
- 1 -

HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

A Rain i-DIAL vezérlője elérhető beltéri és kültéri kivitel-
ben 4,  6 vagy 8 zónás változatban. Az i-DIAL vezérlőcsa-
lád is követi a Rain filozófiáját, azaz a 3 lépéses progra-
mozást: Mikor? Mennyi ideig? Milyen gyakran?

BELTÉRI MODELLEK MŰSZAKI ADATAI
• 4-6-8 zónás modellek
• 9 V-os DC latch szelenoid müködtetése
• 4 x 1,6 V AA elem
• 4 független program
• 1 indítási időpont programonként
• Öntözési idő hossza: 1 - 240 perc
•  Öntözés gyakorisága: 7 naptári napból egyedi nap kiválasztása.
• Intervallumos öntözés: 1-19 nap ciklus
• Szezonális igazítás :10 - 200 % között
• Esőérzékelő zónánkénti (NC) programozhatósággal
• Program felfüggesztésii lehetőség
•  Nem felejtő memória. 4 x 1,5 V AA elem őrzi a programot áramszünet ese-

tén (az elemeket nem tartalmazza a vezérlő)
• Alacsony elemfeszültség kijelző funkció

KÜLTÉRI MODELLEK MŰSZAKI ADATAI
• 4-6-8 zónás modellek
• 9 V-os DC latch szeenoid müködtetése
• 4 x 1,6 V AA elem
• 4 független program
• 1 indítási időpont programonként
• Öntözési idő hossza: 1 - 240 perc
•  Öntözés gyakorisága: 7 naptári napból egyedi nap kiválasztása
• Intervallumos öntözés: 1-19 nap ciklus
• Szezonális igazítás: 10 - 200 % között
• Esőérzékelő zónánkénti (NC) programozhatósággal
• Program felfüggesztési lehetőség
•  Nem felejtő memória. 4 x 1,5 volt AA elem őrzi a programot áramszünet

esetén (az elemeket nem tartalmazza a vezérlő)

A vezérlő beüzemelése előtt gondosan olvassa el a használati út-
mutatót! 
Figyelem! A programozás megkezdése előtt minden zónát aktivál-
jon manuál üzemmódban.

Figyelem! A kültéri vezérlőt úgy kell telepíteni, hogy a direkt napfénytől és csapadó víztől 
védve legyen. A vezérlő nem telepíthető szellőzés nélküli földalatti helységbe.
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BELTÉRI MODELL

KÜLTÉRI MODELL

A FORGÓ GOMB

Auto állásban a vezérlő a beállított programokat futtatja

Az aktuális időt a SET állásban lehet beállítani.

Beállítható az öntözés kezdő időpontja

Beállítható az egyes zónák öntözési időtartama

Ebben az állásban a két öntözési ciklus közötti időtartamot lehet állítani

B  PROGRAMOZÓ GOMB

Plusz gomb, az érték növelése

Enter gomb, érték mentése, programozás folytatása

Mínusz gomb, az érték csökkentése

C HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK

sensor Esőszenzor bemenet

1...8 Zóna kimenet

16 CLEAR gomb törli a beálított programot

17 RESET gomb újraindítja a vezérlőt

D EXTRA GOMBOK

A MANUAL funkció lehetővé teszi a kézi vezérlést

Az EXTRA  funkció lehetővé teszi a szenzor zónánkénti kezelését

A BUDGET gombbal lehet megadni a szezonális igazítást

E KIJELZŐ IKONOK JELENTÉSE

1 Az esőszenzor aktív

2 Alacsony elemfeszültség

3 Indítás késleltetés aktív

4 Funkció nem elérhető

5 Következő kezdési időpont kijelzése

6 Kezdési időpont kijelzése

7 Programok kijelzése

8 Jelenleg futó program

9 Szezonális igazítás beállításának kijelzése

10 Óra

11 Nap

12 Öntözési időpont

13 A hét napjai

14 Az öntözési ciklusok közötti szünet

15 Kézi üzemmód aktív
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ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Minden 9V DC latch elektromos szolenoidnak van egy fekete és egy piros/
zöld vezetéke, a piros/zöld jelű a zónakapocs vezetéke, ezt kell bekötni a 
vezérlő megfelelő számú kimenetébe, a fekete színű vezeték pedig a közös 
ág, ezeket közösítve kell bekötni a C jelű kapocsra. A szenzort a SENSOR kap-
csokba kell bekötni. 

OFF OFF

ELEKTROMOS SZELEPEK BEKÖTÉSE 

Ha a távolság a vezérlő és a szelepek között kevesebb mint 30 m, úgy hasz-
náljon 1 mm2 réz vezetéket. A nagyobb védelem érdekében a föld alatt PVC/
PE védőcsövet ajánlatos használni. Ügyeljen rá, hogy olyan helyen fusson a 
vezeték, hogy ne érje a jövőben ásásból eredő károsodás.
Minden szelep két vezetékkel rendelkezik, ezekből az egyiket a közös (COM) 
kapocsra kell kötni. Több szelep közös vezetéke egybe köthető. Lásd: elekt-
romos bekötés.
A kábelek közösítéséhez használjon vízmentes csatlakozókat (pl. közös ve-
zetékhez Blazing LV9500, zónavezetékhez 3M IR316).  
Az elektromos hibák, túlterhelés, elkerülése érdekében egy zónára csak egy 
szelepet kössön. 
A szelep könnyű be-, kiépítéséhez használjon hollanderes csatlakozókat.

SPA

ELEKTROMOS VEZETÉKEK BEKÖTÉSE A VEZÉRLŐBE

Távolítsa el a terminálfedőt!
Csupaszítsa le a vezeték végét 6 mm hosszon!
A szelep zóna vezetékét a sorkapocs megfelelő zóna kimenetébe kösse be! 
A sodrott vezeték szálai rövidzárt okozhatnak, ezért használjon érvéghü-
velyt.
A kábelek dobozba vezetésére használjon tömszelencét.
A vezetékek bekötéséhez fel kell lazítani a terminál csavarjait. Ehhez hasz-
náljon philips fejű csavarhúzót.
A közös vezetéket a COM terminál portba csatlakoztassa.

FIGYELEM! Csak egy vezetéket 
lehet bekötni a sorkapocs min-
den kimenetébe.

Ha több mint kettő db közös (COM) vezeté-
ket használ megfelelő vízmentes csatlako-
zótok használatával közösítse őket.
Az esőérzékelő NEM köthető be a közös 
vezetékbe!

ELEMEK BEHELYEZÉSE (BELTÉRI MODELL)
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Távolítsa el az elemtartót a rekesz 
széleit rögzítő két csavar kihajtásá-
val. 
Helyezzük be a négy darab AA (1,5 
V) alkáli elemet. Válasszon kifolyás-
mentes gyártmányt.
Helyezze vissza az elemtartót majd 
húzza meg a csavarokat. 

folyásmentes elemek

elemtartó rekesz

SPA

ESŐ ÉRZÉKELŐ

Esőszenzort, vagy más időjárási szenzort lehet csatlakoztatni a vezérlőhöz. 
Funkciójuk, hogy leállítsák az öntözést, ha elegendő mennyiségű csapadék 
esett.
Használjon alaphelyzetben zárt (NC) szenzort.
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A DÁTUM ÉS PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A forgógombot tekerje SET állásba. Ekkor a kijelző villogni kezd. 
A + / - gombok segítségével állítsa be az óra kívánt értékeket, majd az ENTER 
gomb lenyomásával tovább léphet. Állítsa be hasonlóan a perc értékét és a 
naptári napot is. 
A pontos idő, dátum beállítása után tekerje a gombot jobbra a programozás 
folytatásához, vagy balra AUTO állásba a vezérlő automatikus üzeméhez.  

OFF
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OFF

OFF

OFF

AA 1.5 V 

AA 1.5 V 

AA 1.5 V 

AA 1.5 V 
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Az öntözési időtartam beállításával adhatja meg, hogy egy öntözési zóna 
mennyi ideig üzemeljen.
Fordítsa a forgógombot a DURATION ZONE ikonra, a kijelző villogni kezd.
Használja a + / - gombokat a kívánt üzemelési idő beállításához, az értékek 
mentéséhez nyomja meg az ENTER gombot. Majd állítsa be a többi zónához 
tartozó üzemelési időt (a minimális idő 1 perc, a maximális pedig 240 perc). 
Vegye figyelembe, hogy ha az időtartamot az adott zónára 0-ra állítja, a sze-
lep zárva marad, a zóna öntözése elmarad.

2. LÉPÉS: AZ ÖNTÖZÉSI IDŐTARTAM ZÓNÁNKÉNTI 
BEÁLLÍTÁSA (DURATION ZONE)
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Időtartam 
zónánként

SPA

TIMESTARTRAIN DELAY
DURATION

WE

EVERY

TU

ALL

MO
DAY

%

SA

ZONE

FRTH SU

BA

HOURS

C DLOW
PROGNEXT START

FERTILIZER
TIMESTART

A
PROG

Az I-Dial vezérlőt úgy tervezték, hogy 4 teljesen független programot állít-
hat be rajta (A, B, C, D).
A programozás nagyon egyszerű, a lentebb leírt 3 lépéssel elvégezhető. 
Mindegyik program lehetővé teszi egy, vagy több szelep napi indítását.  
A program kezdési idő az első szelepre vonatkozik, a többi szelep ezután 
nyit sorban az öntözési időtartamok letelte után.

A kezdési időpont az érték, mikor az öntözés elindul. Fordítsa a forgógom-
bot a START TIME ikonra, a kijelző villogni kezd. Használja a + / - gombokat a 
kívánt kezdési óra beállításához, az értékek mentéséhez nyomja meg az EN-
TER gombot.  Használja a + / - gombokat a kívánt kezdési perc beállításához, 
az értékek mentéséhez nyomja meg az ENTER gombot.

ÖNTÖZÉS PROGRAMOZÁSA 

1. LÉPÉS KEZDÉSI IDŐPONT (START TIME)

Kezdési idő

Tekerje a forgógombot a WATERING DAYS ikonra, a MO jel villogni kezd a 
kijelzőn. 
A ENTER gomb megnyomásával léphet egyik napról a másikra. A + gombot 
lenyomva az adott nap körül megjelenik egy keret, ekkor ez a nap öntözési 
nap, a - gomb megnyomásával eltávolítható a keret, ekkor ezen a napon 
nincs öntözés. 
Az EXTRA gombot megnyomva intervallum öntözést lehet aktíválni, itt a 
gyakoriság 1 nap és 19 nap között állítható. 

A gyakoriság meghatározza, hogy milyen napokon történik az öntözés.

3. LÉPÉS: GYAKORISÁG, ÖNTÖZÉSI NAPOK 
(WATERING DAYS) 

öntözési napok
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KÉZI INDÍTÁS

A vezérlő lehetővé teszi a kézi indítást anélkül, hogy megzavarná a beállított 
programokat. A funkció eléréséhez nyomja meg a MANUAL gombot, az ALL 
jelzés villog a kijelzőn. 
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3 perces idő

Az ENTER lenyomásával az összes zóna 3 percig fog üzemelni (ebben a funk-
cióban nem lehet módosítani a 3 perces időtartamot).
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kézi öntözés 
időbeállítás

Nyomja meg a MANUAL gombot, az ALL jelzés fog villogni a kijelzőn. A + 
gomb megnyomásával be tudja állítani az első zóna öntözési időtartamát.  
Az Enter gomb megnyomásával mentheti a beállítást. Ismételje meg a lépé-
seket többi zóna beállításához. 
Vegye figyelembe, hogy a vezérlő minden zónára kérni fogja az öntözési 
időtartamot. Ha egyes zónákat nem szeretne öntözni állítsa be az értéket 
0-ra. 
Vegye figyelembe, hogy ezek a beállítások nem tárolódnak a memóriában. 
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A programozott öntözési idő módosítása 10 és 200 % között választható. 
A BUDGET gomb megnyomás után a kijelzőn a 100-as szám  villog, az érté-
két a + / - gombok használatával módosíthatja. Az ENTER gomb megnyomá-
sával visszatérhet a kezdő képernyőre. 

Figyelem! Amikor a BUDGET beállított értéke változtatásra kerül a % jel 
megjelenik a kijelzőn. A % jel csak akkor nem látszik, ha a BUDGET a gyári 
100%-os értékre van állítva. 
Ha a BUDGET-ben 100 %-tól eltérő értéket adunk meg, úgy a DURATION 
ZONE érték is változik.

TOVÁBBI FUNKCIÓK - SZEZONÁLIS IGAZÍTÁS

A BUDGET funkció lehetővé teszi, hogy egyedejűleg módosítsa valamennyi 
öntözési időt %-os formában. 
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Példa: A vezérlő programozás 
alapján öntöz 7:00-kor, zónán-
ként 10 percig. 
Ha a BUDGET funkciót hasz-
nálva beállítjuk a 50%-os 
értéket, akkor minden zóna 
csak 5 percig fog öntözni. 
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ESŐÉRZÉKELŐ KIKAPCSOLÁS

Az EXTRA gomb megnyomásával lehetősége van az esőérzékelő zónánkénti 
ki-, bekapcsolására. 

Ha kétszer egymás után megnyomja az EXTRA gombot, a SEns kiírás jelenik 
meg a kijelzőn. Az ENTER gomb megnyomásával léphet egyik zónáról a má-
sikra. A + gombot lenyomva az adott zóna körül megjelenik egy keret, ekkor 
ez a zóna fi gyelembe veszi a szenzort, a - gomb megnyomásával eltávolítha-
tó a keret, ekkor ez a zóna nem veszi fi gyelembe az érzékelő jelét. 

Probléma Ok Megoldás

Az érzékelő nem 
állítja le az öntözést. 

Az érzékelő nem megfelelően van 
csatlakoztatva.

A SEnS funkcióba ki lett kapcsolva az 
érzékelő fi gyelembevétele.

Ellenőrizze, hogy a szenzor megfelelően van-e 
bekötve.

Javítsa a vezérlő programozását.

A kijelző helytelen 
adatokat jelez.

Túlfeszültség. Resetelje a készüléket és
programozza újra.

A vezérlő egyfolytá-
ban öntöz.

Túl sok kezdési időpont lett 
beállítva.

Programozza újra a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Figyelmeztetés: A készülék bármely mértékű fi zikai módosítása a garancia 
elvesztésével jár. 

Megjegyzés:
A készüléket megvizsgálták és megfelel a B osztályú, 15-ös cikkelyhez tarto-
zó elektromos eszközökre vonatkozó FCC szabályozásnak. Ez a szabályozás 
a  lakóhelyi környezetben a  káros rádióinterferenciák megakadályozása ér-
dekében került bevezetésre.
A készülék rádiófrekvenciát bocsájt ki, és ha a fenti leáírásnak nem megfe-
lelően van telepítve és használva, megzavarhatja a rádiós kommunikációt. 
A gyártónak nincs tudomása ilyen esetről.

Ha a készülék zavart okoz a rádió, vagy televízió adás vételében, ami általá-
ban a készülék ki és be kapcsolásakor történhet, a felhasználónak a követke-
ző intézkedéseket kell megtennie: 

- A vevőantenna áthelyezése, pozíciójának megváltoztatása.

- A készülék és a rádió vevő közötti távolság növelése.

-  A készülék hálózati csatlakozóját, olyan aljzatba bedugni, ami külön áram-
körön van a rádióvevő aljzatának áramkörétől. 

-  Konzultáljon a készülék forgalmazójával, és/vagy egy rádió/TV szerelő 
szakemberrel. 

Figyelem! A készülék nem használható felügyelet nélkül gyermekek és fo-
gyatékkal élők számára. Figyeljen rá, hogy a gyerekek ne játszanak a készü-
lékkel. 

GARANCIA ÉS  GYÁRTÓI NYILATKOZATOK

A Rain spa, garantálja a vásárlói számára, hogy a termékei a vásárlástól szá-
mított egy éven belül nem fognak elromlani gyártásból eredő, vagy anyag-
hiba miatt.
A vásárlástól számított egy éven belül a gyártó díjmentesen cseréli a meg-
híbásodott alkatrészt. 
A termék nem megfelelő használata a garancia elvesztését vonja maga után. 
A garancia feltétele a vásárlást igazoló szállítólevél/számla megörzése és be-
mutatása.  
A gyártó fenntartja magának jogot a hibás készülék/alkatrész megvizsgálá-
sára a csere előtt. 
A Rain spa nem vállal semmilyen felelősséget a készülék meghibásodása 
miatt eredő egyéb kárért. 
A Rain spa felelőssége kizárólag a hibás alkatrész/termék cseréjére vonat-
kozik. 

A garanciális jogok érvényesítéséhez juttatssa vissza a hibás készüléket a 
vásárlás helyére, a vásárlást igazoló szállítólevél/számla másolatával együtt.
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