RAINBIRD ESP-ME
SET DATE :
Zet draaischakelaar op set date, ga met pijltjes door het menu en datum aanpassen met + of –.
SET TIME :
Zet draaischakelaar op set time, ga met pijltjes door het menu en tijd aanpassen met + of –.
SET WATERING START TIMES:
Starttijd aanpassen met + of – en met pijltjes naar eventueel een extra starttijd, Of programma.
PROGRAM SELECT BUTTON :
Deze computer heeft 4 verschillende programmas, en 6 verschillende starttijden
SET STATION RUN TIMES :
Standaard staan ze op 10 minuten aanpassen met + of - en met pijltjes naar volgende groep, kom je
bij een station waar geen module in zit dan komt er in het scherm te staan nomod.( geen module )
WATER DAYSBYDAY, ODD, EVEN OR CYCLIC :
Met de + kun je naar de verschillende keuzes b.v.
Even dagen dinsdag, donderdag, zaterdag. Oneven dagen maandag, woensdag, vrijdag, zondag
cyclus kiezen tussen b.v. om de dag of om de twee dagen 3,4,5,6,7 dagen zelf dagen kiezen ,getal
links geeft aan om de hoeveel dagen het getal rechts geeft aan over hoeveel dagen er gesproeid gaat
worden. als het scherm cyclus aangeeft zet dan de draaischakelaar op bepaalde dag, druk op beide
pijltjes tegelijk zodat je in het dag programma terecht komt, met + of – kun je de desbetreffende dag
permanent aan of uit zetten. in het scherm staat dan permoff. Zet schakelaar op andere dag en doe
daar hetzelfde enz.
SEASONALADJUSTMEND:
Seizoen aanpassing verhogen met+ verlagen met- van 5% tot 200%, indien aangepast dan zie je dit in
het scherm.
DELAY WATERING :
Uitstellen van beregenen tot 14 dagen voor b.v. een feestje, tuinman, geen regensensor met + of –
dagen aanpassen, scherm geeft aan over hoeveel dagen er weer gesproeid gaat worden.
RAIN SENSOR :
Met + of – bypass of actieve. Je kunt ook als de regen sensor actieve is bepaalde groepen
uitschakelen b.v. bloembakken of onder dakgoot, ze gaan dan buiten de regen sensor om. Druk op
beide pijltjes tegelijk tot je in het programma bent, met pijltjes naar volgende groep en met + of –
aan of uit zetten bij actieve staat er niets in het scherm bij bypass wel. Regensensor kun je alleen
testen door een officieel programma te draaien

