
 
 

 Biztosítson erős WiFi jelerősséget a 
vezérlőnél. 

 

 Keresse meg a Rain Bird hálózatot a 
telefon/tablet WiFi beállítások 
menüjében, és csatlakozzon hozzá. 

 MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a 2,4 GHz-es WiFi 
csatornát (5,0 GHz nem kompatibilis) és 802.11 b/g/n routert használ. 

 

  Nyissa meg a Rain Bird alkalmazást, és 
válassza ki a Vezérlő hozzáadása 
lehetőséget (a képernyő bal alsó sarkában), 
majd kövesse a Beállítás varázslót 

 MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, javítsa a jelerősséget a router 
közelebb helyezésével vagy jelerősítő használatával. 

 

 

 Töltse le a Rain Bird mobilalkalmazást  

 

 Nyomja meg az LNK WiFi modul gombját. 
A lámpa ZÖLD és VÖRÖS villogással jelzi a 
hotspot üzemmódot. 

 MEGJEGYZÉS: A beállításhoz szükséges információk 

• WiFi hálózat neve (SSID) 
• WiFi hálózat jelszava 
• E-mail cím 
• Lakóhely irányítószáma 

 

 

Szkennelje be ezt a QR-kódot, 
vagy látogasson el a 

wifi-pro.rainbird.com/support 
oldalra, ahol telepítési és 

támogatási videókat nézhet meg. 
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Homeowner WiFi beállítása 

Programozza öntözésvezérlőjét bárhonnan, bármikor! 
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Az Rain Bird mobilalkalmazás 

 

Időjárás lap 
5 napos előrejelzés 
megjelenítése 

WiFi lap 
Mérje meg a WiFi 
jelerősségét a vezérlőn. 
A -70-nél nagyobb RSSI 
értékek (-70, -80 vagy 
-90) jelzik, hogy 
jelerősítőre van szükség. 

Változások mentése 

A mai 
időjárás-előrejelzés 
megtekintése 

Időzítő neve szerkesztése 
Módosítsa az 
időzítő kijelölt nevét. 

Következő tervezett esemény 
A következő tervezett 
öntözési esemény 
zónájának, kezdési 
időpontjának és futási 
idejének megtekintése. 

Vissza a bejelentkezési 
képernyőre 

Hozzáférési meghívók 
küldése, vezérlők 
hozzáadása/eltávolítása 
vagy az összes vezérlő 
megtekintése 

Kezdőlap lap 
Vissza az alkalmazás 
kezdőképernyőjére 

Seasonal adjust% 
Automatikus szezonális 
öntözésbeállítás 
megtekintése 

Kézi vízkésleltetés 
Legfeljebb 14 napos 
késedelem 

Esőérzékelő 
Aktiválás vagy áthidalás 

Program szerkesztése 
Automatikus 
szezonális beállítás 
aktiválása, öntözési 
ütemterv módosítása 

Beállítások 
Az alkalmazásértesítések, 
a hálózati beállítások, 
a vezérlő jelszavainak és 
az intelligens otthon 
beállításainak frissítése 

Az öntözési ütemterv 
naptári nézete 

Tekintse meg az 
öntözési ütemtervet 
kényelmes naptár 
formájában Program 

hozzáadása/eltávolítása 
Kattintson a gombra egy 
program hozzáadásához 
vagy eltávolításához a 
menetrendből 

Zóna hozzáadása/eltávolítása 
Kattintson a gombra egy 
zóna hozzáadásához vagy 
eltávolításához a 
menetrendből 

Kézi vízzóna 
Válasszon egy zónát, 
hogy azonnal 
elkezdhesse az öntözést 


