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Válvula Mestra:
A saída « P » permite activar uma válvula mestra. 
RECOMENDAMOS FORTEMENTE a utilização de uma 
válvula mestra para garantir o bom funcionamento do 
sistema em caso de problemas:
p.e. um cabo (de ligação de uma válvula) partido 
acidentalmente, detritos nas condutas que podem 
deteriorar uma válvula, etc.

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

LIGAÇÃO ÀS VÁLVULAS ELÉCTRICAS
Número de válvulas por estação:
1 solenóide de impulsos 9V da Rain Bird por estação, além da possibilidade de ligar 1 
válvula mestra equipada com um solenóide de impulso 9V Rain Bird para o sistema.
Seleccione as secções de cabos adequadas para ligar as válvulas ao programador. Se os 
cabos forem enterrados, prever uma protecção mecânica ou utilizar um modelo específico. 
Todas as ligações devem ser estanques. Para o efeito, utilize ligações Rain Bird « quick
connect »: « KING », entregues com o programador, ou « DBY ».

Consulte o esquema de ligação:

Solenóide de
 impulsos de 9V 
da Rain Bird
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CABO DE LIGAÇÃO À ELECTROVÁLVULA

Encarnado Preto

A = Janela de inspecção 
da válvula
Cada válvula deve ser 
equipada com um 
solenóide de impulso 9V 
da Rain Bird

B = Válvula Mestra 
equipada com um 
solenóide de impulso 9V 
Rain Bird
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CABO DE LIGAÇÃO AO RSD-BEX (OPÇÃO)

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

Nota: Quando o sensor estiver activado, o ícone aparece em todos os ecrãs.
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Nota: Para prolongar a duração de vida das suas pilhas, o ecrã passa automaticamente 
para stand-by depois de um minuto sem utilização.

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

Colocação em serviço/ 
programação:
Instale 2 pilhas alcalinas 9V 
(6AM6/6LR61) de qualidade Varta
ou equivalente.

Assim que as pilhas forem
instaladas, aparece o seguinte 

Tenha o cuidado de sempre 
instalar e substituir as duas pilhas
simultaneamente

ARRANQUE DO PROGRAMADOR
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ACESSO À PROGRAMAÇÃO E AO MENÚ BÁSICO

 MENÚ BÁSICO

1/ Écran de estado do programador
2/ Regulação do Rain Delay
3/ Water Budget
4/ Arranque manual de uma estação
5/ Arranque manual de um ciclo
6/ Teste de todas as estações
7/ Posição ON/OFF (Ligado/Desligado)

1/ Definição da hora e do dia
2/ Selecção do ciclo de rega
3/ Regulação da duração da 
rega
4/ Definir horas de arranque
5/ Écran de estado do 
programador

Pressão simultânea em 2 teclas

MENU DE PROGRAMAÇÃO (com protecção de acesso)
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1.1/ MENU DE PROGRAMAÇÃO

A Série WP está equipada com um modo de 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:  e 

Nota: Quando se encontra no Menú de Programação aparece “Prog” no écran.

1.1.1/ Definição da hora corrente

Utilize as tecla e para acertar as horas.

Terminada a selecção, para a validar e passar ao acerto dos minutos, carregue na tecla .

Utilize as teclas  e  para acertar os minutos.

Se não quiser acertar os minutos ou quiser sair desta etapa, prima a tecla 
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1.1.2/ Definição do dia corrente.

Carregue nas teclas  e  para deslocar o cursor quadrado sobre os 7 dias da semana 
(1 a 7, 1 = segunda-feira, etc.). Posicione o cursor sobre o dia corrente da semana (hoje).

Exemplo : Hoje é quarta-feira. Posicione o quadro em « 3 ».

Para passar ao ecrã seguinte e validar as etapas anteriores, carregue na tecla .

1.2/ Selecção do(s) dia(s) de rega

Com a tecla desloque o cursor sobre os dias (1 = segunda-
feira, etc.).

As teclas e validam ou anulam os dias de rega.

Exemplo : Deseja que a quarta-feira seja um dia de rega.

Neste caso, desloque o cursor com a tecla até que o dígito 3 

fique a piscar. Carregue então na tecla  para validar o dia 3 como dia de rega. O dígito 3 
aparece enquadrado.
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Se ao contrário, desejar  anular a selecção de um dia, repita a mesma operação, mas 

carregando na tecla  para que o dia seleccionado não seja um dia de rega.

No fim, os dias de rega validados pela tecla  aparecem enquadrados, enquanto que os 
dias não validados não são enquadrados.

Uma vez efectuada a seleção dos dias de rega para um programa, carregue em para
definir dias de rega para o próximo programa se pretendido.

Para validar e passar ao ecrã seguinte, carregue na tecla .

1.3/ Regulação da duração de rega por estação e atribuição de cada estação a 
um programa

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.

Para passar à estação seguinte, prima a tecla .

Pressione repetidamente a tecla  para atribuir um programa à 
estação seleccionada.
Para validar e passar ao ecrã seguinte após definição do tempo de rega e do programa para 

todas as estações, carregue na tecla .
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1.4/ Definição das horas de arranques dos programas de rega

Dispõe da possibilidade de efectuar até 8 regas por dia e por 
programa, de maneira a fraccionar a rega.
Seleccione em primeiro lugar o programa cujos arranques pretende 

definir, carregando na tecla .

Com as teclas  e  pode adiantar ou recuar a hora de 
arranque, como no acerto da hora. Uma vez ajustado o primeiro arranque, para passar ao 

próximo arranque carregue em . Repita esta operação.

Nota : Não é obrigado a utilizar e programar os 8 arranques ! Para
mais, o programador encarrega-se de reposicionar as horas de 
arranque na ordem cronológica ( de 00.00 às 23.59).

Para anular um arranque, seleccione o arranque a cancelar

carregando repetidamente em e carregue nas tecla  ou 
até aparecer no ecrã (entre 11:59 e 12:00 e entre 23:59 e 00:00).

Quando todas as horas de arranque estiverem definidas para todos os programas, a 

programação básica está completa. Carregue na tecla para abandonar o menú de 
programação e passar ao écran de estado do programador.
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2.1/ Ecrã de estado do programador

Isto significa que a sua programação da rega automática está 
terminada. O ecrã apresenta todas as informações referentes ao 
menu de base (consultar as etapas seguintes).
Este é o primeiro ecrã que aparece quando se carrega numa tecla 
a partir de um ecrã em branco.

Nota: Para voltar ao modo programação, carregue 

simultaneamente nas teclas e .

Aparecem as funções opcionais. Carregue em .

2.2/ 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 automática recomece de acordo com 
a sua programação. O recomeço é automático.
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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.

2.3/ Water Budget
O programador possui uma função de ajustamento sazonal 
(chamado Water Budget) que permite tempos de rega de forma 
percentual, de 0 a 200%, e isso, sem ter de alterar os tempos 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 aumentá-la durante os períodos de calor inesperados.

Utilizar as teclas e para aumentar ou reduzir o tempo de rega em incrementos de 
10%.
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  quando o Water Budget é utilizado.
Para anular o Water Budget, deve fixá-lo a 100%.
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2.4/ Arranque manual de uma estação

Seleccione a estação pretendida com a tecla .

Carregue na tecla  para lançar a rega manual.
A rega que se inicia é indicada pelo aspersor cujo jacto aparece a 
piscar no ecrã. O tempo de rega programado na programação da 
estação é o utilizado no arranque manual e aparece no 
écran,decrescendo a cada minuto. Para interromper a rega antes 

do fim do tempo programado, carregue na tecla . O jacto do aspersor que estava  a 
piscar desaparece.

Para passar às estações seguintes, carregue na tecla

Nota: O Water Budget não é tido em conta em caso de arranque manual de uma estação.

2.5/ Arranque manual de um ciclo

Um ciclo é constituído pela sequência de todas as estações dum 
mesmo programa.

Seleccione o programa pretendido com a tecla .

Para lançar um ciclo, carregue na tecla .
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O jacto do aspersor aparece a piscar no ecrã. A primeira estação do programa seleccionado 
é visualizada, com o tempo de rega restante. As restantes estações aparecem em sequência.

Para parar a rega antes do fim do programa, carregue na tecla . O programador voltará
automaticamente ao ecrã de estado do programador.

2.6/ Teste de todas as estações

Esta função efectua um teste de todas as estações ligadas ao seu 
WP segundo um ciclo de 2 min. e permite verificar o bom 
funcionamento do sistema de rega.

Carregue na tecla para iniciar o teste. Para passar 

directamente à estação seguinte, carregue na tecla .

Durante o período de teste, o ecrã apresenta a palavra TEST a piscar, em alternância com o 
tempo de rega restante para a estação corrente.

Para parar o teste, carregue na tecla .
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2.7/ Posição ON/OFF (Ligar/Desligar geral)

A posição padrão é “ON”, autorizando a rega segundo a 
programação que tenha sido efectuada. Pode impedir uma rega 
(por exemplo, por tempo de chuva) qualquer que seja a 
programação e sem alterar esta última.

O ecrã apresenta em alternância ON e OFF a piscar, com uma 
cruz sobre o aspersor.

Carregue na tecla para impedir a rega. A cruz que aparece sobre o aspersor deixa de 
piscar.

Quando se deslocar no menu com a tecla irá constatar que a cruz marcando o aspersor 
não desaparece. A rega torna-se impossível, mesmo em arranque manual.

Para permitir novamente a rega, carregue na tecla até alcançar o ecrã onde aparece a 
cruz a piscar, assim como a indicação ON/OFF no ecrã.

Carregue então na tecla , a cruz desaparece do ecrã.
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Problema Solução

Uma estação não arranca

Verifique se está a ser utilizado um 
solenóide de impulsos de 9V

Verifique as ligações eléctricas
Verifique se programou correctamente um 

arranque e um tempo para a estação
Verifique se não há um sensor a

interromper automaticamente a rega
Water Budget está regulado para 0%

Ao retirar as pilhas, a rega continua a 
funcionar

Os programadores a pilhas funcionam por 
impulsos. Para parar a rega, a electroválvula
tem que receber um impulso. Retirando as 
pilhas impede o programador de enviar o 
impulso de fecho
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM RELAÇÃO ÀS DIRECTIVAS EUROPEIAS
Declaro que o dispositivo da Série WP, programador de rega, está em conformidade com as 
directivas europeias 89/336/CEE e 93/31/CEE relativas à compatibilidade electromagnética.
A Série WP funciona a pilhas. A placa de características do seu programador WP encontra-se
na parte traseira do aparelho.

Aix-en-Provence, 12/08/2004
General Manager
RAIN BIRD EUROPA

Assinatura




