-:- (DESLIGADO) intermitente no ecrã, avança para o

Passo 4.
NOTA: Quando prime a tecla SEGUINTE (NEXT) com

Português

acumulam automaticamente.


OBSERVAÇÃO: Os TEMPOS DE INÍCIO de irrigação

Rain+Birdt
ESP-RZ/RZX
Auto

Prima + ou – para seleccionar uma das
quatro opções disponíveis:

ocorrer nos dias da semana seleccionados, avance até
4a.

Dias ímpares – Para programar a rega para ocorrer

uma ÚNICA zona e depois prima SEGUINTE (NEXT).

Prima + ou – para definir o TEMPO DE REGA pretendido
e depois prima SEGUINTE (NEXT) para iniciar a rega.
DE FUNCIONAMENTO e TEMPOS

programados irrigarão manualmente.

OBSERVAÇÃO: Somente estações com TEMPOS
DE INÍCIO

DESLIGADO (OFF) para parar a rega e em seguida a

tecla AUTO para retomar o funcionamento normal.
NOTA: Para interromper a rega manual, prima a tecla


quando prime SEGUINTE (NEXT) avança a rega para a

NOTA: Se TODAS as zonas estiverem a ser regadas,
zona seguinte.

em todos os dias ímpares do calendário (1,3,5...29, 31),
avance até 4b.

Auto é o modo de
funcionamento normal

Prima

Definir os dias de início da rega:

Dias personalizados – Para programar a rega para

Guia de Referência Rápida
AUTO

D

Prima + ou – para seleccionar TODAS (ALL) as zonas ou

Dias pares – Para programar a rega para ocorrer em

a tecla AUTO para retomar o funcionamento
normal.

todos os dias pares do calendário (2,4,6...30), avance até
4c.

Ajuste sazonal

SEASONAL
ADJUST

Aumentar ou diminuir a duração da
rega para TODAS as zonas

Dias cíclicos - Para programar a rega para ocorrer em
intervalos (a cada 2 dias, 3 dias, etc.), avance até 4d.

Z
O
N
E

4a

Dias personalizados
depois prima


Prima + ou - para seleccionar
Seguinte (Next).

Prima LIGADO (ON) (para activar) ou DESLIGADO

MIN

(OFF) (para desactivar) o DIA DE SELECÇÃO
intermitente. O cursor avançará então para o DIA DE
SELECÇÃO seguinte.

Data / Hora
Acertar a data e hora actuais

DATE/TIME
1

2

3

4

5

6

7

M

T

W

TH

F

S

SU



REPITA para cada dia da semana conforme
pretendido.

4b

Dias ímpares


Prima + ou - para
seleccionar

AM
M

D YYYY

Prima a tecla DATA/HORA (DATE/TIME).
Prima + ou – para ajustar a selecção actual.
Prima SEGUINTE (NEXT) (ou ANTERIOR (BACK))
para seleccionar o valor que pretende alterar.

Programação de zonas

￼

1
2

1

2

3

4

5

6

7

M

T

W

TH

F

S

SU

1

AM

2

MIN

Dias pares


Prima + ou - para

4d


Prima + ou - para

+ ou – para definir a DATA DE INÍCIO
pretendida e depois prima SEGUINTE (NEXT).



No final da programação,
prima a tecla AUTO.

Seleccionar a zona:

Prima + ou – para seleccionar o número da ZONA
(ZONE) pretendida e depois prima SEGUINTE (NEXT).

Rega manual
Iniciar a rega imediatamente

MANUAL

Definir o tempo de rega:

Prima + ou – para definir o TEMPO DE REGA pretendido
e depois prima SEGUINTE (NEXT).

C

DEPOIS

REPITA os passos 1-4 para zonas adicionais conforme
pretendido.

1 a 4.

B

depois prima
Seguinte (Next).


Prima

3

Definir as horas de início da rega:

Prima + ou – para definir a primeira HORA DE INÍCIO e
depois prima SEGUINTE (NEXT).

REPITA conforme pretendido para definir HORAS DE

INÍCIO adicionais para essa zona.

a tecla AJUSTE SAZONAL (SEASONAL
ADJUST).

Prima + ou – para aumentar ou diminuir o VALOR
percentual.

OFF

Desligar
Pára toda a rega

Prima

a tecla DESLIGADO (OFF) para cancelar
imediatamente toda a rega activa. Não ocorre a rega
automática quando o sistema está DESLIGADO.

A rega programada permanecerá guardada na memória
mesmo que o programador seja desligado ou se houver
uma falha de energia.
normal. A rega automática NÃO ocorrerá se o programador

permanecer no modo DESLIGADO.

NOTA: Prima a tecla AUTO para retomar o funcionamento

hora na eventualidade de uma falha de energia.


NOTA: Instale duas pilhas AAA para conservar a data e

Dias cíclicos

+ ou – para definir o CICLO DE DIAS
pretendido e depois prima SEGUINTE (NEXT).

Prima a tecla PROGRAMA (SCHEDULE) e siga os passos

A

2,4,6...30

seleccionar

depois prima
Seguinte
(Next).


Prima

4

Z
O
N
E

4c

seleccionar

Criar programas de rega

SCHEDULE

1,3,5... 29

depois prima
Seguinte
(Next).

Prima

Z
O
N
E

MIN

Prima a tecla de rega MANUAL.



www.rainbird.com/ESP-RZX

pessoas (incluindo pessoas) com capacidades físicas, sen
soriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conheNOTA: Este aparelho não se destina a ser utilizada por

cimento, exceto se o fizerem sob supervisão ou receberem
instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não
brincam com o aparelho.
ATENÇÃO: Se o cabo de alimentação de um programador de exterior estiver danificado, o mesmo terá que ser
substituído por um conjunto ou cabo especial disponibilizados pelo fabricante ou por um representante de assistência do mesmo.
Se o cabo de alimentação de um programador de interior
estiver danificado, o mesmo terá que ser substituído pelo
fabricante ou por um representante de assistência do
mesmo, ou em alternativa por um técnico igualmente
qualificado, para evitar qualquer perigo.



