HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL
Hydrawise™ okos, internet alapú vezérlés
Rövid leírás az üzembe helyezéshez

hunterindustries.com

TARTALOMJEGYZÉK

TELEPÍTÉS
A bővítő modul elhelyezése

Telepítés

3

Az alkalmazás beállítása

7

Hibaelhárítás

8

A Hydrawise bővítő modul kizárólag beltéri használatra készült. A bővítő modul legfeljebb
0,5 m-re lehet a vezérlőtől.

Kábel bevezetése
A bővítő modulon kétféle lehetőség van, vagy a burkolat hátsó részén vagy az alján lehet
a kábelt bevezetni.
1. Bevezetés a modul hátfalánál.– Egy éles késsel vágja ki az ábrán ①-es számmal jelölt a
két kivágást.
1. Bekötés a 20 mm-es nyíláson át. – Éles késsel vágja le burkolatot az ábrán ➋-es
számmal jelölt félkör alakú vonal mentén. A megfelelő vonal mentén vágja le a kék
fedelet is.

HC TERMÉKTÁMOGATÁS
Köszönjük, hogy a Hunter HC bővítő modult megvásárolta. Ebből a rövid leírásból
megtudja, hogyan kell telepíteni, beállítani a HC vezérlő bővítő modulját. Ha a Hydrawise™
felhőalapú alkalmazáshoz vagy a Hydrawise fiókhoz kell segítség, kérjük, keresse fel a
hunter.direct/hchelp honlapot.
A vezérlő dobozának tartalma:
• 12 körös bővítő modul kék fedéllel
• 900 mm hosszú bővítő kábel
• 2 db csavar tiplivel a falra szereléshez
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A bővítő modul felszerelése

Mágnesszelepek bekötése

1. 4 mm-es fúróval fúrjon a falba egy 25
mm mély furatot.

4. Akassza fel a modult a csavarfejre.
5. Jelölje meg a második csavar helyét,
fúrja ki a lyukat, tegye bele a tiplit,
akassza fel a modult az első csavarra,
majd húzza meg a csavarokat.

2. A furatba üsse be a tiplit, a felső
pereme egy szintben legyen a fal
síkjával.
3. A 25 mm-es csavart csavarja be
a tiplibe úgy, hogy kb. 4 mm-nyit
kilógjon a falból.

A bővítő modul 12 körös. Ha van mesterszelep, azt a fő vezérlőbe kell bekötni.
Lásd a HC vezérlő rövid üzembe helyezési leírását, vagy nézze meg az utasításokat
a hunter.direct/hchelp honlapon.

A bővítő modul csatlakoztatása a fő vezérlőhöz.
A bővítő modult a fő vezérlő látja el árammal a két egységet összekötő kábel segítségével.
Ne feledje, hogy csak a 12 körös vezérlőhöz lehet bővítő modult kapcsolni.

④

①K
 ábelek bevezetése a burkolat
hátuljáról (késsel kell kivágni)
②V
 édőcső bekötése (késsel kell
levágni a helyét)
③F
 alra szereléshez rögzítő
①
csavar helye
④ J elzőlámpa, mutatja, ha áram
alatt van a készülék
③
⑤B
 ővítő modul kábel bekötési helye
⑥ Lépjen vissza az előző képernyőre
⑦ Álljon vissza a kezdő képernyőre

⑥

⑦

Fő vezérlő

Bővítő modul
Bővítő modul kábel

Hydrawise™

HC

HC

Expansion module cabl
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②

⑤

Bővítő modul kábel

e

To other Expansion Modules

Csatlakozó a további bővítő modulhoz
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A bővítő modul bekötése
A bővítő modult a fő vezérlő látja el árammal a két egységet összekötő kábel segítségével.
Ne feledje, hogy csak a 12 körös vezérlőhöz lehet bővítő modult kapcsolni.
1.

A csomagban lévő kábellel kösse össze a fő vezérlőt a bővítő modullal. A fő vezérlőn egy csatla
kozóba lehet bekötni a bővítő modult (az ábrán
5. pont). A bővítő modulon 2 csatlakozó van
(expander). A kábelt csatlakoztassa a fő vezérlő
5-ös, és a bővítő modul 6-os számmal jelölt
csatlakozó aljzataiba.
2. Mihelyst a kábelt bekötötte, a bővítő modul kap
áramot.
3. Pattintsa vissza kék fedelet helyére, hogy lezárja
a modult és védje a bekötéseket.

A bővítő modul azonosítójának (ID)
beállítása

Figyelem! Feltétlenül
a bővítő modullal
együtt szállított kábelt
használja, mert más kábel a
vezérlőben vagy a modulban
meghibásodáshoz vezethet.
Két bővítő modult köthet sorba
egy vezérlőhöz, a bővítő modul
szabad Expander (➎-ös jelű
pont) csatlakozójának felhasz
nálásával, így akár 36 kört is
vezérelhet.

Minden bővítő modulnak be kell állítani egy azonosítót (ID) – ezt csak egyetlen egyszer
kell megtenni.
1.

A Hydrawise alkalmazás beállítása
A Hydrawise vezérlőn be kell állítani az új bővítő modult. Ha egyszer hozzáadott egy
bővítő modult, akkor már azokat a zónákat is tudja programozni.

Jelentkezzen be a Hydrawise fiókjába
1. Jelentkezzen be a Hydrawise fiókjába, ahogy az első regisztrációkor tette.

Adja hozzá a bővítő modult a vezérlő beállításhoz.
2. A beállítások (Configuration) fejezetnél adja hozzá az új bővítő modult. Nevezze el és
számozza meg (1 vagy 2). Ennek az azonosítónak meg kell egyeznie a bővítő modul
képernyőjén begépelt azonosítóval. A bővítő modulon az azonosító (ID) zöldre, és az
állapot Online-ra vált, ezzel jelzi a sikeres beállítást.

Új körök hozzáadása
3. Lépjen a Zones (körök) mezőre és adja hozzá az új öntözési köröket.
Ezzel sikeresen befejezte a telepítést.

Adja meg a bővítő modul azonosítóját a bővítő modul érintő képernyőjén lévő számokkal.

2. Az azonosító narancs színűre vált jelezve a bővítő modul számát. Ha a vezérlő számára
a bővítő modul azonosítóját beállítottuk, (l. a következő fejezetet is) a szín zöldre, és
az állapota online-ra vált, ez mutatja, hogy a fő vezérlő és a modul közötti kapcsolat
sikeresen létrejött.
6

7

HIBAKERESÉS
A bővítő modulon az azonosító mező (ID) színe narancssárga
•
•
•

Ellenőrizze, hogy a Hydrawise alkalmazásnál hozzáadta-e a bővítő modult a vezérlőhöz
(olvassa el a Hydrawise alkalmazás beállítása fejezetet).
Ellenőrizze, hogy a modulon beállított bővítő modul azonosító megegyezik-e a
Hydrawise vezérlőn beállítottal.
Ellenőrizze, hogy a fővezérlő csatlakozott-e a vezeték nélküli hálózathoz.

Az összes bővítő modul azonosító mezőjének (ID) színe szürke.
• Nem állította be a bővítő modulon a modul azonosítóját. Érintse meg a bővítő modulon
az 1 vagy a 2 gombot a bővítő modul azonosítójának beállításához.

A bővítő modul által vezérelt kör nem indul el.
• Ellenőrizze, hogy a bővítő modulon a modul azonosító mező zöld színű és a rendszer
on-line állapotban van-e.
• Ha a rendszerben van mesterszelep (gyakran MV-vel jelölik), az alkalmazásnál a
mesterszelepet be kell állítani, és a mesterszelepet be kell kötni a vezérlőn az egyik
szabad pontra.
• Ellenőrizze, hogy a bekötések jók-e. Ha egy mágnesszelep sem indul el, ellenőrizze,
hogy a COMMON (közös) vezeték jól van-e bekötve.
További hasznos információkat szeretne kapni a vezérlőről? A telepítéssel, a vezérlő programozásával éS
egyéb kérdésekkel kapcsolatos tanácsokat kaphat a hunter.direct/hchelp honlapon.
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