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Vezérlő funkciók

AUTO

Az öntözés automatikusan történik.

Dátum/idő

Az aktuális dátum és idő beállítása

Kezdési időpontok

Programonként legfeljebb 6 indítási időpont

Futási Idők

Állomás futási idők beállítása

Öntözési napok

Válassza ki az öntözést lehetővé tevő napokat

Időjárás-érzékelők

Szezonális beállítás

Futási idők beállítása 5%-tól 200%-ig

Áramlásérzékelő

Kézi öntözés

Indítsa el az öntözést az egyik vagy az 
összes állomáson
OFF

Automatikus öntözés kikapcsolása

ALARM

Jelző

- / + Gombok

Funkcióbeállítások módosítása

Vissza/Következő gombok

Programozási lehetőségek kiválasztása

Lenyomva tartás az indításhoz

Kézi öntözés

Program kiválasztása gomb

Válassza ki az A, B, C vagy D programot
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Magyar

ESP-ME3 vezérlő telepítési 

útmutató/kézikönyv

Funkció Leírás
Maximális 
állomás

22 (opcionális 
állomásmodulokkal)

Főszelep vagy 
szivattyúindító 
relé

Támogatott

Kezdési időpontok 6
Programok 4
Esőérzékelő 
vezérlés

Globálisan vagy 
állomásonként

Szezonális 
beállítás

Globális vagy 
programonként

LNK TM WiFi 
modul

Támogatott

Áramlásérzékelő Támogatott
Ciklus+áztatás TM Támogatott a Rain Bird 

alkalmazásban az LNK 
TM WiFi modullal

WiFi engedélyezve

Az LNK TM WiFi modul 

lehetővé teszi a távoli 
csatlakozást a Rain Bird 
ESP-ME3 vezérlőhöz Apple 
iOS vagy Android kompatibi-
lis okoseszközzel.

Telepítés

Vezetékek csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS

.

Csatlakoztasson egy közös vezetéket a 
bázismodul COM (közös) csatlakozójához. 

Kültéri telepítés közvetlen 

kábelezéssel

FIGYELMEZTETÉS

Áramlásérzékelő csatlakoztatása (opcionális)

Rain Bird alkalmazás nélkül:

Fordítsa a tárcsát az áramlásérzékelőre
.

Nyomja meg a - vagy + gombot a SENS ON 

(érzékelő bekapcsolva) vagy a SENS OFF 

(érzékelő kikapcsolva) kiválasztásához.

Érzékelő ON Érzékelő OFF Áramlás észlelve 

(villog)

Időjárás-érzékelő csatlakoztatása (opcionális)

Távolítsa el a sárga beindító huzalt a 
vezérlő SENSOR csatlakozóiról.

ÉRTESÍTÉS
Ne távolítsa el a sárga átkötő vezetéket, 
kivéve, ha esőérzékelőt csatlakoztat.

Csatlakoztassa mindkét esőérzékelő 
vezetéket a SENSOR csatlakozókhoz az 
ábrának megfelelően. 

Időjárás-érzékelő beállításai

Érzékelő ON Érzékelő OFF

Állomásbővítő modulok

AUTO

Öntözés közben:

  

OFF

ÉRTESÍTÉS

Alapvető programozás

1. Dátum és idő beállítása

Fordítsa a tárcsát a Dátum/Idő beállításához

Nyomja meg a < vagy a > gombot a 
módosítás megerősítéséhez.

A hónap napjának villogása közben 
nyomja meg a < gombot.

2. Állítsa be az öntözés kezdési időpontját

Fordítsa a tárcsát a Start Times állásba

.

Egyetlen állomás futtatása

Kapcsolja a tárcsát kézi öntözésre

Nyomja meg a < vagy a > gombot a kívánt 
állomás kiválasztásához.
Nyomja meg a - vagy + gombot a futási 

idő beállításához.
Nyomja meg a Hold to Start [>] gombot.

Fordítsa vissza a tárcsát AUTO állásba

Egyetlen program futtatása

Azonnal kezdje el az öntözést egy programmal.

Fordítsa a tárcsát AUTO állásba.

Kapcsolja a tárcsát kézi öntözésre

Fordítsa a tárcsát AUTO állásba

Késleltetett öntözés

Az öntözést legfeljebb 14 napra függessze fel.

Fordítsa a tárcsát AUTO állásba

3. Állomás futási idők beállítása

Fordítsa a tárcsát a Futásidők

Nyomja meg a < vagy a > gombot 
egy Állomás kiválasztásához.

4. Állítsa be az öntözési napokat

Egyedi napok a héten

Állítsa a tárcsát a Water Days (Öntözési 
napok) állásba

Haladó programozás

Ciklikus napok

Páratlan vagy páros naptári napok

Szezonális beállítás

Fordítsa a tárcsát a Szezonális beállítás

állásba.

Kézi öntözési lehetőségek

Minden állomás tesztelése

Kapcsolja a tárcsát kézi öntözésre

Nyomja meg a - vagy + gombot a futási 

idő beállításához.
Nyomja meg a Hold to Start [>] gombot.

www.rainbird.com

wifi -pro.rainbird.com

Tanúsítványok

Rain Bird ESP-ME3 az interneten

English
www.rainbird.com
wifi -pro.rainbird.com

Español

Spanyolország
www.rainbird.es
wifi -pro.rainbird.es

Mexico
www.rainbird.com.mx
wifi -pro-mx.rainbird.com

Français
www.rainbird.fr
wifi -pro.rainbird.fr

Português
www.rainbird.com.br
wifi .rainbird.com.br

Italiano
www.rainbird.it
wifi -pro.rainbird.it

Deutsche
www.rainbird.de
wifi -pro.rainbird.de

Türk
www.rainbird.com.tr
wifi -pro.rainbird.com.tr

Pусский
www.rainbirdrussia.ru
wifi -pro.rainbirdrussia.ru

Polskie
www.rainbird.pl
wifi -pro.rainbird.pl

www.rainbird.com.cn

Biztonsági információk 

FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT

ÉRTESÍTÉS
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LNK TM WiFi Modul (külön megvásárolható)

Csatlakoztassa mindkét áramlásérzékelő 
vezetéket a Flow csatlakozókhoz, az ábrának 
megfelelően. Ügyeljen arra, hogy a pozitív 
(néha piros) érzékelővezetéket a piros (+) 
csatlakozóhoz, a negatív (néha fekete) 
érzékelővezetéket pedig a szürke (-) 
csatlakozóhoz csatlakoztassa.

Ha az LNK WiFi modult és a Rain Bird 
alkalmazást használja, akkor kapcsol-
ja be az áramlásérzékelőt és állítsa be 
az áramlást a vezérlő beállításaiban.

Üssön egy szerelőcsavart a falba, hagyjon 
1/8 hüvelykes rést a csavarfej és a 
falfelület között (szükség esetén használ-
ja a mellékelt tipliket).

Keresse meg a vezérlőegység hátoldalán 
lévő kulcslyuknyílást, és akassza 
biztonságosan a rögzítőcsavarra.

Nyissa ki az előlapot, és a vezérlőn lévő 
nyitott lyukakon keresztül további 
csavarokat vezessen be a falba.

Vezesse át az összes vezetéket a készülék 
alján vagy hátulján lévő nyíláson.

Ne vezesse a szelep vezetékeit ugyanazon 
a nyíláson keresztül, mint a tápvezetékeket.

Csatlakoztasson egy-egy vezetéket 
minden szeleptől a bázismodul vagy az 
állomásmodulcsatlakozójához

Az áramütés súlyos sérülést vagy halált 
okozhat. A tápkábelek csatlakoztatása 
előtt győződjön meg róla, hogy a 
tápegység ki van kapcsolva.

Az elektromos túlfeszültség elleni 
védelem érdekében földelt vezetéket 
kell csatlakoztatni. A főfeszültség 
vezérlőhöz csatlakoztatásához használ-
jon állandóan rögzített vezetéket.

TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁSOK 
- 230 VAC

Barna tápkábel (feszültség) a barna 
transzformátor vezetékéhez

Kék tápkábel (semleges) a transz-
formátor kék vezetékéhez

Zöld vezeték a sárga vezetékkel (föld) a 
zöld vezetékhez a sárga transzformátor 
vezetékkel

Vezesse a három külső áramforrás 
vezetéket a készülék alján lévő csator-
nanyíláson keresztül a kábelezési rekesz-
be.

A mellékelt drótanyák segítségével 
csatlakoztassa a külső áramforrás 
vezetékeit (két táp- és egy földkábelt) a 
transzformátor csatlakozóvezetékeihez a 
kábelezési rekeszben.

Állítsa be a vezérlőt, hogy engedelmeskedjen vagy 
figyelmen kívül hagyja az időjárás-érzékelőt.

Fordítsa a tárcsát az 
Időjárás-érzékelőkre.

• Nyomja meg a - vagy + gombot a SENS ON 

(érzékelő bekapcsolva) vagy a SENS OFF (érzékelő 
kikapcsolva) kiválasztásához.

Eső észlelése 

(villogó)

Az opcionális állomásmodulok a 
bázismodultól jobbra lévő üres helyekre 
telepíthetők, így az állomáskapacitás 22 
állomásig növelhető.

Ellenőrizze, hogy a modulon lévő 
rögzítőkar kioldott helyzetben legyen 
(csúsztassa balra).
Helyezze a modult a kívánt nyílás alá a 
műanyag sínek közé.
Nyomja felfelé a modult a nyílásba, amíg 
biztonságosan rögzül.
Csúsztassa a rögzítőkart reteszelt 
helyzetbe (csúsztassa jobbra).

Az AUTO a normál működési mód. A 
programozás befejeztével állítsa vissza a tárcsát  
AUTO állásba.

Az automatikus öntözés leállításához vagy az 
aktív öntözés azonnali megszüntetéséhez 
fordítsa a tárcsát OFF állásba.

Az öntözés NEM történik meg, ha a 
vezérlő OFF állásban marad.

Nyomja meg a Program Select gombot a kívánt 
program kiválasztásához (ha szükséges).

Nyomja meg a < vagy a > gombot a 
módosítás megerősítéséhez

Az idő formátumának megváltoztatása 
(12 órás vagy 24 órás):

Nyomja meg a - vagy + gombot a 
kívánt időformátum kiválasztásához, 
majd nyomja meg a < gombot az 
időbeállításhoz visszatéréshez.

Minden programhoz legfeljebb hat kezdési 
időpont áll rendelkezésre.

Nyomja meg a < vagy a > gombot egy 
elérhető kezdési időpont kiválasztásához

Nyomja meg a - vagy + gombot a kiválasztott 
kezdőidő beállításához (győződjön meg arról, 
hogy a délelőtti/ délelőtti beállítás helyes).

Az indítási idő kikapcsolásához nyomja 
meg a - gombot 12:00 óráig (00:00 24 
órában), majd nyomja meg még egyszer a 
- gombot a kikapcsoláshoz.

A teljes felhasználói kézikönyvet 
és a hibaelhárítási információkat 
a következő címen találja:

A futási idő egy perctől hat óráig állítható 
be.

Nyomja meg a - vagy + gombot a 
kiválasztott állomás futási 

idejének beállításához.

Állítsa be az öntözést a hét meghatározott 
napjaira.

Nyomja meg a - vagy + gombot a 
kiválasztott (villogó) nap be- vagy 
kikapcsolásához, és az automatikus 
áttéréshez a következő napra.
Nyomja meg a < vagy a > gombot 
bármikor, hogy a kurzort az előző vagy a 
következő napra vigye.

Állítsa az öntözést meghatározott időinter-
vallumra, például 2 vagy 3 naponta stb.

A Custom Days of The Week képernyőn 
nyomja meg a > gombot, amíg a Cyclic 
képernyő meg nem jelenik (a SUN után).

Nyomja meg a - vagy + gombot a kívánt 
DAY CYCLE beállításához, majd nyomja 
meg a > gombot.
Nyomja meg a - vagy + gombot a ciklus 
megkezdése előtt DAYS REMAINING 

beállításához.

Állítsa be, hogy az öntözés minden ODD vagy 
EVEN naptári napon történjen.

Tartsa lenyomva a < és a > gombokat, 
amíg a kijelzőn megjelenik az ODD vagy 
EVEN.

A program futási idejének növelése vagy 
csökkentése egy kiválasztott százalékkal (5% és 
200% között).

Nyomja meg a - vagy + gombot az összes 
program szezonális beállításának 
növeléséhez vagy csökkentéséhez.
A külön programok beállításához nyomja 
meg a Program Select gombot a kívánt 
program kiválasztásához (ha szükséges). 
Nyomja meg a - vagy + gombot a Season-
al Adjust növeléséhez vagy 
csökkentéséhez egy programhoz.

Azonnal kezdje el az öntözést az 
összes programozott állomáson.

Állítsa be a vezérlőt, hogy engedelmeskedjen 
vagy figyelmen kívül hagyja az időjárás-érzékelőt

Állítsa be a vezérlőt, hogy engedelmeskedjen 
vagy figyelmen kívül hagyja az állomásérzékelőt

Fordítsa a tárcsát AUTO állásba, miután a 
kijelzőn megjelenik a STARTED.

Kezdje el az öntözést egyetlen állomáson, vagy 
állítsa be több állomás öntözését sorrendben.

A kiválasztott program öntözésének 
megkezdéséhez nyomja meg a Hold 
to Start [>] gombot.
Nyomja meg az Advance Station [>] 
gombot a következő állomáshoz lépéshez, 
ha szükséges.

További programok hozzáadása a kézi 
öntözési sorba:

Nyomja meg a Program Select gombot 
a kívánt program kiválasztásához (ha 
szükséges).
A kiválasztott program öntözésének 
megkezdéséhez nyomja meg a Hold to 
Start gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a + 
gombot az Rain Delay képernyőre való 
belépéshez.
Nyomja meg a - vagy + gombot a DAYS 

REMAINING beállításához. A kijelzőn 
frissül a NEXT öntözési nap, amely jelzi, 
hogy mikor folytatódik az öntözés.

Az Esőkésleltetés törléséhez állítsa vissza 
a DAYS REMAINING értéket 0-ra.

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a 
szelepvezetékek (más néven állomás- vagy mágnessze-
lep-vezetékek) egyéb vezetékek mellett helyezkednek 
el, vagy osztoznak egy vezetéken más vezetékekkel, 
például világításhoz, más „kisfeszültségű“ rendszerek-
hez vagy más „nagyfeszültségű” tápvezetékekhez.

Válassza szét és szigetelje gondosan az összes 
vezetéket, ügyelve arra, hogy a vezetékszigetelés ne 
sérüljön meg a telepítés során. A szelep vezetékei és 
egy másik áramforrás közötti elektromos „rövidzárlat“ 
(érintkezés) károsíthatja a vezérlőt és tűzveszélyt 
okozhat.

Minden elektromos csatlakozásnak és vezetéknek meg 
kell felelnie a helyi építési előírásoknak. Egyes helyi 
szabályzatok előírják, hogy csak engedéllyel vagy 
tanúsítvánnyal rendelkező villanyszerelő szerelheti be 
az áramellátást. A vezérlőt csak szakemberek szerelhe-
tik be. Ellenőrizze a helyi építési szabályzatot az 
útmutatásért.
Ha az ESP4ME3AUS modell tápkábele megsérül, a 
veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének 
vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. 
Cserélje ki a következőkre: Rugalmas tápkábel 
H05VVF, minimális vezetékméret 0,75 mm^2 (18 
AWG). Közvetlen csatlakozó vezetékezés esetén a 
minimális vezetékméret 0,75 mm^2 (18 AWG).

A kültéri vezérlőnek állandóan rugalmas zsinórral kell 
csatlakoznia a vezetékekhez, és legyen rajta 
zsinórrögzítő. A zsinórrögzítés mentesítse a vezetőket 
a feszültségtől, beleértve a csavarodást is, a 
csatlakozóknál, és meg kell védenie a vezetők 
szigetelését a kopástól.

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek 
(beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem 
rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha 
a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy 
betanítja őket a készülék használatára. A gyermekeket 
felügyelje, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel élő, illetve nem elegendő tapasztalattal 
és ismeretekkel rendelkező személyek is 
használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a 
készülék biztonságos használatára vonatkozó 
utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó 
veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást 
gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A tápkábellel nem rendelkező vezérlők esetében a 
rögzített telepítés része legyen mindhárom póluson 
III. kategóriájú túlfeszültség elleni védelemre 
alkalmas leválasztó berendezés.

Csak a Rain Bird által jóváhagyott kiegészítő eszközöket 
használja. A Rain Bird által nem kifejezetten 
jóváhagyott változtatások vagy módosítások 
érvényteleníthetik a felhasználó berendezés 
üzemeltetési jogosultságát. A nem engedélyezett 
eszközök károsíthatják a vezérlőt, és érvényteleníthetik 
a garanciát. A kompatibilis eszközök listáját a 
következő oldalon találja: www.rainbird.com
A Rain Bird által nem kifejezetten jóváhagyott 
változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a 
felhasználó berendezés üzemeltetési jogosultságát.

A dátumot és az időt egy alkáli akkumulátor tárolja, 
amelyet a helyi előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni.

A modell, a sorozatszám, a tápellátási arány, a 
gyártóország és a gyártás dátuma a lengőpanel 
hátoldalán található.

Elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékai (WEEE)
Hardvergyártóként a Rain Bird teljesítette az 
EU WEEE-irányelvvel kapcsolatos nemzeti 
kötelezettségeit azzal, hogy regisztráltatta 
magát azokban az országokban, ahová a Rain 
Bird importál. A Rain Bird egyes országokban 
csatlakozott a WEEE-megfelelőségi rendsze-
rekhez is, hogy segítse az ügyfélszolgálati 
visszaküldések kezelését a készülék élettarta-
ma végén.


