
HUNTER vezérlők rejtett funkciók
Funkció NODE Eco-Logic X-Core Pro-C, PCC

Öntözési szünet OFF állásnál        gombot lenyomni, majd a 
kívánt napot 1-99 nap között beállítani.

OFF állásnál        gombot lenyomni, majd a 
kívánt napot 1-7 nap között beállítani.

Kikapcsolt állásnál         gombot lenyomni, 
majd a kívánt napot 1-7 nap között beállítani.

Kikapcsolt állásnál        gombot lenyomni, 
majd a kívánt napot 1-7 nap között 
beállítani.

Esőérzékelő kiiktatása        2 másodpercig nyomva tartani
Csak az összes zónánál lehet kikapcsolni az 
érzékelőt.

       2 másodpercig nyomva tartani
Csak az összes zónánál lehet kikapcsolni 
az érzékelőt.

Automata állásból a       gombot nyomva 
tartva, a tárcsát  az indítási időpontokhoz kell 
forgatni.
Zónánként lehet letiltani az érzékelőt.

Automata állásból a       gombot nyomva 
tartva, a tárcsát  az indítási időpontokhoz 
kell forgatni.
Zónánként lehet letiltani az érzékelőt.

Quick check
Gyors ellenőrzés Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a 

l       gombbal lehet elindítani a teszt módot.
Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a 
gombbal lehet elindítani a teszt módot.

Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a 
      gombbal lehet elindítani a teszt módot. 

Gombokat egyszerre nyomva tartani, majd a 
       gombbal lehet elindítani a teszt módot. 

Szűkített mód

NINCS

                  gombokat egyszerre nyomni, 
majd a        gombbal beállíthatjuk a 
megfelelő módot.
Alaphelyzet: 4 indítási idő AB program 
Szűkített: 1 indítási idő A program 
Bővített: 4 indítási idő ABC program

NINCS

                  gombokat egyszerre nyomni, 
majd a        gombbal beállíthatjuk a 
megfelelő módot.
Alaphelyzet: 4 indítási idő AB program 
Szűkített: 1 indítási idő A program 
Bővített: 4 indítási idő ABC program

Zónák közötti öntözési 
szünet

NINCS

                gombok lenyomása után,  1 
másodperc és 4 óra közötti szünetet 
állíthatunk a zónák leállása és a következő 
zóna indítása közé.

Automata állásból        gombot lenyomva a 
tárcsát  az  öntözési időtartamhoz kell 
forgatni. 1 másodperc és  4 óra közötti 
szünetet állíthatunk a zónák leállása és a 
következő zóna indítása közé.

Automata állásból        gombot lenyomva a 
tárcsát  az  öntözési időtartamhoz kell 
forgatni. 1 másodperc és 4 óra közötti 
szünetet állíthatunk a zónák leállása és a 
következő zóna indítása közé.

Összes kör ellenőrzése         gomb lenyomása után, a        gombbal 
beállított öntözési időt, az automata növekvő 
sorrendben elindítja az összes zónát 

NINCS
        gomb lenyomása után, a        gombbal 
beállított öntözési időt, az automata növekvő 
sorrendben elindítja az összes zónát 

         gomb lenyomása után, a        gombbal 
beállított öntözési időt, az automata növekvő 
sorrendben elindítja az összes zónát 

Easy retrive
Program 
mentése/visszatöltése

Program mentése:
               gombokat  5 másodpercig nyomva 
tartani
Program betöltése:
              gombokat  5 másodpercig nyomva 
tartani

NINCS

Program mentése:
                gombokat  5 másodpercig nyomva 
tartani.
Program betöltése:
              gombokat  5 másodpercig nyomva 
tartani.

Program mentése:
                gombokat  5 másodpercig nyomva 
tartani.
Program betöltése:
              gombokat  5 másodpercig nyomva 
tartani.

Reset. A készülék 
memóriájának teljes törlése

                   Gombokat egyszerre nyomva 
tartani. A kijelzőn 12:00 villog.

          gombot nyomva tartani, majd a reset 
gombot megnyomni. A kijelzőn 12:00 villog.

           gombot nyomva tartani, majd a reset 
gombot megnyomni. A kijelzőn 00:00 villog.

Zőn   gombot nyomva tartani, majd a reset 
gombot megnyomni. A kijelzőn 12:00 villog.

Mester szelep A          gombot nyomja addig, míg a       ikon 
megjelenik. Az 1. zóna kijelzésekor nyomja 
meg a        gombot. A kijelző felső részén 
megjelenik az MV ikon.

Szokásos bekötés szerint. Szokásos bekötés szerint. Szokásos bekötés szerint.

Öntözés kézi indítással
Összes kör indítása

      gombot 2 másodpercig nyomva tarjuk, 
majd a beállított programokból tetszés 
szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.

      gombot 2 másodpercig nyomva tarjuk, 
majd a beállított programokból tetszés 
szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.

      gombot 2 másodpercig nyomva tarjuk, 
majd a beállított programokból tetszés szerint 
válogatva elindíthatjuk az öntözést.

      gombot 2 másodpercig nyomva tarjuk, 
majd a beállított programokból tetszés 
szerint válogatva elindíthatjuk az öntözést.


