
 

 

PROGRAMADOR RAIN STAR 4 / 6 ESTAÇÕES 

 

Características Gerais : 4 e 6 Estações / 2 Programas / 4 Arranques diários por programa / Tempo de rega de 1 minuto a 99 minutos por 

estação / Memoria não volátil / Pilha Lithium / Entrada sensor com controlo on-off / Transformador externo 24 VAC / Protecção fusível 

0.75 A. 

Programar 

Utilizando o selector frontal rotativo ( SFR ) seleccione a função que deseja alterar. As funções sob fundo verde são relativas ao programa 

A, e as funções sob fundo azul são relativas ao programa B : 

1. Coloque o SFR na posição “Time/Date“ ( Hora/Data ). Programe data e hora. Com as teclas +/- altere os dados de acordo com o 

pretendido, validando sempre os mesmos com a tecla “ENTER” de forma consecutiva : HORA – ANO – MÊS – DIA. 

2. Coloque o SFR na posição “ STAR TIMES“ Programa A e/ou B ( Horas Arranques ). Programe horas de inicio de ciclos de rega. 

Com as teclas +/- altere os dados de acordo com o pretendido, validando sempre os mesmos com a tecla “ENTER” de forma 

consecutiva : Arranque 1, 2, 3 e 4.  

3. Coloque o SFR na posição “STATION TIME“ Programa A e/ou B ( TEMPO DE REGA ). Programe tempos de rega para cada valvula. 

Com as teclas +/- altere os dados de acordo com o pretendido, validando sempre os mesmos com a tecla “ENTER” de forma 

consecutiva : Valvula 1, 2, 3, etc. 

4. Coloque o SFR na posição “DAYS OF WEEK“ Programa A e/ou B ( Dias da semana ). Programe os dias da semana que pretende 

regar. Com a tecla “ENTER” e de forma consecutiva valide os dias pretendidos. 

5. Coloque o SFR na posição “BUDGETING“ ( Ajuste percentual dos tempos de rega ). Altere os tempos de rega de forma directa e 

automática, entre 50% e 150 % do tempo programado, sem alterar os dados registados em memoria. 

6. Coloque o SFR na posição “OFF“. O programador mantêm todos os dados programados intactos, mas fica inibido de efectuar 

qualquer programa. 

7. Coloque o SFR na posição “AUTO“. O programador fica activo para proceder de acordo com os dados introduzidos de forma 

automática. 

8. TECLA “NEXT” (seguinte) – Dentro de cada função seleccionada com o SFR, pode percorrer de forma consecutiva os parâmetros 

dessa mesma função. 

9. TECLA “CLEAR” (eliminar) - Dentro de cada função seleccionada com o SFR, pode eliminar de forma consecutiva os dados 

programados existentes nessa mesma função. 

10. TECLA “MANUAL” - Com o SFR na posição “AUTO”, pode efectuar arranques de todas as válvulas sequencialmente, ou de 

apenas uma delas. Pressione “MANUAL”, seleccione as válvulas que pretende abrir com a TECLA “NEXT”, programe o tempo 

desejado com as TECLAS +/- ,  e valide a informação introduzida com a TECLA “ENTER”. O arranque “MANUAL” iniciará de 

imediato. 

11. TECLA “RESET” – Apague em definitivo todos os dados existentes no programador. 


