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Programador de uma estação funciona com um
solenóide de impulsos TBOS Rain Bird
Assegure-se que todo o cabo entre o programador
e as válvulas está aprovado para utilizar enterrado
em instalações de baixa voltagem.
Seleccione a secção de cabo adequada
Todas as ligações devem ser tornadas estanques.
Para isso, utilizar os dispositivos de ligação Rain
Bird "Quick Connect": "KING" fornecidos com o
programador ou “DBR”. 

Importante: 
Com um cabo de 1,5 mm2, a distância máxima
entre o programador e a válvula é de 30 m. 

Ver esquema de ligação. 

24 VAC Solenóide
de impulsos
TBOS 9V

O

P
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Encarnado Preto

CABO DE LIGAÇÃO À
ELECTROVÁLVULA

CABO DE LIGAÇÃO AO RSD-BEX

(OPÇÃO)

A válvula deve estar equipada com um
solenóide de impulsos TBOS Rain Bird 

Entrada activa de 2 fios de Sensor de Chuva, que
imediatamente suspende a rega se chover

Nota: Quando o sensor estiver activado,       surge no
ecrã.
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- FUNÇÕES OPCIONAIS:
1/ Écran de estado do programador
2/ Regulação do Rain Delay 
3/ Water Budget 
4/ Arranque manual
5/ Sistema On/Desactivado 

- MENU DE ESTADO: 
6/ Estado dos calendários de rega
7/ Estado da duração do tempo de rega
8/ Estado das Horas de Arranque da rega

1/ Seleccionar modo hora 
(AM/PM ou 24H)

2/ Regulação do ano corrente
3/ Regulação da data
4/ Acerto do relógio
5/ Selecção do ciclo de rega 
6/ Regulação da duração da rega
7/ Definir horas de arranque
8/ Écran de estado do programador

MENU DE PROGRAMAÇÃO: 

MENÚ BÁSICO
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Instalar 1 pilha alcalina 9V (6AM6/6LR61) de qualidade (Varta ou
equivalente)
Assim que a pilha estiver instalada, o ecrã seguinte é visualizado: 

O WP1 está equipado com um modo programação "protegido"; Isso permite evitar a
modificação acidental dos horários programados. O acesso a este menu faz-se de 2 maneiras:

- No momento da instalação das pilhas

- Pressionando ambas as teclas em simultäneo              , no écran de estado do

programador : aparece este écran :

1 - ARRANQUE DO PROGRAMADOR:

2 - MENU DE PROGRAMAÇÃO

Importante: Este ícone indica que deve mudar de pilha. 
Só deve utilizar pilhas de marca como Varta ou equivalente

Nota:
Para prolongar a duração de vida das suas pilhas, o ecrã passa automaticamente para
stand-by depois de um minuto de não utilização. 
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P1/ Seleccionar modo de visualização da hora

Utilizar as teclas             e para passar do modo visualização tipo 24

horas para o modo 12 horas (AM/PM). E inversamente.

Depois de ter terminado a sua escolha, para a validar, carregar sobre

Depois de ter terminado a sua escolha, para a validar, carregar sobre

Utilizar as teclas             e

Depois de ter terminado a sua escolha, para a validar, carregar sobre

Utilizar as teclas             e

Depois de ter terminado a sua escolha, para a validar, carregar sobre

Utilizar as teclas             e

2/ Regulação do ano corrente. Exemplo: 2003

3/ Regulação do mês em curso. Exemplo: 12 = Dezembro

4/ Regulação do dia corrente (hoje). Exemplo: 31 Dezembro 
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P5a/ Acertar as horas

5b/ Acertar os minutos 

6/ Selecção do ciclo de rega 
" CYC " surge no ecrã

Utilizar as teclas          e            para efectuar a sua selecção entre os tipos de
ciclos seguintes: 

• Ciclo de 7 dias
• par dia / data
• impar dia / data (com ou sem rega no dia 31)
• Ciclo personalizado: 1 a 15 dias

Escolher o ciclo (calendário) que desejar e seguir as instruções correspon-
dentes.
Depois de ter terminado a sua escolha, pressionar            para validar. " CYC "
desaparece do ecrã.

Depois de ter terminado a sua escolha, para a validar, carregar sobre

Utilizar as teclas             e

Depois de ter terminado a sua escolha, para a validar, carregar sobre

Utilizar as teclas             e
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6.1/ Ciclo de 7 dias

Com a tecla          deslocar o cursor sobre os dias (1 a 7, 1=Segunda-feira).

As teclas          e          validam ou anulam os dias de rega. 

Verificar que os dias anulados pela tecla            já não estão enquadrados. 

Para a validação, posicione-se sobre o dígito e pressionar 

6.2/ Rega nos dias pares 

Em seguida, pressionar sobre            para validar e passar para a etapa 7.

Pressionar sobre          para avançar para o ciclo seguinte.

Pressionar sobre            para validar e passar para a etapa 7.

Pressionar sobre           para avançar para o ciclo seguinte.
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P6.3/ Rega nos dias impares (excepto no dia 31)

6.4/ Rega nos dias impares (incluindo no dia 31)

6.5/ Ciclo personalizado 

a/ Regulação da duração total do ciclo (de 1 a 15 dias)

Pode escolher um ciclo personalizado: 15 dias, 14 dias, … premindo as
teclas

Pressionar              para regular o dia corrente

b) Regulação do dia corrente

80

Pressionar as teclas e             para regular o dia corrente.  

Pressionar sobre            para validar e passar para o passo 7.

Pressionar sobre           para validar e passar para o passo 7.

Pressionar sobre            para validar e passar para o passo 7.
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7/ Regulação da duração de rega

9/ Écran de estado do programador
Isso significa que terminou a programação da sua rega automática. Quando
o ecrã passa para stand-by, é o primeiro ecrã que é visualizado se pressionar
uma tecla.
As funções opcionais estão a seguir. Pressionar

8/ Definir horas de arranque
Tem a possibilidade de efectuar até 8 regas por dia de forma a fraccionar a sua
rega se preferir várias pequenas regas

Nota : Não é obrigatório utilizar as 8 horas de arranque. Além disso o programador encarrega-
se de ordenar as horas de arranque cronologicamente (de 00.00 a 23.59). 
Para cancelar um arranque: seleccionar o arranque a cancelar e pressionar as teclas           e 

em simultâneo, até aparecer o écran seguinte

P

A regulação da duração de rega para uma estação efectua-se com as teclas,
e             de 1 minuto a 12 horas, em incrementos de 1 minuto

O tempo de rega da estação é visualizado em horas e minutos.

Use as teclas           e             para definir a primeira hora de arranque

Depois de ter definido a primeira hora de arranque: para passar ao arranque
seguinte pressionar 
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10/ Regulação do Rain Delay 
Pode adiar a rega de 1 a 15 dias durante os dias de chuva. Pressionar ou 

para a regulação. Os ícones            e        são visualizados em todos os
ecrãns.

Cada dia, o programador efectuará o desconto dos dias restantes antes que a
rega recomece de acordo com a sua programação. O recomeço é automático. 

Nota: para anular um Rain Delay, desloque-se para o ecrã Rain Delay e ponha o número de
dias a 0. Lembre-se que não é possível começar a rega, mesmo manualmente, durante um
Rain Delay. 

11/ Water Budget
O programador possui uma função de ajustamento sazonal (chamado Water
Budget) que permite modular a incrementação de água de 0 a 200%, e isso, sem
ter de alterar o tempo de rega. Um ajustamento a 100% significa que todas as
estações funcionarão de acordo com o tempo de rega programado. 
O Water Budget pode servir para reduzir a rega durante os meses de inverno ou a
aumentá-la durante os períodos de calor inabituais.

Exemplo: "80" indica uma diminuição de 20% do tempo programado. Se a estação estiver regulada a 10
minutos, a duração efectiva será de 8 minutos. O tempo de rega assim reduzido ou aumentado não será
visualizado no ecrã. De qualquer maneira, o ícone % é visualizado no ecrãn de estado do programador
(9) quando o Water Budget é utilizado. 
Para parar o Water Budget, deve fixá-lo a 100%.

%

P

Utilizar as teclas          e           para aumentar ou reduzir o tempo de rega em 
incrementos de 10%.
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12/ Arranque manual
Esta função é efectuada em 2 etapas: 

a) Regulação da duração do tempo de rega: 
por defeito, o WP1 propõe a duração do tempo de rega programado. Pode alterar
esta duração premindo as teclas            e 
Pressionar a tecla 

b) Arranque manual:
Pressionar a tecla           para iniciar a rega manual. 

A rega pára automaticamente depois de ter esgotado a duração especificada. Se
desejar interromper a rega manual antes do fim da duração especificada em “a)”,
pressionar

13/ Posição ON/OFF
A posição por defeito é "ON" que permite a rega de acordo com a programação
que efectuou. Pode impedir a rega (exemplo: por tempo de chuva) seja qual for a
programação e sem alterar esta última. Aceda ao écran com a cruz a piscar
sobre o aspersor. Para impedir a rega, prima 

A cruz que se encontra sobre o aspersor deixa de piscar. 

Quando nos deslocamos pelos menús com a tecla          constatamos que a cruz fixa aparece
em todos os écrans. Não é possível nenhuma rega, mesmo accionada manualmente. Para
autorizar de novo a rega, prima            até ao ecrã onde a cruz pisca. 

Pressionar então sobre            , a cruz desaparece do ecrã. 

P
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM RELAÇÃO ÀS DIRECTIVAS
EUROPEIAS
Declaro que o aparelho de tipo WP1, programador de rega, está em conformidade
com as directivas europeias 89/336/CEE e 93/31/CEE relativas à compatibilidade
electromagnética. 
O aparelho de tipo WP1 é alimentado por uma pilha. A placa de características do
seu programador WP1 encontra-se na parte traseira do aparelho.  

Aix-en-Provence, 01/09/03 
General Manager 
RAIN BIRD EUROPA 
Assinatura

P
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