
55Manual de Funcionamento do Controlador STPi

Obrigado por ter adquirido o programador Rain Bird fácil de programar! Nas páginas seguintes, 
vai encontrar instruções detalhadas sobre como usar cada função do seu programador STPi. 
Agradecemos uma vez mais e esperamos que aprecie o seu novo Programador.

Bem-vindo! Programador Fácil de Programar (STPi)
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Manual de Funcionamento do Controlador STPi56

NOTA: Comece sempre por rodar o selector para a posição que pretende para fazer uma alteração e depois faça as ! suas alterações usando as opções e as informações apresentadas à direita do selector. Por exemplo, se quiser definir 
um horário para a Zona 1 no seu jardim, primeiro rode o selector para “1” e depois faça as suas alterações usando os 
botões à direita e na parte inferior do ecrã de visualização.

AUTOMÁTICO
Colocar o selector nesta posição para executar 
as suas configurações programadas.

DEFINIÇÃO DO 
RELÓGIO (SET CLOCK)
Define a hora actual do dia.

DEFINIÇÃO DA 
DATA (SET DATE)
Define a data actual.

ECRÃ DE 
VISUALIZAÇÃO

DESLIGADO (OFF)
Desliga TODAS as regas.

SUSPENSÃO POR 
CHUVA (RAIN DELAY)
Atrasa a rega até 72 horas.

AJUSTE DA REGA 
(ADJUST WATER)
Ajusta a quantidade (%) de 
água a regar à medida que as 
estações mudam.

ZONAS 1-9
Programa a rega para cada 
zona (modelo de 4 zonas 
visualizado).

REGAR AGORA 
(WATER NOW)
Rega manualmente qualquer 
zona.

DIAS DE REGA 
(WATERING DAYS)
Selecciona em que dia(s) é 
regada a zona visualizada.

ZONA 
DESLIGADA
Desliga a zona de rega 
mostrada.

HORAS DE REGA

Selecciona quantas vezes 
por dia é regada a zona 
visualizada.

SETAS PARA 
CIMA/BAIXO
Use as setas para CIMA/
BAIXO à esquerda ou à 
direita para definir a hora, 
data, tempo de execução, 
hora de início, etc.

Funções do programador O diagrama abaixo mostra os controlos e os mostradores do seu novo programador. Use-o 
para se familiarizar com as funções do programador.
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57Manual de Funcionamento do Controlador STPi

Definição do relógio Para introduzir a hora actual no programador, siga os passos abaixo:

Passo 1
Rode o selector para 
DEFINIR  O RELÓGIO 
(SET CLOCK)

Passo 2
Use as setas para 
CIMA/BAIXO para 
ajustar a hora actual.

NOTA: Volte a colocar o selector na posição AUTOMÁTICO ! depois de fazer qualquer ajuste na programação.

NOTA: Verifique se a definição AM/PM ! está correcta quando definir a hora.
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Definição da data Para introduzir a data actual no programador, siga os passos abaixo:

Passo 1
Rode o selector para 
DEFINIÇÃO DA DATA (SET 
DATE).

Passo 2
Use as setas para CIMA/
BAIXO à esquerda para 
seleccionar o ano actual.

Passo 3
Use as setas para CIMA/
BAIXO à direita para 
seleccionar o mês e o dia 
actuais.

NOTA: Volte a colocar o selector na posição ! AUTOMÁTICO depois de fazer qualquer ajuste na 
programação.
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Horário de rega Para definir o horário de rega para cada zona do seu jardim, siga os seguintes 
passos:

Passo 1
Rode o selector para a zona 
que deseja programar.

Passo 2
Use as setas para CIMA/BAIXO 
à esquerda para seleccionar a 
1ª hora de início para regar.

Passo 3
Use as setas para CIMA/BAIXO 
à direita para seleccionar o 
tempo de execução para cada 
zona.

Passo 4
Seleccione o número de 
vezes por dia a regar. O valor 
predefinido  é uma vez por 
dia (veja a tabela abaixo).

Passo 5
Seleccione o(s) DIA(S) da 
semana ou dias ÍMPARES/
PARES em que deseja fazer 
a rega.

Passo 6
Rode o selector para cada 
zona activa e repita os 
passos 2-5.

Opções de horas de 
rega por dia

Horas a partir da primeira 
hora de início

2 vezes por dia 6 horas
3 vezes por dia 4 e 8 horas
4 vezes por dia 3, 6 e 9 horas

EXEMPLO: Se a primeira hora de início para a Zona 1 for 
programada para as 8:00 AM e o utilizador seleccionou TRÊS 
VEZES, então a segunda hora de início será às 12:00 PM e a 
terceira hora de início será às 4:00 PM.

Para obter mais pormenores sobre a hora de ! início, consulte a página 70.

NOTA: O programador foi concebido para ! prevenir que duas zonas sejam regadas em 
simultâneo. Esta característica é denominada  
“Acumulação de Programas”.

SUGESTÃO: O melhor modo de condensar o horário da rega 
é definir a hora de início de cada zona como a mesma. Por 
exemplo: Se tanto a Zona 1 e a Zona 2 estão marcadas para rega 
no mesmo dia e ambas as horas de início estão definidas para as 
8:00 AM (com um tempo de execução de 10 minutos), então a 
Zona 1 iria começar a rega às 8:00 AM e a Zona 2 iria começar a 
rega às 8:10 AM (depois da Zona 1 ter parado).
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Regar agora Esta opção permite-lhe regar qualquer zona individual a pedido, em vez de esperar 
pelo horário programado.

Passo 1
Rode o selector para a 
zona que deseja regar.

Passo 2
Prima em REGAR AGORA  
(WATER NOW). A zona 
será regada durante os 10 
minutos predefinidos.

NOTA: Qualquer rega que faça com esta ! função não irá afectar o seu horário 
normal.

Zona de rega actual

Passo 3
Use as setas para 
CIMA/BAIXO para 
ajustar o número 
de minutos.

Passo 4
Para interromper 
a rega antes 
do tempo estar 
esgotado, volte a 
colocar o selector 
na posição 
AUTOMÁTICO.
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Suspensão por chuva Use esta função para suspender a rega em até 3 dias (72 horas) devido ao clima ou a 
outras razões.

NOTA: Volte a colocar o selector na posição AUTOMÁTICO ! depois de fazer qualquer ajuste na programação.

NOTA: Uma vez que o programador esperou a quantidade de tempo seleccionada para Suspensão por chuva, irá ! retomar a rega marcada como normal. Nenhuma  rega marcada dentro do período de suspensão  ocorrerá.

Passo 1

Rode o selector para 
SUSPENSÃO POR 
CHUVA (RAIN DELAY).

Passo 2
Use as setas para CIMA/
BAIXO à direita para 
ajustar a quantidade de 
tempo de suspensão.

Passo 3
Volte a colocar o 
selector na posição 
AUTOMÁTICO.

O ecrã apresenta a 
hora actual e o número 
de horas de suspensão 
por chuva que 
restam até que a rega 
marcada regularmente 
seja retomada.

637589-01 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd   61 9/12/2008   9:53:11 AM



Manual de Funcionamento do Controlador STPi62

Ajuste da rega Use esta opção simples para fazer ajustes no tempo de execução que tenham em conta a 
variação sazonal, sem alterar todas as definições iniciais da zona.

NOTA: Volte a colocar o selector na posição ! AUTOMÁTICO depois de fazer qualquer ajuste na 
programação.

NOTA: Em vez de alterar as definições para cada zona, pode ajustar a quantidade de tempo de rega para cada ! zona com um simples ajuste, usando a função de AJUSTE DA REGA. As suas horas de início marcadas não  irão ser 
alteradas, mas o tempo de execução da zona específica será ajustado.

SUGESTÃO: Regule 
automaticamente a rega 
de cada zona individual 
usando as setas para 
CIMA/BAIXO à esquerda, 
para ajustar de -90% a 
+100%. É importante 
verificar se o horário de 
base está definido para 
0% e não para 100%.

EXEMPLO: Se a Zona 
1 está marcada para 
ser regada durante 10 
minutos e a AJUSTE 
DA REGA foi feita para 
+50%, então o tempo 
de execução da Zona 1 
será aumentado para 15 
minutos.

Passo 1
Rode o selector 
para AJUSTE DA 
REGA (ADJUST 
WATER).

Passo 2
Use as setas para 
CIMA/BAIXO 
à esquerda 
para ajustar a 
percentagem 
de aumento 
ou diminuição 
para  definição 
do tempo de 
execução da zona 
inicial.
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Funcionamento normal Abaixo encontram-se diferentes ecrãs que o seu programador poderá mostrar durante 
o modo de posição AUTOMÁTICO.

Em rega agora
O ecrã apresenta a hora actual, que zona está a 
ser regada actualmente, e o número de minutos 
que restam no ciclo para essa zona.

Funcionamentos normais
O ecrã apresenta a hora actual, a zona que está 
marcada para ser regada a seguir, e a data e a 
hora em que será regada.

Em suspensão por chuva
O ecrã apresenta a hora actual e o número de horas 
de suspensão por chuva que restam até que a rega 
marcada regularmente seja retomada.

Erro detectado
Quando um erro é detectado, o ecrã apresenta 
o número da Zona afectada no canto superior 
esquerdo.
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Montagem do programador Siga estas instruções para montar o programador STPi:

Passo 1
Coloque um parafuso 
na parede, deixando 
um espaço de 4mm 
entre a cabeça do 
parafuso e a parede, 
como mostra a Figura 1 
(pode usar igualmente 
as protecções de 
parede fornecidas, se 
necessário).

Passo 2
Pendure o programador 
no parafuso exposto.

Passo 3
Remova a tampa de 
acesso no fundo do 
programador e coloque 
um parafuso através 
do buraco central na 
parede como indicado 
na Figura 2.

Figura 1

Figura 2
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Ligação do cabo de alimentação Siga estas instruções para ligar o cabo de alimentação:

Passo 1

Ligue o conector do transformador à 
ligação do pino de ALIMENTAÇÃO de 
24 V CA no programador.

Passo 2

Ligue o transformador na tomada da 
parede.

NOTA: NÃO ligue o ! transformador até que 
tenha concluído e verificado 
todas as ligações eléctricas. 
Igualmente, não tente ligar 
dois ou mais programadores 
juntos num único 
transformador.

NOTA: Não ligue o ! programador numa tomada 
que seja controlada por um 
interruptor secundário.

Introduza como indicado
(o conector do transformador 
foi codificado para ser 
encaixado apenas numa 
direcção).
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Este exemplo mostra como deve ser o aspecto de uma ligação da válvula mestra. 
Um relé de arranque de bomba  ligar-se-ia de modo diferente a alimentação de 
água.

Válvula mestra ou relé de arranque de bomba

Passo 1
Ligue o fio com código de cor 
“quente” à válvula mestra (ou 
relé da bomba) e ao terminal do 
programador marcado com “MSTR 
VALVE”.

Passo 2
Ligue o fio comum (normalmente 
preto) à válvula mestra (ou relé de 
arranque de bomba) e ao terminal 
do programador marcado com 
“COMMON”.

NOTA: Os programadores de série ! STPi permitem a uma válvula mestra 
ou um relé de arranque de bomba 
funcionar sempre que uma válvula 
esteja a operar (as bombas são 
usadas em alguns locais para extrair 
água de um poço ou de outra fonte). 
Se está a activar uma bomba a partir 
do programador, deve instalar um 
relé de controlo de bomba.

Alimentação 
de água

Válvula mestra

637589-01 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd   66 9/12/2008   9:53:12 AM



67Manual de Funcionamento do Controlador STPi

Observe estas instruções adicionais quando ligar um relé de arranque de bomba.Válvula mestra ou relé de arranque de bomba

Passo 3
Para evitar possíveis danos na 
bomba, quando usar um relé de 
arranque de bomba, ligue um fio de 
ligação curto a partir de qualquer 
terminal de zona não usado a um 
parafuso de terminal de zona mais 
próximo em utilização.

EXEMPLO: se tiver um programador 
de 4 zonas com apenas duas zonas 
em utilização, desvie os terminais 
para as zonas 3 e 4 para o terminal 
activo mais próximo (neste exemplo, 
a zona 2).

NOTA: Certifique-se ! de que a intensidade 
eléctrica total da válvula 
mestra ou do relé de 
arranque de bomba e 
que a intensidade das 
válvulas não ultrapassa 
os 0,650 Amps a 24 V CA, 
60 Hz.

NOTA: Este programador ! não fornece alimentação 
eléctrica a uma bomba.

Terminal 
activo

Fios de 
ligação
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Siga estas instruções se desejar ligar um Sensor de chuva ao programador STPi.Ligação do sensor de chuva

Passo 1
Remova o fio de ligação dos terminais do 
sensor de chuva.

Passo 2
Ligue ambos os fios do sensor de 
chuva aos terminais marcados 
com SENSOR DE CHUVA.

Remova o fio de 
ligação auxiliar
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Resolução de problemas

Problemas de Rega

Problema Causa possível Solução possível

Os ciclos Automático e Manual 
não iniciam a rega.

Fonte de alimentação de água sem 
fornecimento.

Certifique-se de que a linha de água principal e todas as linhas de abastecimento estão abertas e 
a funcionar devidamente.

Fios ligados incorrectamente. Certifique-se de que todos os fios do campo e da instalação eléctrica da válvula mestra/relé de 
arranque de bomba estão devidamente ligados.

Fios soltos ou cortados; ligações corroídas. Verifique se a instalação eléctrica contém fios partidos, cortados ou “descarnados” e substitua-os 
se necessário. Verifique todas as ligações de fios e substitua por conectores de junção à prova de 
água, conforme necessário.

O selector não foi configurado para a posição 
AUTOMÁTICO.

Certifique-se de que o selector está na posição AUTOMÁTICO, e não em qualquer outra posição 
do selector.

Se tiver um sensor de chuva, pode estar 
activado.

Pode esperar até que o sensor de chuva seque, ou desligar o sensor de chuva dos terminais 
amarelos no programador e substitui-lo por um fio que ligue os dois terminais amarelos.

Se não possuir um sensor de chuva, o fio que 
liga os dois terminais amarelos do sensor de 
chuva pode estar danificado ou em falta.

Ligue os dois terminais amarelos do sensor de chuva no compartimento do terminal do 
programador com um fio de comprimento curto com diâmetro de 14 a 18.

Uma sobretensão eléctrica pode ter danificado 
os componentes electrónicos do programador.

Carregue no botão de reinicializar, por baixo da tampa dos fios de ligações eléctricas. Se não 
existirem danos permanentes, o programador deverá voltar a funcionar normalmente. Irá precisar 
de introduzir a hora e a data actuais, mas o seu horário de rega deverá manter-se inalterado.

Problemas Eléctricos

Problema Causa possível Solução possível

Mostrador LCD em branco. O transformador não está ligado a uma tomada 
ou tomada de parede não está a fornecer 
energia (a luz vermelha no transformador não 
está iluminada).

Certifique-se de que o conector de dois pinos está ligado e que o transformador está ligado a 
uma tomada de modo seguro.

Certifique-se de que a principal fonte de alimentação de CA está a funcionar devidamente.

O mostrador LCD está “congelado” 
e o programador não irá aceitar a 
programação.

Uma sobretensão eléctrica pode ter danificado 
os componentes eléctricos do programador.

Desligue o programador durante 3 minutos. Ligue novamente o programador. Se não 
existirem danos permanentes o programador aceitará a programação e voltará a funcionar 
normalmente.
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Tabela de programação

Zona Descrição de zona
Tempo de execução Dias de rega * Hora de início nº. 1 Total de horas de início

(máx. 240 min.) (dias de ciclo aplicáveis) (incrementos de 15 min.) (nº. de início de ciclo)

1 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

2 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

3 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

4 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

5 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

6 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

7 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

8 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

9 ___ Min S T Q Q S SA DO IMPAR PAR ___:___ AM PM 1  2  3  4

NOTA: Um total de 4 horas de início pode ser determinado para cada zona (isto pode ser útil para zonas de rega de solos 
compactos e declives).

* Sequência de hora de início (horas após a primeira hora de início programada)

Nº de horas de início 1ª Hora de início 2ª Hora de início 3ª Hora de início  4ª Hora de início

Uma vez conforme programado n/a n/a n/a

Duas vezes conforme programado 6 horas n/a n/a

Três vezes conforme programado 4 horas 8 horas n/a

Quatro vezes conforme programado 3 horas 6 horas 9 horas

EXEMPLO: Se a primeira hora de início para a Zona 1 for programada para as 8:00 AM e o utilizador seleccionou TRÊS 
VEZES, então a segunda hora de início será às 12:00 PM e a terceira hora de início será às 4:00 PM.
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