENIECZUJNIKAPOGODY

BRAKZASILANIA

UWAGA!Jeżeliczujnikprzerwałnawadnianie,możesz
ominąć go poprzez ustawienie pokrętła wpozycji 
Manual-AllStationslubOneToughStartandAdvan-
ce.Zapoznajsięzrozdziałem“Omijanieczujnika”.

Do ste row ni ka X-CORE moż na pod łą czyć czuj nik Hun ter Mi ni -Click, Ra in -
Clik lub in ne go ty pu ty pu mi kro prze łącz nik. Głów nym je go za da niem jest 
prze rwa nie na wad nia nia w związ ku z opa da mi at mos fe rycz ny mi.

1. Wyj mij po łą cze nie za ci sków SEN (blasz ka) na li stwie w ste row ni ku.

2.  Po pro wadź dwa prze wo dy od czuj ni ka do ste row ni ka po przez ten sam 
otwór co prze wo dy od za wo ru głów ne go.

3. Po łącz je z za ci ska mi ozna czo ny mi „SEN” (Sen sor).

Je że li wy stą pią za ni ki na pię cia, ste row nik wy po sa żo ny jest w tzw. pa mięć 
trwałą, któ ra nie po trze bu je za si la nia. Za pro gra mo wa ne da ne nie zo sta-
ną utra co ne. Bieżą cy czas bę dzie ak tu ali zo wa ny bez za si la nia przez okres  
1 mie siąca. Na wad nia nie zo sta nie wzno wio ne po przy wró ce niu za si la nia.

Gdy czujnik pogody wstrzyma program au-
tomatycznego nawadniania na wyświetlaczu 
LCD pojawi się napis OFF i  .

Testczujnikapogody
Sterownik X-CORE umożliwia prosty test czujnika deszczu po jego pod-
łączeniu. Użytkownik może ręcznie przetestować właściwe działanie 
czujnika aktywując system po przez OneTouchManualStart(instrukcja 
str. 29). W trakcie nawadniania używając powyższych funkcji po naciś-
nięciu i przytrzymaniu Rain-Clik (mały przycisk w górnej części czujnika) 
powinno nastąpić wstrzymanie procesu nawadniania.

Ręczneobejścieczujnikapogody
Jeżeli czujnik deszczu uniemożliwia nawadnianie, 
można go obejść używając przełącznika na przednim 
panelu sterownika. W pozycji SensorBypassczujnik 
jest wyłączony i pozwala na nawanianie. W pozycji 
Activeczujnik jest włączony. Można także obejść 
czujnik deszczu aktywując ręcznie funkcje nawadniania 
ManualOneStation.

Przełącznik „Bypass" nie ma wpływu na Ustawienia Sezonowe, gdy 
używany jest czujnik Solar Sync.
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PODŁĄCZANIECZUJNIKASOLARSYNC
X-Core Jest kompatybilny z czujnikami Solar Sync i Wireless Solar Sync. 
Solar Sync jest czujnikiem, który automatycznie ustawi harmonogram 
nawadniania sterownika X-Core (w oparciu o zmiany w lokalnym warun-
kach atmosferycznych)  przez użycie funkcji Ustawień Sezonowych. Solar 
Sync używa czujnika nasłonecznienia i temperatury by ustalać ewapotran-
spirację (ET) czyli proces parowania wody z gleby i roślin. Zawiera także 
technologię Hunter Rain Click i Freeze Click, która wyłączy nawadnianie gdy 
zacznie padać deszcz lub temperatura spadnie poniżej zera.

UWAGA! Solar Sync dostosuje wartość standardowych
sezonowych ustawień przez pierwszy pełny dzień
(24-godziny) z pomiarów warunków atmosferycznych
wykonanychprzezczujnik.

UWAGA! Włączenie przełącznika "Bypass" nie wpływa
na ustawienia sezonowe aktualizowane przez czujnik
SolarSync.ManatomiastwpływnafunkcjeFreezeClick
iRainClick.

InstalacjaCzujnikaSolarSync
Podłącz Zielony i Czarny kabel z Czujnika Solar Sync do zacisków "SEN" na 
sterowniku X-Core. Nie ma znaczenia który kabel podłączymy do którego 
zacisku. Ustaw pokrętło w pozycji "Solar Sync Settings". Wyświetlacz 
będzie początkowo pokazywał przerywane linie, a następnie pokaże 
domyślne ustawienia regionu (3) z 
lewej strony oraz domyślne ustawie-
nia dawki wody (5) z prawej. Ustaw 
region według potrzeby używając 

 (strzałka w górę) i  (strzałka 
w dół)  (wyboru regionu w systemie 

Solar Sync na stronie 17). Wciśnij  (strzałka w prawo) by zwiększyć 
Ustawienia dawki Wody (wyjaśnienie regulacji Ustawień Wody na stro-
nie 20).

InstalacjaBezprzewodowegoSolarSync
Podłącz Zielony i Czarny kabelek z Bezprzewodowego Solar Sync Reciever 
do zacisku "SEN" na sterowniku X-Core. Nie ma znaczenia który kabelek 
podłączymy do którego zacisku. Ustaw pokrętło w pozycji "Solar Sync 
Settings". Wyświetlacz będzie początkowo pokazywał przerywane linie, 
a następnie pokaże domyślne ustawienia regionu (3) z lewej strony oraz 
domyślne ustawienia wody (5) z prawej. Ustaw region według potrzeby 
używając  (strzałka w górę) i  
(strzałka w dół) (wybór regionu w 
systemie Solar Sync na stronie 17). 
Wciśnij  (strzałka w prawo) by 
zwiększyć Ustawienia dawki Wody 
(wyjaśnienie regulacji Ustawień 
Wody na stronie 20).

UstawieniaSolarSync
Gdy czujnik Solar Sync jest podłączony do sterownika X-Core, a pokrętło 
ustawione jest na pozycję Solar Sync Settings na wyświetlaczu pojawią 
się dwie cyfry. Cyfra z lewej strony ekranu to ustawienia Regionu, a cyfra z 
prawej strony ekranu to Ustawienia dawki Wody (jak na rysunku powyżej).
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Region
Do wybrania odpowiednich wartości dla Solar Sync, sterownik musi być 
zaprogramowany na średnią parowania wody z najwyższego pod tym 
względem sezonu w twoim regionie. Użyj poniższej tabeli aby ustalić swój 
region.

Tabela pomoże Ci ustalić w jakim typie regionu mieszkasz. Pod względem 
parowania wody wyróżniamy 4 regiony, każdy ma swoją własną charak-
terystykę opartą także na średniej temperaturze dla danego miesiąca. 
Zalecane jest, jeśli to możliwe, aby region został wybrany bazując na 
średniej parowania wody w lipcu lub najwyższej z lipca (mm/dzień).

Użyj poniższej tabeli by wybrać twój region. Możesz użyć metody A, B, lub 
C by wybrać najodpowiedniejszy dla siebie region: 

A:  W oparciu o średnią parowania wody z lipca lub najwyższą z lata. To 
preferowana opcja do wyboru swojego regionu.

B:  W oparciu o średnią temperaturę z lipca lub najwyższą z najbardziej 
suchego miesiąca.

C: W oparciu o ogólny opis twojego regionu. 

Jeśliktórykolwiekzpodanychwrzędachopisówpasuje,towłasnietenregionpowinieneśwybrać.

Region 1

A B C

Jeśli średnia opadów w lipcu jest 
<4.3mmnadzień

Jeśli średnia temperatura dla lipca 
to18°C-24°C

•PółnocneStany
•Regionywybrzeży.

Region 2 Jeśli średnia opadów w lipcu 
to 4.6mm-5.8mmnadzień

Jeśli średnia temperatura dla lipca 
to 24°C-29°C

•Góry
•ŚródlądowePółnocneStany

Region 3 Jeśli średnia opadów w lipcu 
to 6.1mm-7.4mmnadzień

Jeśli średnia temperatura dla lipca 
to 29°C-35°C

•PołudnioweStany,
•Śródlądowe/Wysokopołożonepustynie

Region 4 Jeśli średnia opadów w lipcu jest  
>7.6mmnadzień

Jeśli średnia temperatura dla lipca 
to 35°C-41°C •Pustynie

Polska ze średnią temperaturą lipca 18.5'C znajduje się w REGIONIE 1.



18 H u n t e r  Po l s k a

Regulacjawody
Regulacja ustawień dawki wody odbywa się w skali 1 - 10 co pozwala 
na łatwą regulację wartości Ustawień Sezonowych z czujnika Solar Sync. 
Przy instalacji czujnika Solar Sync zalecane jest by Ustawienia dawki 
Wody pozostały na domyślnej wartości - 5. Natomiast po instalacji, jeśli 
uznasz że wartość ustawień sezonowych jest zbyt wysoka bądź zbyt 
niska niż oczekiwałeś możesz ją zmienić. By zmienić wartość Ustawień 
Sezonowych zajrzyj na stronę 19 po wyjaśnienie jak korzystać z skali 
Ustawień dawki Wody by nastawić ustawienia sezonowe na odpowiednią 
wartość.

NOTA:Jeślijakaśsekcjajestbardziejsuchalubbardziej
mokra niż reszta systemu, zwiększ lub zmniejsz czas
działaniasterownika.

Usuwanieczujnikasolarsync
Jeśli czujnik Solar Sync został zainstalowany na sterowniku X-Core 
to wartość ustawień sezonowych używanych przez sterownik będzie 
obliczana przez dane pogodowe dostarczane przez czujnik Solar Sync. 
Jeśli zdecydowałeś, że czujnik Solar Sync nie będzie już więcej używany 
z sterownikiem X-Core, musi zostać odinstalowany. Jeśli czujnik Solar
Syncniezostanieodinstalowany,sterownikniepozwoliręczniezmienić
wartości ustawień sezonowych. Jeśli na przykład wartość ustawień 
sezonowych sterownika pokazywała w momencie usunięcia czujnika Solar 
Sync wartośc 50%, to pozostanie w stanie 50% do momentu odinstalowa-
nia czujnika Solar Sync.

Aby odinstalować czujnik Solar Sync zwyczajnie odłącz zielony i czarny 
kabelek z zacisku kontrolera i ustaw pokrętło w pozycji "Solar Sync 
Settings". Wyświetlacz powinien pokazać kreski wskazujące, że sterownik 
nie używa już czujnika Solar Sync do obliczeń ustawień sezonowych. Teraz 
wartość ustawień sezonowych może być zmieniona ręcznie przez prze-
kręcenie pokrętła na pozycję  "Ustawienia Sezonowe" i regulację wartości 
przyciskami  lub .

PODŁĄCZANIECZUJNIKASOLARSYNC(ciągdalszy)
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Skalowanie/Konfiguracja
Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu czujnika Solar Sync zaleca się 
pozwolenie systemowi na działanie przez parę dni na początkowych 
ustawieniach. Z uwagi na ilość dodatkowych czynników zewnętrznych 
(umiejscowienie czujnika, ilość bezpośredniego światła dostępnego dla 
czujnika, odbijanego ciepła z otaczających obiektów, itp), początkowe
ustawienia mogą wymagać regulacji by system pracował zgodnie z
faktycznymi warunkami atmosferycznymi. Skalowanie czujnika Solar 
Sync odpowiednio do warunków można przez regulację Ustawień Regionu 
i/lub Ustawień dawki Wody.

1. Zainstaluj Czujnik Solar Sync
2.  Zaprogramuj Region i pozwól systemowi chodzić na początkowych 

ustawieniach przez minimum 3 dni (spójż na stronę 17 po instrukcję 
jak ustalić odpowiedni region)

3.  Obserwuj Sezonowe Ustawienia sterownika. Jeśli Ustawienia 
Sezonowe są niższe lub wyższe niz oczekiwano na tą porę roku, wtedy 
ustawienia Solar Sync muszą być dostrojone.

 a. Zbyt niskie Ustawienia Sezonowe: Ustaw pokrętło w pozycji 
Solar Sync Settings. Zwiększ wartość na skali Ustawień dawki 
Wody. Gdy ustawienia zostaną zmienione, sterownik natychmiast 
zaktualizuje się do nowych Ustawień Sezonowych. Zwiększaj 
wartość Ustawień dawki Wody dopóki nie ukaże się oczekiwana 
wartość Ustawień Sezonowych. Jeśli osiągniesz maksymalną 
wartość w skali Ustawieniach dawki Wody (10), a wciąż będziesz 
chciał zwiększyć Ustawienia Sezonowe, przestaw Region na 
poziom niżej (na przykład z regionu 4 na 3).

 b. ZbytwysokieUstawieniaSezonowe:  Ustaw pokrętło w pozycji 
Solar Sync Settings. Zmniejsz wartość na skali Ustawień dawki 
Wody. Gdy ustawienia zostaną zmienione, sterownik natychmiast 
zaktualizuje się do nowych Ustawień Sezonowych. Zmniejszaj 
wartość Ustawień dawki Wody dopóki nie ukaże się oczekiwana 
wartość Ustawień Sezonowych. Jeśli osiągniesz minimal-
ną wartość w skali Ustawieniach dawki Wody (1), a wciąż
będziesz chciał zmniejszyć Ustawienia Sezonowe, przestaw
Regionnapoziomwyżej(naprzykładzregionu2na3).

CzasDziałaniaSekcji: Ważne jest by zrozumieć że Solar Sync ustala ste-
rownikowi ustawienia na wszystkie sekcje. Znaczy to, że wszystkie czasy 
działania będą modyfikowane przez ukazane procentowo ustawienia sezo-
nowe. Jeśli wartość ustawień sezonowych regulowanych przez Solar Sync 
jest odpowiednia, ale czas działania pojedyńczej sekcji wydaje się być zbyt 
krótki lub zbyt długi, wyreguluj jej czas działania w programie sterownika.
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PODŁĄCZENIEPILOTAZDALNEGOSTEROWANIAHUNTERA
Podłączanie pilota zdalnego sterowania (zamawia-
negoosobno)
Sterownik X-Core jest kompatybilny z Pilotem Zdalnego sterowania Huntera 
np. ROAM (zamawianego osobno). Zespół przewodów SmartPort (dołą-
czany do każdego zdalnie sterowanego pilota Huntera) pozwala na szybkie 
i proste sterowanie systemem nawadniania. Pilot zdalnego sterowania 
umożliwia operowanie systemem bez konieczności podchodzenia do 
sterownika.

Dokładnewyjaśnieniepodłączeniawinstrukcjiobsługidlapilotazdalnegosterowania.
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PODSTAWYSYSTEMUNAWADNIANIA
Są trzy pod sta wo we ele men ty au to ma tycz ne go sys te mu na wad nia nia: ste-
rownik,zawory i zraszacze.

Sterownik kie ru je pracą wszyst ki ch urzą dze ń sys te mu. Wy sy ła sy gna ły do 
za wo rów, kie dy ma ją się otwo rzyć i jak dłu go ma ją być otwar te.

Za wór kon tro lu je gru pą zra sza czy zwa nych sekcją. Podział na sekcje 
uzależniony jest od ty pów ro ślin, lo ka li za cji ro ślin oraz mak sy mal ne go 
ob sza ru, ja ki może być na wad nia ny. Każ dy za wór pod łą czo ny jest prze-

wo dem do od po wied nie go zacisku we wnątrz ste row ni ka i ozna czo ne go 
ko lej ną cy frą.

Ste row nik au to ma tycz nie włą cza i wy łą cza za wo ry w ści słym po rząd ku.  
W dowolnym momencie pracy otwarty jest tylko jeden zawór. Z chwi lą 
za koń cze nia na wad nia nia da nej sek cji za wór au to ma tycz nie jest za my ka ny, 
na to miast otwie ra ny jest za wór w ko lej nej sek cji. Ten pro ces na zy wa ny jest 
cy klem. Wszyst kie in for ma cje o cza sach i dłu go ściach na wad nia nia sek cji 
na zy wa ne są programem.

Zawór-1 –  ak ty wu je sek cję 1 – zra sza cze fron to we 
na traw ni ku

Zawór-2 –  ak ty wu je sek cję 2 – zra sza cze bocz ne 
na traw ni ku

Zawór-3 –  ak ty wu je sek cję 3 – zra sza cze z-ty łu na 
traw ni ku

Zawór-4 – ak ty wu je sek cję 4 – zra sza cze bocz ne
Zawór-5 – ak ty wu je sek cję 5 – zra sza cze bocz ne
Zawór-6 – ak ty wu je sek cję 6 – zra sza cze bocz ne
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PODSTAWYPROGRAMOWANIA
Aby ste row nik pra co wał po praw nie mu szą być okre ślo ne trzy wa run ki: 
kie dy na wad niać, ina czej czasystartunawadniania, jak dłu go na wad niać, 
ina czej czasynawadniania, w któ re dni ty go dnia na wad niać, ina czej dni 
nawadniania.

Dla lepszego zilustrowania po każe my to na przy kła dzie.

Przy kła do wo czas star tu  usta wi łeś na 6:00. Sek cje 1 oraz 2 ma ją mieć 
cza sy na wad nia nia po 15min., a sek cja 3 – 20min., sek cje 4,5 i na stęp ne 
nie zo sta ły uwzględ nio ne w tym pro gra mie i bę dą za war te w osob nym 
pro gra mie.

O 6:00 zo sta nie roz po czę ty cykl na wad nia nia. Zra sza cze sek cji 1 bę dą 
na wad niać przez 15min. i po tem wy łą czą się. Ste row nik włą czy au to ma-
tycz nie sek cję 2 na ko lej ne 15min. Na stęp nie roz pocz nie się na wad nia nie 
sek cji 3. Po 20min. zra sza cze zo sta ną wy łą czo ne. Do pó ki nie usta wisz 
cza sów dla sek cji 4,5 i na stęp nych, ste row nik bę dzie po mi jał te sek cje. 
Pro gram za koń czy się o godz. 6:50.

Jak po ka zu je przy kład, tylkojedenczasstartuzo stał uży ty, aby ak ty wo-
wać na wad nia nie trzech róż nych sek cji. Ste row nik prze cho dzi do ko lej nych 
sek cji bez ko niecz no ści pro gra mo wa nia do dat ko wych cza sów star tu .

Oczy wi ście użyt kow ni cy bę dą po trze bo wa li róż nych pro gra mów i stąd 
X-CORE zo stał wy po sażo ny w 3 pro gra my A, B oraz C. W każ dym z tych 
pro gra mów ist nie je moż li wość za pro gra mo wa nia do czte rech róż nych 
cza sów star tu.

poczàtek
programu
o 6:00

12

6

39

12

6

39

12

6

39

koniec
programu
o 6:50

sekcja 1

sekcja 2

sekcja 3

®

®

®

z

®

®

zraszacze sekcji 1
zaczynajà nawadniaç

o 6:00

zraszacze sekcji 1
koƒczà nawadniaç

o 6:15

zraszacze sekcji 1
koƒczà nawadniaç

o 6:15

zraszacze sekcji 2
koƒczà nawadniaç

o 6:30

zraszacze sekcji 3
koƒczà nawadniaç

o 6:30

zraszacze sekcji 3
koƒczà nawadniaç

o 6:50
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TWORZENIEHARMONOGRAMUNAWADNIANIA

JAKWYPEŁNIAĆTABELĘNAWADNIANIA

Dużym uła twie niem jest roz pi sa nie na pa pie rze har mo no gra mów na wad-
nia nia przed wpro wa dze niem pro gra mu do ste row ni ka. Jesz cze le piej jak 
roz pi sa ne bę dą po szcze gól ne eta py w od dziel nych li niach.

Ist nie ją za sa dy po ma ga ją ce w do bo rze od po wied nich cza sów star tu i dłu-
go ści na wad nia nia. Za leż ne jest to od gle by, ro ślin, kli ma tu i oczy wi ście od 
ty pu uży tych zra sza czy.

Uży waj ołów ka do wy peł nie nia ta be li. Spró buj najpierw wy peł nić ta be lę 
na pod sta wie po wyż sze go przy kła du. W ten spo sób na uczysz się na co 
zwra cać uwa gę i jak do brze za pro gra mo wać ste row nik.

Numery sekcji ilokalizacja. Oznacz sek cje, za znacz lo ka li za cję i ro śli ny 
któ re chcesz na wad niać.

Dni nawadniania. Określ, czy bę dziesz uży wał dni z ka len da rza, przerw 
w na wad nia niu czy usta wisz na wad nia nie w dni pa rzy ste lub nie pa rzy-
ste. Je śli wy bie rzesz dni ka len da rza, określ któ ry dzień jest ini cju ją cym. 
Je śli wy bie rzesz od stę py w na wad nia niu, określ czę sto tli wość, na to miast 
je śli wy bie rzesz na wad nia nie w dni pa rzy ste lub nie pa rzy ste – po pro stu 
za znacz od po wied nio w ru bry ce.

Czasy startu. Wy znacz go dzi nę, o któ rej chcesz aby pro gram wy star to-
wał. Każ dy pro gram może mieć od 1 do 4 cza sów star tu. Tyl ko je den czas 
star tu  ak ty wu je pro gram.

Czasnawadnianiasekcji. Wy pisz dłu go ści na wad nia nia dla każ dej z sek-
cji (od 1min. do 4 godz.). Wpisz “Wy łą czo na”, je śli nie chcesz, aby ja kaś 
sek cja by ła ak ty wo wa na w da nym pro gra mie.

Za cho waj ten sche mat, abyś po tem mógł do nie go zaj rzeć. Ła twiej po pa-
trzyć na ca łość, niż prze glą dać pro gra my na wy świe tla czu ste row ni ka.

UWAGA! Zaleca się nawadnianie dwie godz. przed
wschodem słońca. Ciśnienie wody winstalacji będzie
wyższe,aparowanienaniskimpoziomie.Dlawiększości
roślin nawadnianie ichwporze upałówmoże spowodo-
wać(efektsoczewki)spalenie.

UWAGA! Zwróć uwagę na tereny suche lub tam gdzie
jest duże zawilgocenie. Dla przykładu duża wilgotność
występujewokółbasenów.Zmodyfikujodpowiedniopro-
gramuwzględniająctewarunki.



24 H u n t e r  Po l s k a

sterownikHUNTER PROGRAMA PROGRAMB PROGRAMC
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PRZERWAWDNI (1   -31)

 

CZASY

 1

 

STAR TU

 2

  3

 4

sekcja LOKALIZACJA CZASNAWADNIANIA CZASNAWADNIANIA CZASNAWADNIANIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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UWAGI:

TABELANAWADNIANIA
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PROGRAMOWANIESTEROWNIKA

UWAGA! Czy pamiętasz, że gdymodyfikowana wdanej
chwiliwartośćmruganawyświetlaczu?Naprzykład,jeśli
mrugaliczbagodzin,możeszjązmienićużywającodpo-
wiednichprzycisków.

Ustawieniedatyiczasu
1. Ustaw pokrętło w pozycji CURENTTIME/DAY.
2.  Rok będzie migał. Przyciskami  lub  

zmieniasz ustawienia. Następnie  
przyciskiem  przejdź do ustawień  
miesięcy.

3.  Miesiąc będzie migał oraz pojawi się  
ikona . Przyciskami  lub  zmieniasz 
ustawienia. Następnie przyciskiem  przejdź 
do ustawień dni.

4.  Dzień będzie migał oraz pojawi się ikona . 
Przyciskami  lub  zmieniasz ustawienia. 
Następnie przyciskiem  przejdź do ustawień 
czasu.

5.  Czas zostanie wyświetlony. Przyciskami  
lub   zmieniasz ustawienia AM, PM lub 
24HR. Następnie przyciskiem  przejdź do 
ustawień godziny. Godzina zacznie migać. 
Przyciskami  lub  zmieniasz ustawienia 
godziny. Następnie przyciskiem  przejdź 
do ustawień minut. Minuty zaczną migać. 
Przyciskami  lub  zmieniasz ustawienia 
minut. Data i czas zostały ustawione.

Ustawienieczasustartunawadniania

1. Ustaw po krę tło w po zy cję START TI MES.

2.  Fa brycz nie ste row nik usta wio ny jest na pro gram A. Możesz wy brać pro-
gram B lub C wci ska jąc .

3.  Użyj przy ci sków  lub  do 
zmia ny cza su star tu (skok co 
15min.).

4.  Wci śnij , aby przejść do 
usta wia nia na stęp ne go cza su 
star tu lub , aby przejść na 
k o l e j n y pro gram.

Uwaga! Jeden czas startu wystarcza do uruchomienia
kolejno wszystkich sekcji bez konieczności ustawienia
dlakażdejsekcjiosobno.Wieleczasówstartumożebyć
użyteprzynawadnianiurano,wpołudnieiwieczorem.
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Ustawienieczasunawadnianiasekcji
1. Ustaw po krę tło w po zy cji RUNTIMES.

2.  Na wy świe tla czu po ja wi się 
ostat nio wy bra ny pro gram (A, B 
lub C), iko na cza su na wad nia-
nia oraz czas na wad nia nia, któ-
ry bę dzie mi gał. Możesz przejść 
do in ne go pro gra mu wci śnij 
.

3.  Wci śnij  lub   zmia ny cza-
su na wad nia nia wy świe tlo nej sek cji.

4. Wci śnij , aby przejść do na stęp nej sek cji.

5. Po wtórz czyn ność 3 i 4 do usta wie nia cza sów wszyst kich sek cji.

6.  Cza su na wad nia nia jed nej sek cji możesz usta wić w za kre sie od 0 do  
4 godz.

7.  Możesz prze cho dzić po mię dzy pro gra ma mi po zo sta jąc wciąż w tej 
sa mej sek cji. Za le ca my jed nak, abyś pro gra my two rzył po ko lei.

PROGRAMOWANIESTEROWNIKA(ciągdalszy)
Kasowanieczasustartunawadniania
Ustaw po krę tło w po zy cji START 
TI MES, wci śnij  lub  do 
mo men tu po ja wie nia się go dzi ny 
0:00 (pół noc). Na stęp nie wci śnij 

 tyl ko raz, by po ja wił się na- 
 pis OFF.

Uwaga!Jeśliwprogramiewszystkieczteryczasystartu
sąwyłączone, tocałyprogramjestwyłączony(ale inne
ustawieniasązachowane).Wtensposóbmożnazatrzy-
maćprocesnawadnianiawdanymprogramiebezprze-
suwaniapokrętławpozycjęOFF.
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Ustawieniedninawadniania
1. Ustaw po krę tło w po zy cji WATERDAYS.

2. Wy bierz pro gram A, B lub C wci ska jąc przy cisk .

3.  Na wy świe tla czu wi dać bę dzie wszyst kie dni ty go dnia z ozna cze nia mi 
na wad nia nia  lub bra ku na wad nia nia .

Wybieraniednitygodniaokreślonych 
donawadniania
1.  Wci śnij , je śli w tym dniu 

ma od by wać się na wad nia nie 
(wy świe tla nie za wsze za czy-
na się od Po nie dział ku). Wci-
śnij    , je śli ten dzień ma być 
po mi nię ty. Po wci śnię ciu au to-
ma tycz nie przej dziesz na po zy-
cję na stęp ne go dnia.

2.  Po wtórz czyn no ści dla okre śle-
nia in nych dni. Wy bra ne dni 
bę dą po ka zy wać iko nę .

Ustawienieparzystychlubnieparzystychdni
nawadniania
Ta funkcja bazuje na określonych dniach miesiąca przy nawadnianiu w odróż-
nieniu od programowania konkretnych dni tygodnia. Do wyboru są dni 
nieparzyste (Odd) bądź parzyste (Even) dni.
1.  Z symbolem  ustawionym na niedzieli (SU) użyj przycisku  aby 

pojawiła się ikona ODD na wyświetlaczu. 
2.  Jeżeli nawadnianie ma się odbywać w dni nieparzyste ustaw pokrętło 

w pozycji RUN.
3.  Jeżeli nawadnianie ma się odbywać w dni parzyste użyj przycisku  

aby pojawił się symbol EVEN na wyświetlaczu. Możesz przełączać 
miedzy ustawieniami ODD i EVEN poprzez przyciski  i  .

UWAGA! 31 dzień każdegomiesiąca oraz 29 lutego są
zawszewyłączonewtrybiedninieparzystych.
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Ustawienieprzerwwnawadnianiu
Ta opcja da je moż li wość usta-
wie nia prze rwy w na wad nia niu 
w za kre sie od 1 do 31 dni.

1.  Kie dy mru ga iko na na 7 dniu, 
wci skaj , do mo men tu 
po ja wie nia się iko ny dwóch 
ka len da rzy i cy fra je den bę dzie 
mi gać.

2. Wci śnij  lub , aby usta wić ilość dni prze rwy w na wad nia niu.

Tak usta wio ny ste row nik bę dzie na wad niał dla wy bra ne go pro gra mu 
z na stęp nym cza sem star tu, po tem wy ko na usta wio ną prze rwę.

Ustawieniednibeznawadniania
Sterownik X-CORE oferuje możliwość wyłączenia konkretnego dnia 
tygodnia np. soboty z powodu koszenia trawy.
1. Ustaw pokrętło w pozycji WATERDAYS.
2. Zaprogramuj nawadnianie z przerwami (instrukcja str. 24)
3.  Naciśnij przycisk  aby pojawił się napis NoWaterDays, symbol 

MO będzie migał.
4.  Naciśnij przycisk  aż do momentu kiedy kursor zatrzyma się na 

wybranym dniu tygodnia.
5.  Naciśnij przycisk  aby ustawić brak nawadniania w danym dniu, 

pojawi się ikona .
6.  Powtórzyć podpunkty 4 i 5 aż do momentu wyłączenia nawadniania 

we wszystkich wybranych dniach.

Automatyczneuruchomieniesystemunawadniania
Pro gra mo wa nie zo sta ło za koń czo ne. Ustaw po krę tło w po zy cji RUN, aby 
roz po cząć au to ma tycz ną pra cę ste row ni ka.

Wyłączeniesystemu
Ca ły sys tem zo sta nie cał ko wi cie wy łą czo ny, gdy po krę tło usta wisz 
w po zy cji SYS TEM OFF na dłużej niż 2 se kun dy. Wszyst kie ak tyw ne pro gra-
my zo sta ną wstrzy ma ne i na wad nia nie za trzy ma ne. Aby przy wró cić nor-
mal ną, au to ma tycz ną pra ce ste row ni ka prze staw po krę tło w po zy cję RUN.

PROGRAMOWANIESTEROWNIKA(ciągdalszy)

Uwaga!Podczaswyłączaniasystemuzaworyizraszacze
przestanąpracowaćpookoło1minucie.

UstawieniefunkcjiRAINOFF
Ta funkcja pozwala wstrzymać wszystkie zaprogramowane nawodnienia 
w określonym czasie od 1 do 7 dni. Po wybranej ilości dni deszczowych 
automatycznie nastąpi powrót do zaprogramowanego nawadniania 
w trybie automatycznym.
1. Ustaw pokrętło w pozycji SYSTEMOFF.
2.  Wciskaj przycisk  aż do momentu wyboru wymaganej ilości dni bez 

nawadniania (do 7 dni).
3.  Ustaw pokrętło w pozycji RUN, pojawi się symbol OFF, cyfra odpo-

wiadająca liczbie wybranych dni oraz ikony  oraz .
Ilość dni pozostałych do włączenia nawadniania będzie maleć codziennie 
o północy. Gdy pojawi się zero sterownik wyświetli bieżący czas oraz zosta-
nie wznowione nawadnianie w najbliższym zapisanym w programie czasie.
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Ustawieniasezonowe

1. Ustaw po krę tło w po zy cji SE ASO NAL AD JU ST MENT.
2.  Na wy świe tla czu mi gać bę dzie licz ba i iko na „%” oraz wy kres kre sko wy 

od po wia da ją cy pro cen tom. Wci ska jąc  lub  zmie niasz usta wie nie. 
Każ da kre ska wy kre su ozna cza 10%. Moż na re gu lo wać usta wie nia 
w prze dzia le 10%   -150%.

By zo ba czyć no wy czas na wad nia nia, zmie nio ny usta wie nia mi se zo no wo-
ści, ustaw po krę tło w po zy cji RUN TI MES.

Ręczneuruchomieniejednejsekcji
1. Ustaw po krę tło w po zy cji MA NU AL -ONE STA TION.
2.  Czas na wad nia nia da nej sek cji za cznie mi gać. Wci śnij  by przejść 

do pożą da nej sek cji. Wci śnij  lub , by zmie nić czas na wad nia nia 
wy bra nej sek cji.

3.  Ustaw po krę tło w po zy cji RUN, by uru cho mić na wad nia nie da nej sek cji 
(tyl ko ta jed na sek cja bę dzie na wad niać po czym ste row nik po wró ci do 
nor mal nej pra cy)

Uwaga! Sterownik powinien być ustawiony domyślnie 
na100%.

Używając czujnika pogody typu "Click", wartość Ustawień Sezonowych 
może być regulowana jak opisano poniżej.
Używając czujnika Solar Sync, wartość Ustawień Sezonowych jest 
codziennie aktualizowana automatycznie bazując na czujniku Solar Sync. 
Czujnik Solar Sync mierzy warunki atmosferyczne, określa optymalną 
wartość Ustawień Sezonowych i aktualizuje ustawienia sterownika. 
Wartość ta może być zmieniona ręcznie przez naciskanie  lub  do 
porządanej wartości Ustawień Sezonowych. Należypamiętać,żewartość
ręczniezmienionychUstawieńSezonowychbędziezmienionaopółnocy
przezaktualizacjęwartościzczujnikaSolarSync.

By wrócić do trybu ręcznej regulacji, czujnik Solar Sync musi zostać 
odinstalowany. Spójż na stronę 18 po instrukcje jak odinstalować czujnik 
Solar Sync.

Funk cja ta jest po moc na w wy pad kach, gdy na leży do ko nać drob nych 
i za ra zem chwi lo wych zmian w pro gra mie. Ko niecz ne jest to także wte dy, 
gdy wa run ki po go do we zmie nia ją się rap tow nie.
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Programowaniepominięciaczujnikadeszczu
Sterownik X-CORE pozwala użytkownikowi zaprogramować w  pamięci 
wybrane sekcje, które będą nawadnianie niezależnie od wskazań czujnika 
deszczu.
1. Ustaw pokrętło w pozycji RUN.
2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  w trakcie 

ustawiania pokrętła w pozycji START TIMES.
3.  Zwolnij przycisk . W tym momencie wyświetlacz 

pokazuje numer sekcji, symbol ON oraz ikonę 
migającą .

4.  Naciśnij  lub  żeby włączyć lub wyłączyć 
czujnik dla wybranej sekcji.
ON =  czujnik aktywny, w razie deszczu wstrzyma 

nawadnianie.
OFF =  czujnik nieaktywny, mimo deszczu 

nawadnianie nastąpi.
5.  Użyj przycisków  lub  żeby przejść do kolejnej sekcji i ustaw 

obejście czujnika deszczu.

FUNKCJEZAAWANSOWANE

UWAGA!Sterownikdomyślnieustawionyjest,abywyłączyć
nawadnianie wszystkich sekcji w  przypadku wystąpienia
deszczu.

W przypadku odbioru przez sterownik sygnału z czuj-
nika deszczu na wyświetlaczu pojawią się numery 
tych sekcji, które mimo wystąpienia deszczu zostaną 
nawodnione. Pojawią się także migające ikony  i  .

Programtestowydlawszystkichsekcji
Sterownik X-CORE pozwala użytkownikowi w prosty sposób przeprowa-
dzić test programu. Funkcja ta sprawdzi wszystkie sekcje w kolejności 
numerycznej od najniższej cyfry do najwyższej.
1.  Ustaw pokrętło w pozycji RUN. Następnie wciśnij i przytrzymaj 

przycisk . Zostanie wyświetlony numer sekcji oraz migający czas.
2.  Używając przycisków  lub  należy ustawić czas nawadniania 

w zakresie od 1 do 15 minut. Czas pracy wystarczy wprowadzić 
tylko raz.

3. Po 2 sekundowej przerwie nastąpi start programu testowego.

Funkcjaszybkiejdiagnozysystemu„QuickCheck”
Funkcja pozwala na szybką diagnozę w przypadku problemów z prze-
wodami podłączonymi do sterownika. Zamiast sprawdzać każdy obwód 
z osobna można uruchomić „Quick Check” .
1.  Wciśnij przyciski  ,  ,  i   jednocześnie. W normalnym trybie 

pracy na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole i ikony.
2.  Naciśnij przycisk  aby rozpocząć test. W ciągu sekundy system 

sprawdzi wszystkie sekcje i podłączone do sterownika obwody. 
Jeżeli wykryje nieprawidłowość na wyświetlaczu pojawi się symbol 
ERR oraz migający numer sekcji, w której zaistniał problem. 
Po zakończeniu testu diagnostycznego sterownik powróci do 
normalnego trybu pracy.

PROGRAMOWANIESTEROWNIKA(ciągdalszy)
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Funkcjaprzywracaniapreferowanegoprogramu
nawadniania
Sterownik X-CORE posiada zdolność do zapisywania w pamięci prefero-
wanego programu nawadniania. Funkcja ta pozwala na szybkie włącze-
nie pierwotnie zaprogramowanego planu nawadniania.
Abyzapisaćprogramw pamięci:
1.  Ustaw pokrętło w pozycji RUN. Wciśnij przyciski  i   na 5 

sekund. Na wyświetlaczu pojawią się ruchome 3 oddzielne kreski 
wskazujące, że program jest właśnie zapisywany.

2. Puść przyciski  i  .

Abywczytaćprogramz pamięci:
1.  Ustaw pokrętło w pozycji RUN. Wciśnij przyciski  i   na 5 

sekund. Na wyświetlaczu pojawią się ruchome 3 oddzielne kreski 
wskazujące, że program jest właśnie wczytywany.

2. Puść przyciski  i  .

Programowanieopóźnieńpomiędzynawadnianiem
kolejnychsekcji
Funkcja pozwala użytkownikowi zapisać, jaki czas ma upłynąć od zakoń-
czenia nawadniania sekcji do momentu startu kolejnej.
1. Ustaw pokrętło w pozycji RUN.
2. Wciśnij przycisk  i ustaw pokrętło w pozycji RUNTIMES.
3.  Puść przycisk . W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się 

migający czas opóźnień dla wszystkich sekcji w sekundach.
4.  Naciśnij przycisk  lub  żeby zmienić czas opóźnienia w zakresie 

od 0 do 59 sekund z dokładnością do 1 sekundy oraz w zakresie  
od 1 minuty do 4 godzin z dokładnością 1 minuty.

5. Ustaw pokrętło w pozycji RUN.
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ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW(ciągdalszy)

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Sterownikinicjujenawadnianie 
w sposóbciągły

Zbyt dużo zaprogramowanych czasów startów. Tylko jeden czas startu jest wymagany do uruchomienia 
programu (instrukcja str. 25).

Brakwyświetlania Brak zasilania. Sprawdź kable zasilajace, napraw usterki.

Wyświetlaniekomunikatu"NoAC" Brak zasilania. Sprawdź poprawność montażu zasilacza.

Wyświetlaniekomunikatu"Off,  " Czujnik deszczu wstrzymał nawadnianie 
lub płytka spod zacisków sensora została 
zdemontowana.

Przesuń przełącznik obejścia w pozycję BYPASS lub 
zainstaluj płytkę pod zaciskami sensora.

Czujnikdeszczuniewstrzymujenawadniania Defekt czujnika deszczu. 
Płytka spod zacisków sensora nie została 
zdemontowana podczas montazu. 
Sekcja została zaprogramowana żeby obejść 
czujnik.

Zweryfikuj poprawne działanie czujnika deszczu 
i poprawne podłączenie przewodów. 
Zdemontuj płytkę spod zacisków sensora. 
Przeprogramuj obejście czujnika deszczu tak aby 
umozliwić mu działanie (instrukcja str. 30).

Zablokowanywyświetlaczbądźwyświetlanie
niewłaściwychinformacji

Skok napięcia. Reset sterownika (instrukcja str. 36).
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Wyświetlaniekomunikatu"ERR"z cyframi(1-8) Zwarcie w obwodach zaworu lub defekt cewki 
zaworu w sekcji oznaczonej numerem (1-8).

Sprawdź przewody bądź cewkę o numerze (1-8). 
Napraw lub wymień cewkę.  
Przyciśnij dowolny porzycisk aby wyczyścić "ERR" 
z wyświetlacza.

Wyświetlaniekomunikatu"PERR" Defekt przekaźnika pompy lub przewodów 
głównego zaworu. 
Niekompatybilny lub zdefektowany przekaźnik 
bądź cewka. 
Zbyt cieńki przewód podłączony do przekaźnika 
pompy bądź zaworu głównego.

Sprawdź przewody przekaźnika pompy lub cewkę 
zaworu głównego. 
Sprawdź specyfikacje elektryczną przekaźnika pompy. 
Nie należy przekraczać wartości w specyfikacji 
sterownika. 
Zastosuj przewód o większej średnicy.

Wyświetlaniekomunikatuo działaniusekcji
i migającychikon  i 

Mimo, że czujnik deszczu wstrzymał 
nawadnianie, sterownik został zaprogramowany 
tak aby obejść czujnik i zainicjować nawadnianie 
danej sekcji.

Sprawdź status obejścia czujnika deszczu  
(instrukcje str. 30).

Automatycznienawadnianienierozpoczyna
sięw odpowiednimczasiea sterownikniejest
w trybie"SystemOff"wyłączonym.

Ustawienia czasu AM/PM są niewłaściwe.
Ustawienia czasu startu AM/PM są niewłaściwe. 
Czasy startu są wyłączone (tryb OFF). 
Sterownik nie jest zasilany. 

Popraw ustawienia czasu AM/PM. 
Popraw ustawienia czasu startu AM/PM. 
Sprawdź ustawienia czasów startu (instrukcja str. 25). 
Sprawdź połączenia elektryczne z zasilaczem.

Wyświetlaczpokazujekreski,gdyustawiony
jestnapozycjęSolarSync.

-  Czujnik Solar Sync nie jest podłączony do 
sterownika.

-  Kable z czujnika Solar Sync mogą być źle 
podłączone lub zerwane.

Podłącz Solar Sync do zacisków "SEN". Wyświetlacz 
pokaże wówczas Ustawienia Regionu i Wody.
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Wyświetlaczpokazujekreski,gdyustawiony
jestnapozycjęSolarSync.

-  Czujnik Solar Sync nie jest podłączony do 
sterownika.

-  Kable z czujnika Solar Sync mogą być źle 
podłączone lub zerwane.

Podłącz Solar Sync do zacisków "SEN". Wyświetlacz 
pokaże wówczas Ustawienia Regionu i Wody.

GdyużywaszczujnikaSolarSyncczas
działanianapojedyncząsekcjęjestzbytkrótki
lubzbytdługi.

Czas działania zaprogramowany jest na zbyt 
krótki lub zbyt długi czas.

Czujnik Solar Sync ustala Ustawienia Sezonowe na 
wszystkie sekcje sterownika. Jeśli czas działania 
pojedynczej sekcji jest zbyt krótki lub zbyt długi, dokonaj 
odpowiednich regulacji w programie sterownika. Upewnij 
się, że zmieniłeś ustawienia sezonowe z powrotem 
na 100% przed dokonaniem zmian czasu działania 
w programie. By to zrobić ustaw pokrętło w pozycji 
"Seasonal Adjust" i zmniejsz albo zwiększ wartość na 
100%.

ZbytniskieUstawieniaSezonowe - Ustawiony Region jest zbyt wysoki
- Ustawienia Wody są zbyt niskie
-  Czujnik umieszczony w zbyt zacienionym 

miejscu

Zwiększ wartość na skali Ustawień dawki Wody 
(domyślna wartość to 5). Jeśli ustawisz maksymalną 
wartość na skali Ustawień dawki Wody (10) i wciąż 
będziesz potrzebował zwiększyć Ustawienia Sezonowe, 
zmniejsz Region o jednen poziom (na przykład z 4 na 
3) i zacznij z Ustawieniami dawki Wody z wartością 5. 
Solar Sync szybko zaktualizuje Ustawienia Sezonowe 
sterownika. Jeśli Region jest wciąż zbyt wysoki, 
powtarzaj regulacje do momentu pojawienia się 
oczekiwanych Ustawień Sezonowych  na sterowniku.   

ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW(ciągdalszy)
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

ZbytwysokieUstawieniaSezonowe - Ustawiony Region jest zbyt niski
- Ustawienia dawki Wody są zbyt wysokie

Zmniejsz wartość Ustawień dawki Wody. Jeśli ustawisz 
minimalną wartość na skali Ustawień dawki Wody (1) 
i wciąż będziesz zmniejszyć Ustawienia Sezonowe, 
zwiększ Region o jeden poziom (na przykład z 2 na 3) 
i zacznij z Ustawieniami dawki Wody z wartością 5. 
Solar Sync szybko zaktualizuje Ustawienia Sezonowe 
sterownika. Jeśli Region jest wciąż zbyt niski, powtarzaj 
regulacje do momentu pojawienia się oczekiwanych 
Ustawień Sezonowych  na sterowniku.  

SolarSyncwciążprzekazujeUstawienia
Sezonowegdyprzełącznikobejściasterownika
ustawionyjestnapozycję"Obejścia".

Automatyczna regulacja Ustawień Sezonowych 
czujnika Solar Sync nie może być wyłączona 
przez przełącznik Obejścia. Przełącznik Obejścia 
w czujniku Solar Sync kontroluje tylko funkcje 
Zamarzania/Deszczu.

PousunięciuczujnikaSolarSynczsterownika,
wartośćUstawieńSezonowychniemożebyć
zmienionaręcznie.

Czujnik Solar Sync musi zostać odinstalowany, 
jeśli jest na stałe usunięty ze sterownika.

Po usunięciu czujnika Solar Sync ze sterownika, ustaw 
pokrętło na Solar Sync Settings. Ekran powinien pokazać 
poprzerywane linie. Wtedy czujnik został poprawnie 
odinstalowany (strona 18)

Wyświetlaczpokazuje"noSS" -  Czujnik Solar Sync został odłączony od 
sterownika, ale nie został odinstalowany. 

-  Połączenie kabli z czujnika Solar Sync jest 
wadliwe.

-  Sprawdź podłączenie kabli czujnika Solar Sync do 
sterownika. 

-  Odinstaluj czujnik Solar Sync jeśli zamierzasz na stałe 
odłączyć czujnik od kontrolera (strona 18)
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1.DLACZEGOSYSTEMWCIĄŻPOWTARZAZAPROGRAMOWANECYKLE?

Prawdopodobnie ustawiłeś zbyt wiele czasów startu. Tylko jeden czas jest 
potrzebny aby uruchomić program.

2.CZYPOTRZEBUJĘUSTAWIAĆCZASYSTARTUDLAKAŻDEJZSEKCJI
OSOBNO?

Nie. Możesz ustawić tylko jeden czas na program. Program po kolei będzie 
uruchamiał sekcje. Wiele czasów używanych jest wówczas, gdy potrzebujesz 
nawadniać teren wiele razy podczas jednej doby.

3.POCOPOTRZEBNESĄTRZYRÓŻNEPROGRAMYA,B,C?

Są różne powody. Jedni potrzebują różnych programów dla różnych lokalizacji. 
Na przykład, jedna z sekcji jest dużo większa od pozostałych. Różne programy 
konieczne są wtedy, gdy na jednym terenie jest roślinność wymagająca 
zróżnicowanego nawadniania.

4.JAKIESĄRÓŻNICEPOMIĘDZYPROGRAMEMA,BORAZC?

Wszystkie są tak samo zbudowane. Ich działanie zależy tylko i wyłącznie od 
ustawień użytkownika.

5.DLACZEGOIKONA ZAWSZEUSTAWIASIĘNA1DNIUKIEDY 
POKRĘTŁOUSTAWIĘWPOZYCJIWATERDAYS?

Jeżeli dokonujesz pełnego cyklu ustawień, kończysz na 7 dniu. Przez 
zaakceptowanie kursor przeskakuje na następny, czyli na 1 dzień. Gdy 
natomiast zakończysz na innym dniu, po ponownym włączeniu kursor będzie 
właśnie w tej pozycji.

6.JEDNASEKCJANIECHCESIĘWYŁĄCZYĆ,COZROBIŁEMŹLE?

Możesz wyłączyć sterownik przestawiając go w pozycję SYSTEM OFF. Jeżeli 
wyłączenie sterownika nie pomoże, będziesz zmuszony zakręcić główny 
dopływ wody. Prawdopodobnie zawór w tej sekcji jest uszkodzony i nie zamyka 
się. Najczęściej powodem tego jest zabrudzenie lub osad w zaworze. Ale 
również mogło nastąpić przerwanie kabla od sterownika do tego zaworu. Jeśli 
nie są to wyżej wymienione przyczyny to skontaktuj się z instalatorem.

7.ROZWIĄŻPROBLEMYZESTEROWNIKIEMSPOWODOWANE 
ZAKŁÓCENIAMIZASILANIAPOPRZEZZRESETOWANIE.

Najczęstszą przyczyną problemów związanych z pracą sterowników są 
problemy ze stabilnością napięcia zasilającego, które mogą powodować 
zawieszenie się wyświetlacza lub mikroprocesora. W sterownikach firmy 
Hunter usunięcie tego problemu jest bardzo łatwe. Zawieszony wyświetlacz 
LCD można „ożywić” poprzez krótkie wciśnięcie przycisku reset. Odblokowanie 
zawieszonego mikroprocesora również trwa kilka sekund i odbywa się 
następująco:

1. Wciśnij i przytrzymaj klawisze ,  i .
2. Krótko przyciśnij klawisz reset.
3. Zwolnij klawisze ,  i .
 

PYTANIA
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DANETECHNICZNE
Modele

Zewnętrzne:

q XC -401   -E – 4 sek cje

q XC -601   -E – 6 sek cji

q XC -801   -E – 8 sek cji

Wewnętrzne:

q XC -201i -E – 2 sek cje

q XC -401i -E – 4 sek cje

q XC -601i -E – 6 sek cji

q XC -801i -E – 8 sek cji

Daneużytkowe
q Czas na wad nia nia sek cji: od 0 godz. do 4 godz. w 1min. od stę pach

q  Cza sy star tu: 4 osob ne na dzień na pro gram co da je w su mie do 12 
star tów w cią gu dnia.

q  Har mo no gram na wad nia nia: 365   -dnio wy ka len darz lub na wad nia nie 
in ter wa ło we z prze rwą od 1 do 31 dni.

q  Usta wie nie ze ga ra A/PM lub 24 go dzin ne.

q  Pro ste i szyb kie uru cha mia nie.

q  Usta wie nie se zo no we w za kre sie 10% do 150% w 10% od stę pach.

Daneelektryczne
q  Za si la nie ze wnętrz ne: 220VAC 50/60Hz, trans for ma tor,

q  Za si la nie we wnętrz ne: 26VAC, 0.325A

q  Ob ciąże nie sek cji: 24V, 0.28A

q  Mak sy mal ne ob ciąże nie: 24VAC, 0.56A

q  Ba te ria: 3V, litowa, CR 2032

Wymiary
q  Ste row nik we wnętrz ny:  

wy so kość: 16,5cm, sze ro kość: 14,6cm, głę bo kość: 5cm

q  Ste row nik ze wnętrz ny:  
wy so kość: 22cm, sze ro kość: 17,8cm, głę bo kość: 9,5cm

Ustawieniafabryczne

Wszyst kie sek cje usta wio ne są z cza sa mi po cząt ko wy mi ze ro wy mi.  
Ste row nik wy po sażo ny jest w pa mięć trwa łą, któ ra nie wy ma ga za si la nia.
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Notatki
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Notatki
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Firma Hunter deklaruje, że model X-CORE sterownika do nawadniania spełnia standardy zawarte w wytycznych europejskich „elektromagnetic compatibility” 
87/336/ECC oraz „low voltage” 73/23/ECC.

CERTYFIKATZGODNOŚCIZWYTYCZNYMIUE


