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Upravljalniki in prikazovalniki 

 

Načini delovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nastavite datum & uro – 
Nastavite trenuten datum 
in uro (izberite 12-urni ali 

24-urni format). 

- Nastavite urnik 

namakanja – Nastavite 

prilagojene urnike 

namakanja, ki potekajo 

avtomatsko. 

- Sezonska nastavitev – 

Podaljšajte ali skrajšajte 

trajanje zalivanja (čas 

delovanja) v odstotkih za 

vsa območja. 

- Avtomatsko delovanje – 

Zalivanje poteka 

avtomatsko glede na 

programiran urnik 

namakanja. 

Ročno namakanje / Izklop 

- Ročno namakanje – 

Začne nemudoma zalivati 

vsa območja ali katerokoli 

območje. 

- Izklop – Zaustavi 

katerokoli aktivno zalivanje 

in onemogoči avtomatsko 

namakanje. 

Indikator baterije  
Prikazuje preostalo 
kapaciteto baterije.  

+ ali - tipki   
Prilagodite 
nastavitve.  

Ročni začetek z enim 
pritiskom  
Takojšnje zalivanje vseh 
območij glede na njihov 
načrtovan čas delovanja.  

Načinovna 
(MODE) 
tipka   

Preklaplja 
med načini 
delovanja. 

 Tipka   
Preklaplja med 

ročnim zalivanjem, 
avtomatskim 
zalivanjem in 
stanjem 
izključenosti. 

Tipka 
Napreduješ na 
naslednji korak.  
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Uvod 

Hvala, da ste izbrali Rain Bird's WPX baterijski upravljalnik. WPX je zasnovan, da zagotavlja 

brezskrbno avtomatsko namakanje, kjer ni prisoten izmenični tok, ali na območjih, kjer 

polaganje električne napeljave ni praktično.  

 

Delovanje in nastavitve 

Contractor Rapid Programming – posebna funkcija za hitro programiranje 

Ob prvem programiranju upravljalnik avtomatsko kopira začetni čas in dneve zalivanja iz 

območja 1 na vsa druga območja.  

 OPOMBA: Če ima več območij enak ali sovpadajoč se čas zalivanja, bo upravljalnik 

zalival območja v zaporedju (več območij ne bo zalival istočasno). 

 OPOMBA: Spremembe urnika enega območja, ki jo izvedete po začetnem 

programiranju, bo vplivala le na območje, ki ga nastavljate. 

 OPOMBA: Lahko ponovno aktivirate Contractor Rapid Programming funkcijo tako, da 

ponastavite tovarniške nastavitve (glejte stran 5). 

 

Nastavite datum in čas 

Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže Set Date & Time (nastavite 

datum in uro). 

 

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite časovni format (12-urni ali 24-urni); potem pritisnite 

 

IZBERITE 

ČASOVNI 

FORMAT 

NASTAVITE 

ČAS 

NASTAVITE 

DATUM 
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➢ Pritisnite + ali -, da nastavite uro (poskrbite, da je nastavitev AM/PM pri uporabi 

12-urne oblike zapisa pravilna); nato pritisnite , da nastavite minute; nato pritisnite 

 

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite leto (LLLL); nato pritisnite , da nastavite dan (D), 

nato mesec (M). Če ste izbrali 12-urni format zapisa, bo oblika datuma prikazana 

kot M/D/LLLL. 

 

Nastavite urnik namakanja  

Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže Set Irrigation Schedule 

(nastavite urnik namakanja). 

 Izberite območje 

 

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite številko območja; potem pritisnite  

 

 Nastavite čas namakanja za območje 

 

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite čas zalivanja (v minutah); nato pritisnite  

 

 OPOMBA: Čas zalivanja je mogoče nastaviti med 1 in 240 minutami. 

IZBERITE 

OBMOČJE 

NASTAVITE ČAS 

NAMAKANJA ZA 

OBMOČJE 
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 Nastavite začetek namakanja za območje 

 

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite prvi začetni čas za izbrano območje (privzeta nastavitev 

je ob 06:00); potem pritisnite  

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite naslednji začetni čas za izbrano območje ali pa 

ponovno pritisnite , da nadaljujete na nastavitve za dneve (Set Watering Days).  

Ponovite, da nastavite dodatne začetne čase, do 6 za to območje. 

 OPOMBA: Prilagoditve so določene v intervalih po 10 minut. 

 OPOMBA: Za odstranitev začetnega časa, pritisnite + ali – dokler se ne prikaže -:- 

(OFF). (-:- je tik pred 00:00 ali pred 12:00) 

 OPOMBA: Upravljalnik ne bo namakal več območij hkrati. Če imata dve ali več območij 

enake (ali prekrivajoče se) začetne čase, bo upravljalnik počakal, da se namakanje na prvem 

območju konča, preden bo začel z namakanjem ostalih območij v zaporedju. Ta metoda se 

imenuje »kopičenje začetnega časa«. 

 

 Nastavite dneve namakanja  

 

OBMOČJE 1 

(ZAČETNI ČAS 1) 

OBMOČJE 1 

(ZAČETNI ČAS 2) 

NASTAVITE DAN 
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Dnevi po meri 

➢ Pritisnite + (da omogočite) ali - (da onemogočite) utripajočo lučko pod Selection 

Day. 

Kazalček bo avtomatsko napredoval v naslednji dnevni izbor. 

 Ponovite, da nastavite vsak dan v tednu, kot želite. 

 Ponovite korake 1–4 za dodatna območja, kot želite.  

➢ Ko je programiranje končano, pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslon ne prikaže 

AUTO RUN (avtomatsko delovanje) 

 

Opcija za dneve zalivanja  

Na voljo so dodatne opcije za dneve zalivanja: 

• Ciklični dnevi (1–3) 

• Lihi dnevi (ne bo zalivalo na 31. dan v mesecu) 

• Sodi dnevi 

Če želite spremeniti vrsto dneva za zalivanje določenega območja, preprosto pritisnite na 

gumba + in - hkrati med nastavljanjem dnevov namakanja območja. 

 

 

 

 

 



7 
 

Ciklični dnevi 

 

➢ Pritisnite tipko + ali -, da nastavite število dni v ciklu zalivanja; potem pritisnite . 

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite naslednji dan zalivanja; potem pritisnite . 

 

Lihi dnevi / Sodi dnevi 

 

➢ Ko liha 1, 3, 5 ... 29 (ali soda 2, 4 ,6 ... 30) utripa, pritisnite  

 OPOMBA: Lihi urnik ne bo zalival na 31. dan v mesecu. 

 

Avtomatsko delovanje 

Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže AUTO RUN. 

 

NASTAVITE 

CIKEL 

NASTAVITE 

DATUM 

PRIČETKA 
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V načinu avtomatskega delovanja / AUTO RUN bo WPX namakal vsako območje glede na 

nastavljen urnik za ta območ ja. Če so katera območja načrtovana ob istem času in na isti 

dan, bo upravljalnik ta območja postavil v čakalno vrsto in namakal en ventil naenkrat, 

začenši z območjem z najnižjo številko. 

 OPOMBA: Po 5 minutah nedejavnosti, bo upravljalnik preklopil na način AUTO RUN 

(razen, če je upravljalnik ugasnjen) in izklopil zaslon. Pritisnite katerokoli tipko, da se zaslon 

vklopi nazaj. 

 

OFF / Izklop 

Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže OFF.  

 

Izbira načina OFF bo prekinila vse aktivne procese in preprečila avtomatski zagon 

kakršnegakoli namakanja. 

 OPOMBA: Izberite način avtomatskega zagona AUTO RUN za ponovno normalno 

delovanje. Nastavljeni urniki namakanja ne bodo dejavni, če je upravljalnik v načinu OFF. 

 OPOMBA: Če nameravate ustaviti avtomatsko namakanje le za nekaj dni, vam 

predlagamo, da uporabite Delay Watering funkcijo; funkcijo za zakasnitev zalivanja, ki je 

opisana na strani 10. 

 OPOMBA: Za ponovno zalivanje, ponovno pritisnite gumb  za vrnitev v način 

avtomatskega zagona / AUTO RUN. 
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Ročno zalivanje 

Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže Manual Watering (zaslon za ročno 

zalivanje). 

 

 

➢ Pritisnite + ali -, da izberete VSA območja ali ENO območje; potem pritisnite  

➢ Pritisnite + ali -, da nastavite čas zalivanja za izbrana območja; potem pritisnite  

za začetek zalivanja. 

 OPOMBA: Za zalivanje v nač rtovanem času za vsako območje: Pritisnite - pri ročnem 

nastavljanju časa delovanja, dokler se na zaslonu ne prikaže »SCH« MIN. 

Ročni zagon z enim pritiskom 

Zalijte VSA območja nemudoma, glede na njihov predhodno načrtovan čas delovanja: 

➢ Z upravljalnikom v načinu AUTO RUN, pritisnite in držite tipko  3 sekunde, da 

začnete zalivati vsa območja, ki imajo nastavljen čas delovanja. 

Sezonska prilagoditev 

Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže Seasonal Adjust (sezonska 

nastavitev). 

 

Način sezonske prilagoditve vam omogoča, da podaljšate, ali skrajšate čas delovanja za vsa 

območja za določen odstotek (10 % do 200 %). 

IZBERITE VSA 

ALI POSAMEZNO 

OBMOČJE 

NASTAVITE ČAS 

ZALIVANJA 

PRILAGODITE 

NASTAVITVE 
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➢ Pritisnite + ali - za povečanje ali zmanjšanje vrednosti. 

 OPOMBA: Sezonska nastavitev velja za vsa avtomatska zalivanja. 

 

Posebnosti 

Zakasnitev zalivanja 

Preložite avtomatsko namakanje za do 9 dni. 

➢ Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže AUTO RUN (enota ne sme 

biti v delovanju).  

 

➢ Pritisnite + in tipko držite 3 sekunde, nato pritisnite + ali -, da izberete število dni, 

za kolikor želite preložiti namakanja, do 9 dni. 

➢ Za preklic pritisnite -, dokler se pri indikatorju DAYS ne pokaže številka 0 

(upravljalnik bo povrnil nastavitve v AUTO RUN; avtomatsko delovanje). 

Ta simbol in število preostalih dni sta prikazana, ko je nastavljena zakasnitev namakanja. 

 

Shranjevanje nastavitev izvajalca 

Shranite urnike namakanja za v nadaljnje. 

➢ Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže OFF. 

➢ Istočasno pritisnite in spustite tipki  in +. 

 

➢ Simbol "OFF" bo kratko utripal in s tem potrdil, da so urniki namakanja shranjeni. 
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Povrnitev nastavitev izvajalca 

Obnovite predhodno shranjene urnike namakanja. 

➢ Pritisnite na tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže OFF. 

➢ Istočasno pritisnite in spustite tipki + in  

➢ Simbol "OFF" bo kratko utripal in s tem potrdil, da so urniki namakanja shranjeni. 

 

Povrnitev tovarniških nastavitev  

Povrnite tovarniške nastavitve upravljalnika. 

POZOR: Vsi programirani urniki namakanja, ki so trenutno shranjeni v pomnilniku, se 

bodo izgubili. Toda, privzete nastavitve izvajalca ostajajo shranjene v ločenem spominu in 

nanje povrnitev tovarniških nastavitev ne vpliva ter jih je mogoče obnoviti po povrnitvi v 

tovarniške nastavitve. 

➢ Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže Seasonal Adjust (sezonska 

nastavitev). 

➢ Istočasno pritisnite in spustite tipki  in . 

 

Senzor za dež 

Nastavite senzor, da bo na določenem območju ali na vseh območjih aktiven oz. bo ta 

območja obšel. 

➢ Pritisnite tipko MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže AUTO RUN. 

➢ Istočasno pritisnite in spustite tipki - in  za preklapljanje med »UPOŠTEVAJ« in 

»IGNORIRAJ«. 

 SIMBOL se prikaže, ko je izbrana opcija »IGNORIRAJ« 

Nastavite senzor, da bo na posameznem območ ju aktiven oz. bo to območje obšel. 

➢ Pritisnite tipko MODE, dokler se ne prikaže zaslon za nastavitev namakanja. 

➢ Pritisnite + ali -, da izberete želeno območje. 
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➢ Istočasno pritisnite in spustite tipki - in  za preklapljanje med »UPOŠTEVAJ« in 

»IGNORIRAJ«. 

 SIMBOL se prikaže, ko je izbrana opcija »IGNORIRAJ« 

 

Namestitev 

Napeljava ventila 

Žice so lahko od upravljalnika oddaljene do 100 čevljev (30 metrov) (18 AWG / 0,75 mm² 

najmanjša velikost žice). Vse žične povezave morajo biti narejene z uporabo ustreznih 

vodoodpornih kompletov za spajanje (niso priloženi). 

➢ Povežite črne žice iz vsakega elektromagneta s črnimi (običajnimi) žicami na WPX. 

➢ Povežite eno rdečo žico iz vsakega elektromagneta z ustrezno območno žico na 

WPX. 

➢ Povežite dodaten izbiren ventil. 

 

 

 OPOMBA: WPX se lahko namesti na DC elektromagnet s priloženim nosilcem ali na 

steno s pomočjo dodatnega nosilca za stensko montažo (Model: 9VMOUNT). 
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BATERIJE 

Za delovanje Rain Bird WPX sta potrebni dve alkalni 9-voltni bateriji. Vaš upravljalnik bo 

deloval s pomočjo ene ali dveh 9-voltnih baterij. V normalnih pogojih je ocenjena doba 

delovanja 1 leto z eno baterijo in dve leti z dvema 9-voltnima baterijama. 

Zamenjava baterij 

1. Odstranite pokrov predala za baterije. 

2. Namestite eno ali dve 9-voltni alkalni bateriji kot prikazano na sponki za baterije. 

3. Ponovno namestite pokrovček predala za baterije. 

 OPOMBA: Ne kombinirajte novih baterij s starimi. To lahko zmanjša življenjsko dobo 

baterije in povzroči predčasno okvaro upravljalnika.  

 

Dodaten senzor za dež 

➢ Prerežite rumeno zanko na pol in odstranite približno 1,27 cm (½ inča) izolacije. 

 OPOMBA: Prerežite rumeno žično zanko le takrat, ko nameščate senzor za dež. 

➢ Povežite senzor na priključke z vodotesnimi spojkami. 
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Odpravljanje težav 

Problem Možen vzrok Možna rešitev 

Skrit zaslon Zaslon je v spanju/način varčevanja z energijo. Pritisnite katerokoli tipko, da zbudite zaslon. 

Prazne baterije Zamenjajte baterije 

Avtomatsko namakanje se ne 

začne 

Manjka začetni čas, čas zalivanja ali dnevi 

zalivanja. 

Nastavite čas začetka, čas zalivanja in dneve za 

zalivanje. 

Žična zanka senzorja je prerezana, vendar 

senzor za dež ni nameščen. 

Ponovno povežite žice senzorja ali obidite 

senzor. 

Nastavljen je Rain Delay (zakasnitev zaradi 

dežja) 

Deaktivirajte zakasnitev zaradi dežja 

Avtomatsko namakanje se je 

začelo, vendar ne zaliva 

Ni pritiska vode Vklopite glavno oskrbo z vodo 

Nepravilna napeljava Preverite, če so kje odprti/kratki tokokrogi na 

napeljavi. 

Nepravilni elektromagneti Zamenjajte elektromagnet 

Nekompatibilni elektromagneti Uporabiti morate 9-vatni elektromagnet (Rain 

Bird K80920) ali kateri drug združljivi DC 

elektromagnet. 

Upravljalnik zaliva bolj kot  

pričakovano 

Čezmerni začetni časi, časi delovanja ali dnevi 

zalivanja. 

Spremenite začetne čase, čase delovanja ali 

dneve namakanja, kot želite. 

Sezonsko prilagajanje Zmanjšajte vrednosti za sezonsko prilagajanje, 

po potrebi. 

»Ročno namakanje VSEH« ne 

zaliva nekatera območja ali pa ni 

na voljo 

Eno območje (ali več območij) nima 

programiranega začetnega časa ali časa 

delovanja. 

Programirajte čas začetka in čas delovanja za 

vsa želena območja. 
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