
Rain+Birdt
ESP-RZ/RZX

Beknopte 
referentiehandleiding

AUTO

Auto
Auto is de normale 
bedieningsmodus

�� Druk op de knop AUTO om terug te keren naar 
de normale bediening. Tijdens de beregening 
ziet u op het display een knipperend symbool 
van een sproeier, het nummer van de actieve 
ZONE en de resterende DUUR van de 
beregening van die zone.
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Datum/tijd
Actuele datum en tijd instellen
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�� Druk op de knop DATUM/TIJD (DATE/TIME).
�� Druk op + of – om de huidige selectie aan te 

passen.
�� Druk op VOLGENDE (NEXT) (of TERUG 

(BACK)) om de waarde te selecteren die u wilt 
wijzigen.

SCHEDULE

Zoneplanning
Beregeningsschema opstellen
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�� Druk op de knop ZONEPLANNING (SCHEDULE) 
en volg stap 1 t/m 4.

A	Zone selecteren:
�� Druk op + of – om het gewenste ZONE-nummer 

te selecteren; druk daarna op VOLGENDE 
(NEXT).

B	Duur beregening instellen:
�� Druk op + or – om de gewenste DUUR in te 

stellen; druk daarna op VOLGENDE (NEXT).

C	Begintijden beregening instellen:
�� Druk op + of – om de eerste STARTTIJD in te 

stellen; druk daarna op VOLGENDE (NEXT).

�� HERHAAL dit zo vaak als nodig is om aanvullende 
starttijden voor die zone in te stellen.

�� OPMERKING: Als u op VOLGENDE (NEXT) 
drukt terwijl -:- (OFF) knippert op het display, 
gaat het programma naar stap 4.

�� OPMERKING: De starttijden van 
beregeningsprogramma’s worden opeenvolgend 
uitgevoerd, niet gelijktijdig.

D	Beregeningsdagen instellen:

Druk op + of – om een van de vier 
beschikbare opties te selecteren:
�� Specifieke dagen – Als u de beregening 

op bepaalde dagen van de week wilt laten 
uitvoeren, ga dan naar 4a.
�� Oneven dagen - Als u de beregening op alle 

oneven kalenderdagen wilt laten uitvoeren 
1,3,5...29 etc.), ga dan naar 4b.
�� Even dagen - Als u de beregening op alle even 

kalenderdagen wilt laten uitvoeren (2,4,6...30 
etc.), ga dan naar 4c.
�� Voorkeursdagen - Als u de beregening wilt 

laten uitvoeren met een interval van uw keuze 
(om de 2 dagen, om de 3 dagen etc.), ga dan 
naar 4d.

4a Specifieke dagen
druk daarna op 
VOLGENDE 
(NEXT).

�� Druk op + of – om te 
selecteren

�� Druk op AAN (ON) (inschakelen) of UIT 
(OFF) (uitschakelen) voor de knipperende 
SELECTIEDAG. De cursor gaat dan naar de 
volgende SELECTIEDAG.

�� HERHAAL dit voor iedere dag van de week 
zoals gewenst.

4b Oneven dagen

1 3 5 29, , ...

druk daarna op 
VOLGENDE 
(NEXT).

�� Druk op + of – 
om te selecteren

4c Even dagen

2 4 6 30, , ...

druk daarna op 
VOLGENDE 
(NEXT).

�� Druk op + of – 
om te selecteren

4d Voorkeursdagen
druk daarna op 
VOLGENDE 
(NEXT).

�� Druk op + of – om te 
selecteren

�� Druk op + of – om de gewenste 
DAGCYCLUS in te stellen; druk daarna op 
VOLGENDE (NEXT).
�� Druk op + of – om de gewenste 

BEGINDATUM in te stellen; druk daarna 
op VOLGENDE (NEXT).

VERVOLGENS

�� HERHAAL stap 1-4 voor extra zones zoals 
gewenst. 

Nadat de programmering is voltooid, drukt u op 
de knop AUTO om terug te keren naar de 

normale bediening.

MANUAL

Handmatige beregening
Beregening onmiddellijk starten
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�� Druk op de knop HANDMATIG (MANUAL).

�� Druk op + of – om ALLE zones te selecteren 
of slechts een ENKELE zone; druk daarna op 
VOLGENDE (NEXT).
�� Druk op + of – om de gewenste duur in te 

stellen met DUUR; druk daarna op VOLGENDE 
om met de beregening te beginnen.

�� OPMERKING: Alleen stations met 
geprogrammeerde DUUR en STARTTIJDEN 
kunnen handmatig worden beregend.

�� OPMERKING: U stopt handmatige beregening 
door op de knop UIT (OFF) te drukken en 
daarna op de knop AUTO om terug te keren 
naar de normale bediening.

�� OPMERKING: Als ALLE zones worden beregend, 
kunt u door op VOLGENDE (NEXT) te drukken 
de volgende zone gaan laten beregenen.

SEASONAL

ADJUST

Seizoensaanpassing
Duur van beregening verlengen 

of bekorten voor ALLE zones

�� Druk op de knop SEIZOENSAANPASSING 
(SEASONAL ADJUST).
�� Druk op + of – om de INSTELLING van het 

percentage te verhogen of te verlagen.

OFF
Uit

Stopt alle irrigatie

�� Druk op de knop UIT (OFF) om onmiddellijk 
alle beregening te stoppen. Er vindt geen 
automatische beregening plaats als het 
systeem UIT staat.

De geprogrammeerde beregenings- tijden blijven in 
het geheugen opgeslagen ook als de beregenings- 
automaat uitgezet wordt of als de stroom uitvalt.

�� OPMERKING: Druk op de knop AUTO om terug 
te keren naar de normale bediening. Er vindt 
geen automatische beregening plaats als de 
automaat op UIT blijft staan.

�� OPMERKING: Plaats twee AAA-batterijen om 
de datum en tijd te behouden in het geval van 
stroomuitval.

�� www.rainbird.com/ESP-RZX

�� OPMERKING: Dit apparaat is niet bedoeld voor 
gebruik door personen met beperkte fysieke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of on-
voldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder 
toezicht staan of zijn geïnstrueerd betreffende 
het gebruik van het apparaat door een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te staan, zodat 
zij niet met het apparaat gaan spelen.

��WAARSCHUWING: Als de voedingskabel van een 
automaat voor gebruik buiten is beschadigd, moet 
deze door een speciale kabel worden vervangen 
afkomstig van de producent of de installateur.

Als de voedingskabel van een automaat voor 
gebruik binnen is beschadigd, moet deze door 
de producent, installateur of een vergelijkbare 
bevoegde en competente persoon worden 
vervangen, teneinde gevaarlijke situaties te 
vermijden.
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