
Rain+Birdt
ESP-RZ/RZX

Stručný návod

AUTO

Auto
Auto je automatický 

provozní režim
�� Stisknutím tlačítka AUTO se vždy vrátíte do 

automatického provozního režimu. Během 
zavlažování se na displeji zobrazuje blikající 
symbol postřikovače, číslo aktivní ZÓNY a 
zbývající doba spuštění zóny.
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�� Stiskněte tlačítko DATE/TIME (DATUM / ČAS).
�� Pomocí tlačítek + nebo – nastavte požadovanou 

hodnotu.
�� Stisknutím tlačítka NEXT (DALŠÍ) nebo BACK 

(ZPĚT) vyberte hodnotu, kterou si přejete změnit.

SCHEDULE

Nastavení programu 
pro sekci

Vytvoření programů pro 
jednotlivé sekce
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�� Stiskněte tlačítko SCHEDULE (PROGRAM) a 
potom proveďte kroky 1 až 4.

A	Vybrat zónu:
�� Pomocí tlačítek + nebo – nastavte požadované číslo 

ZÓNY, a potom stiskněte tlačítko NEXT (DALŠÍ).

B	Nastavit dobu závlahy:
�� Stisknutím tlačítka + nebo – nastavte 

požadovanou dobu spuštění a potom stiskněte 
tlačítko NEXT (DALŠÍ).

C	Nastavit startovací časy:
�� Stisknutím tlačítka + nebo – nastavte první 

STARTOVACÍ ČAS a stiskněte tlačítko NEXT 
(DALŠÍ).

�� OPAKUJTE dle potřeby a nastavte případné 
další startovací časy pro tuto zónu.

�� POZNÁMKA: Ve chvíli kdy nevložíte další 
startovací čas a stisknete tlačítko NEXT (DALŠÍ) 
když na displeji bliká -:- (OFF), přejdete ke  
kroku 4.

�� POZNÁMKA: Startovací časy seautomaticky 
seřadí.

D	Nastavit zavlažovací dny:

Stisknutím tlačítka + nebo – vyberte 
jednu ze čtyř nabízených možností:

�� Výběr dnů v týdnu - Naplánování  zavlažování 
ve vybraných dnech v týdnu přejděte na 4a.
�� Liché dny - Naplánování zavlažování ve všech 

lichých kalendářních dnech (1,3,5...29  atd.), 
přejděte na 4b.
�� Sudé dny - Naplánování zavlažování ve všech 

sudých kalendářních dnech  (2,4,6...30  atd.), 
přejděte na 4c.
�� Cyklické dny - Naplánování zavlažování v 

intervalech (každý druhý den nebo každý třetí 
den atd.), přejděte na 4d.

4a Výběr dnů v týdnu
potom stiskněte 
tlačítko NEXT 
(DALŠÍ).

�� Stisknutím tlačítka + 
nebo - vyberte 

�� Stisknutím tlačítka ON (ZAPNOUT) nebo OFF 
(VYPNOUT) zapněte nebo vypněte blikající 
vybraný den jako ZÁVLAHOVÝ. Kurzor se 
potom přesune na další DEN.

�� OPAKUJTE pro každý den v týdnu podle potřeby.

4b Liché dny

1 3 5 29, , ...

potom 
stiskněte 
tlačítko NEXT 
(DALŠÍ).

�� Pomocí tlačítka + 
nebo - vyberte

4c Sudé dny

2 4 6 30, , ...

potom 
stiskněte 
tlačítko NEXT 
(DALŠÍ).

�� Stisknutím 
tlačítka + nebo - 
vyberte

4d Cyklické dny
poté stiskněte 
tlačítko NEXT 
(DALŠÍ).

�� Stisknutím tlačítka 
+ nebo - vyberte 

�� Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte 
požadovaný DENNÍ CYKLUS; potom 
stiskněte tlačítko NEXT (DALŠÍ).
�� Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte 

požadované DATUM kdy má cyklus začít; 
potom stiskněte tlačítko NEXT (DALŠÍ).

POTOM

�� OPAKUJTE kroky 1-4 pro další zóny podle 
potřeby. 

Po dokončení programování přejdete do 
automatického režimu stisknutím tlačítka AUTO.

MANUAL

Manuální zavlažování
Závlaha bude okamžitě 

spuštěna
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�� Stiskněte tlačítko MANUAL (MANUÁLNÍ) 
zavlažování.

�� Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte 
ALL (VŠECHNY) zóny nebo kteroukoli 
SAMOSTATNOU zónu, a potom stiskněte 
tlačítko NEXT (DALŠÍ).
�� Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte 

požadovanou DOBU SPUŠTĚNÍ. Pak stisknutím 
tlačítka NEXT (DALŠÍ) závlahu  spustíte.

�� POZNÁMKA: Manuálně lze spustit pouze sekce 
s naprogramovanými STARTOVACÍMI ČASY a 
DOBOU ZÁVLAHY.

�� POZNÁMKA: Chcete-li zastavit manuální 
zavlažování, stiskněte tlačítko OFF (VYPNOUT). 
Stisknutím tlačítka AUTO se vrátíte do 
automatického režimu jednotky.

�� POZNÁMKA: Pokud jste manuálně spustili 
všechny sekce (ALL), můžete se při průběhu 
spuštění posunovat na následující sekce 
pomocí tlačítka NEXT (DALŠÍ).

SEASONAL

ADJUST

Sezónní nastavení
Prodloužení nebo zkrácení dob 
zavlažování pro všechny zóny

�� Stiskněte klávesu SEASONAL ADJUST 
(SEZÓNNÍ NASTAVENÍ).
�� Pomocí tlačítek + nebo – vložte požadovanou 

hodnotu PROCENTUELNÍ ÚPRAVY dob závlah.

OFF
Vypnutí zavlažování

Zastavení veškerého 
zavlažování

�� Stisknutím tlačítka  OFF (VYPNOUT) ihned 
zastavíte veškeré aktivní zavlažování. Pokud 
je jednotka v režimu OFF (VYPNUTO), žádné 
automatické zavlažování neproběhne.

Naprogramovaná data zůstanou uloženy v paměti ovládací 
jednotky i když je jednotka v režimu OFF (VYPNUTO), nebo 
když dojde k výpadku elektrické energie.

�� POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka AUTO se 
vrátíte do automatického režimu. Pokud je 
ovládací jednotka v režimu OFF (VYPNUTO), 
automatické zavlažování neproběhne.

�� POZNÁMKA: Vložením dvou baterií AAA 
zajistíte uchování aktuálního data a času v 
případě výpadku elektrické energie.

�� www.rainbird.com/ESP-RZX

�� POZNÁMKA: Tento přístroj není určen pro 
použití osobami (včetně dětí) s omezením 
tělesných, smyslových nebo duševních schop-
ností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
aniž by byl zajištěn dohled nebo pokyny 
ohledně použití přístroje osobou, která zod-
povídá za jejich bezpečnost.

Děti je nutno hlídat, a zajistit, aby si s ovládací 
jednotkou nehrály.

��POZOR: Pokud je napájecí kabel venkovního 
modelu ovládací jednotky poškozen, je třeba 
jej vyměnit za kabel nebo soupravu dodanou 
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.

Pokud je napájecí kabel interiérového modelu 
ovládací jednotky  poškozen, musí být oprava 
provedena  výrobcem, jeho servisním zástupcem 
nebo obdobně kvalifikovaným personálem, aby se 
předešlo možnému nebezpečí úrazu, nebo škody.
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