
X2™  
ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATARÖVID PROGRAMOZÁSI SEGÉDLETE

Kijelző

Automata öntözéshez a fogókapcsolónak RUN állásban kell lennie.

A pillanatnyi idő és dátum beállítása

 1. Állítsa a kapcsolót DATE/TIME állásba

 2. Az év villog. A + vagy a-gombbal módosítsa az évet. Nyomja meg a ► gombot, állítsa be  

a hónapot.

 3. A hónap villog. A + vagy a-gombbal módosítsa a hónapot. Nyomja meg a ► gombot, állítsa  

be a napot.

 4. A nap villog. A +vagy a -gombbal módosítsa a napot. Nyomja meg a ► gombot a pontos  

idő beállításához.

 5. Az idő megjenik a kijelzőn. A + vagy a -gombbal állítsa be az idő formátumát AM, PM vagy 

24HR, az utóbbi esetben minden időpontot 24 órás formátumban mutat a vezérlő.

 6.  A ► megnyomásával lépjen az óra beállítására. A + vagy a - gombbal módosítsa a kijelzőn 

megjelenő órát.

 7. A ► gombbal lépjen a percek beállítására.  

A + vagy a -gombbal módosítsa a kijelzőn megjelenő percet. 

Forgassa a kapcsolót RUN állásba. A dátumot és a pontos időt beállította.

Az indítási időpont beállítása

 1.  Forgassa a kapcsolót START TIMES állásba.

 2.  Nyomja meg a PRG gombot, hogy kiválassza az A, B vagy C programot.

 3.  A + és - gombbal módosíthatja a kezdési időpontot. A kezdési időpont  

15 perces szakaszokban módosul.

 4.  Nyomja meg a ►gombot a indítási időpont beállításához, vagya PRG gombbal állítsa be egy 

másik program indítási időpontját.

Indítási időpont törlése

A START TIMESállásban lévő forgókapcsolónál tartsa lenyomva a + és-gombokat, amíg el nem éri a 

12:00 (éjfél )időpontot. Ennél az állásnál nyomja meg egyszer a -gombot az OFF (kikapcsolt) kijelzés 

megjelenéséhez. 

① Program kijelzése
② Működő öntöző kör
③ Öntözés nélküli napok
④ Öntözés kezdő időpontjának 
 jelképe
⑤ Időtartam jelképe
⑥ Hónap jelképe
⑦ Naptári nap jelképe
⑧ Esőérzékelő aktív vagy kiiktatva

⑨ Bluetooth® bekapcsolva
⑩ Wi-Fi bekapcsolva
⑪ A hét napjai
⑫ Páratlan- vagy páros napokon,  
 vagy időszakos öntözés
⑬ Időbeállítás formája  
 (AM/PM/24 órás)
⑭ Évszakokhoz igazítás (%)

Vezérlő gombok

Érzékelő áthidalása

A Bluetooth®szó és logo a Bluetooth SIG Inc, tulajdona és bejegyzett védjegye e védjegyet a 
Hunter Industries engedéllyel használja. 

Ha az X2 Wi-Fi kapcsolatban van, sem a vezérlő gombok  
sem az öntözési ütemezés, sem beállítások nem működnek. 
Minden programozást a Hydrawise™ online szoftver vezérel. 
Kézi egykörös indítás, kézi öntözés és teszt üzemmód 
elindítható a vezérlőről.

https://hunter.direct/WANDHozzáad
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A körök öntözési időtartamának beállítása

 1.  Állítsa a forgókapcsolót RUN TIMES állásba.

 2.  A PRG gombbal válassza ki a programot (A, B vagy C).

 3.  A + vagy a-gombbal módosítsa a kijelzőn a kör öntözési 

időtartamát. Az időtartamot 1 perc és 6 óra közé állíthatja be.

 4.  A ► gombbal lépjen át a következő körre. 

 5. Ismételje meg az összes körre.

Öntözési napok beállítása

 1.  Állítsa a kapcsolót WATER DAYS (ÖNTÖZÉSI NAPOK) állásba.

 2.  A kijelzőn megjelenik a legutóbb kiválasztott program  

(A, B vagy C). Másik programra a PRG gomb megnyomásával 

válthat át.

 3.  A képernyő alján látható mutató a hét aktuálisan kiválasztott 

napjait jelzi. Nyomja meg a + ( ) vagy – ( ) gombot az 

öntözési napok vagy öntözés nélküli napok kiválasztásához.

Páratlan vagy páros öntözési napok kiválasztása

 1.  Állítsa a ► jelet a hét napjai mellett ODD (PÁRATLAN) vagy 

EVEN (PÁROS) állásba.

 2.  Nyomja meg a + vagy a – gombot a PÁRATLAN ill. PÁROS 

kiválasztásához vagy törléséhez.

Intervallum szerinti öntözés kiválasztása

 1.  Állítsa a ► jelet az ODD (PÁRATLAN) és az EVEN (PÁROS) 

mellett az INT helyzetbe.

 2.  Nyomja meg a + vagy – gombot az intervallum szerinti napok 

beállításához.

 3.  Nyomja meg a + vagy – gombot a következő öntözésig eltelt 

napok számának beállításához.

Szivattyú/Mesterszelep (P/MV)

Az állomások kiválasztásához nyomja meg a ► jelet. Nyomja meg 

a + vagy – gombot a P/MV kimenetének beállításához BE vagy KI 

helyzetbe az adott állomáshoz. (A szivattyú/Mesterszelep (P/MV) 

normál esetben be van kapcsolva az összes állomáshoz.) 

Évszakos állítás

Az összes működési időt módosítja egy százalékos értékkel a helyi 

körülményeknek megfelelően. Nyomja meg a + vagy – gombot, 

hogy az eredeti működési idők 10-200%-a között módosíthassa.

Kézi állomás

 1.  Állítsa a kapcsolót Manual (Kézi) helyzetbe.

 2.  Az állomás kiválasztásához nyomja meg a ► gombot. A kézi 

működtetési időt a + vagy – gombbal állíthatja be.

 3.  Azonnali indításhoz állítsa a kapcsolót Run (Működtetés) 

helyzetbe.

Kézi program

 1.  Állítsa a kapcsolót RUN (Működtetés) helyzetbe.

 2.  Tartsa lenyomva a ► gombot három másodpercig.

 3.  Programválasztáshoz nyomja meg a PRG gombot.

 4.  Engedje fel a gombot két másodpercre. A program elindul.

 5.  Nyomja meg a ► gombot egy másik állomásra való 

továbblépéshez a programon belül.

Egy gombbal lehet kézi üzemmódban elindítani és  
továbbléptetni a programot

 1. Tartsa lenyomva a jobb oldali gombot két másodpercig.

 2. Program kiválasztásához nyomja meg a PRG gombot.

 3. Állomás kiválasztásához nyomja meg a bal vagy a jobb gombot.

 4. A működtetési idő módosításához nyomja meg a + vagy – 

gombot.

 5. Két másodperc szünet után a program elindul. A kézi ciklus 

során bármikor használhatja a bal vagy a jobb gombot az 

állomásról állomásra történő kézi átlépéshez.

Tesztprogram

Az összes állomást működteti egy tesztelési működtetési 

időtartamra.

 1.  Tartsa lenyomva a PRG gombot három másodpercig.

 2.  Megjelenik az 1. állomás. Nyomja meg a + vagy - gombot a 

működési idő megadásához.

 3.  Várjon két másodpercet, és mindegyik állomás működésbe lép 

a tesztelési időtartamra.

Rendszer leállítása

Állítsa a kapcsolót a SYSTEM OFF (Rendszer ki) helyzetbe. Ebben a 

kapcsolóállásban nem történik öntözés.

Az öntözés kikapcsolása programozható

 1.  Állítsa a kapcsolót SYSTEM OFF (Rendszer ki) helyzetbe, és 

várja meg, amíg az OFF jelzés villogása megszűnik.

 2.  A + vagy – gombokkal állítsa be azoknak a napoknak a számát, 

amikor a rendszer kikapcsolva marad.

 3.  Állítsa a kapcsolót RUN (Működés) állásba. A kijelzőn 

megjelennek a fennmaradó kikapcsolt napok, és az öntözés 

akkor indul újra, amikor a kikapcsolt napok száma eléri a 0-t. 

Az Öntözés kikapcsolásának törléséhez állítsa a kapcsolót OFF 

(KI) állásba, várja meg, amíg az OFF jelzés villogása megszűnik, 

majd állítsa vissza a kapcsolót Run (Működés) helyzetbe.

Mozgásérzékelő

Felülírja az érzékelő lekapcsolását az öntözés engedélyezése 

érdekében.

 1.  Állítsa a BYPASS (Elkerülés) érzékelő kapcsolóját BYPASS 

(ELKERÜLÉS) állásba.

 2.  Az érzékelő lekapcsolásának engedélyezéséhez állítsa vissza a 

kapcsolót ACTIVE (Aktív) helyzetbe.

ÜTEMEZÉSI TIPPEK

A program egy öntözési ütemterv, amely tartalmazza a kezdési 
idő(ke)t, a működési idő(ke)t és az öntözési módo(ka)t.

A Start Time (kezdési idő) az az időpont, amikor a programban 
szereplő állomások elkezdik az öntözést.

A Run Time (működési idő) az öntözési hossz állomásonként 
(zónánként).

A teljes program futtatásához szükség van egy kezdési időre.



REJTETT ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Funkció Hol található Leírás
PROGRAMOZHATÓ  
ÉRZÉKELŐ-FELÜLBÍRÁLÁS

Nyomja meg hosszan a – gombot, és váltson a Start Times  
(Kezdési idő) állásra.

Beállítja, hogy az egyes állomások figyelmen kívül hagyják az érzékelő lekapcsolásait. Az állomásokat 
a ◄ vagy ► gombbal módosíthatja (használja a +/– gombokat), hogy OFF (Ki) helyzetre váltson az 
érzékelő figyelmen kívül hagyása érdekében.

BESZIVÁROGTATÓ CIKLUS Tartsa lenyomva a + gombot, és váltson Run Times (Működési idők) 
helyzetbe. Lépjen be a ciklusba, és nyomja meg a PRG gombot a Soak 
(Áztatás) beállításához.

Beállítja, hogy egy állomás maximum mennyit működhet egyszerre, és a minimális időt, amíg várnia 
kell egy újabb ciklus előtt. Szegmensekre osztja a működési időt a lefolyás megelőzése érdekében.

A KÖRÖK INDÍTÁSA KÖZÖTTI 
SZÜNET

Tartsa lenyomva a – gombot, és váltson a Run Times  
(Működési idők) állásba.

Késleltetést (másodpercben vagy percben) vezet be az állomások között a működési időben lassú 
szelepekhez vagy tartályok feltöltéséhez.

PROGRAMOK ELREJTÉSE Tartsa lenyomva a – gombot, és váltson a Water Days  
(Öntözési napok) állásba.

A +/– gombokkal változtasson 4-ről 1-re az extra programok elrejtéséhez. Az 1-es csak az A programot 
és az 1. kezdési időt jeleníti meg. A 4-es az összes programot és kezdési időt megjeleníti.

CLIK-KÉSLELTETÉS Tartsa lenyomva a + gombot, és váltson Off (Ki) állásba. Állítsa be, hogy hány napig maradjon kikapcsolva az öntözés, miután az érzékelőt aktiválták és helyreállították.

TELJES MŰKÖDÉSI IDŐ Váltson a Run Times (Működési idők) állásba. Nyomja meg a ◄ gombot, 
amikor az 1. állomás látható, és a PRG gombot más programok 
kiválasztásához.

Kiszámolja és megjeleníti az összes működési időt egy program kezdési idejében.

EASY RETRIEVE™ A mentéshez tartsa lenyomva a + és a PRG gombot. Helyreállításhoz 
tartsa lenyomva a – és a PRG gombot.

Az összes programinformációt elmenti, hogy később helyre lehessen állítani.

TELJES VISSZAÁLLÍTÁS Tartsa lenyomva a PRG gombot, és nyomja meg a RESET (Visszaállítás) gombot. Visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat, és törli az öntözési ütemezést és beállításokat.

QUICK CHECK™ +, –, ◄, ► egyszerre, majd a + gomb. Ellenőrzi az összes állomás vezetékezési problémáit.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Kijelző Lehetséges ok Megoldások

A KIJELZŐN AZ „ERR” LÁTHATÓ 
EGY SZÁMMAL

Zárlat a terepi vezetékezésben, vagy hibás mágnesszelep. Ellenőrizze a terepi vezetékeket és a mágnesszelepet. Nyomja meg bármelyik gombot az ERR üzenet 
törléséhez.

A KIJELZŐN A P “ERR” FELIRAT 
LÁTHATÓ.

A szivattyú/Mesterszelep vezetékek vagy mágnesszelep hiba 
rövidítése.

Ellenőrizze a vezetékeket és a mágnesszelepet a szivattyúnál/mesterszelepnél (P/MV). Ellenőrizze a 
szivattyú indítóreléjének műszaki jellemzőit.

A KIJELZŐN AZ SP “ERR” FELIRAT 
LÁTHATÓ.

SmartPort™ hiba. Elektromos zaj van jelen a távvezérlő vagy más 
SmartPort eszköz csatlakozásának közelében.

Vigye távol a csatlakozásokat az elektromos zajforrásoktól.

A KIJELZŐ ÖNTÖZÉST JELEZ, 
DE VALÓJÁBAN NEM TÖRTÉNIK 
ÖNTÖZÉS.

Probléma a terepi vezetékeknél. Probléma a mágnesszelepekkel.  
Nincs víznyomás a rendszerben.

Ellenőrizze a terepi vezetékeket (feszültségmérő). Ellenőrizze a szelep mágnesszelepét/
mágnesszelepeit. Ellenőrizze, hogy a víztáplálás nyitva van-e.

LEFAGYOTT VAGY ZAVAROS 
KIJELZŐ

Túlfeszültség Indítsa újra a vezérlőt.

AZ ESŐÉRZÉKELŐ NEM ÁLLÍTJA LE 
AZ ÖNTÖZÉST.

Az áthidaló vezetéket nem távolították el. Az érzékelő kapcsoló 
BYPASS (Elkerülő) állásban van.

Távolítsa el az áthidaló vezetéket a SEN érintkezőről. Állítsa az érzékelőkapcsolót Active (Aktív) 
helyzetbe.

ÚGY TŰNIK, HOGY A VEZÉRLŐ 
FOLYAMATOSAN ÖNTÖZ.

Túl sok kezdési idő. Egy kezdési idő működteti az összes állomást egy programon belül. Távolítsa el a felesleges  
kezdési időket.

Amikor ez a szimbólum megjelenik, a vezérlőt online kezelik a Hydrawise szoftver segítségével, és a vezérlő kapcsolója és gombjai nem működnek. Állítsa be az ütemezéseket, függessze fel a zónákat, állítsa 
be az érzékelőket és sok minden mást a Hydrawise alkalmazás segítségével. Hagyja a kapcsolót RUN (Működés) helyzetben a Hydrawise programozási ütemterv folytatásához.

Hibaelhárítási információk:
https://hunter.direct/X2help? MEGJEGYZÉS: Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében ki kell cseréltetni azt a 

gyártóval ill. a szerviz alkalmazottjával vagy más, hasonlóan képzett személlyel.
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