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BLACK + HALFTONES

Controlador ESP-LXME  Guia de referência rápida

Dúvidas de programação?
Ligue (34) 91 632 48 10

OU

Para conhecer as

opções avançadas

de programação,

consulte o manual do

programador

ESP-LXME

P/N: 637762-14

1. Horas início da rega

Programação básica

Funções especiais

Definir a data actual

Definir a data actual Definir a hora actual

Definir a hora actual

Definir as horas de início de rega

Definir as horas de início de rega

Seleccionar os dias de rega - Ciclo personalizado

SEG
TER

QUA
QUI

SEX
SÁB

DOM

PERSONALIZADO

ÍMPARES

ÍMPARES EXCLUINDO 31

PARES

Ciclos dias de rega

Definições avançadas

Definir os tempos de rega da estação

Definir os tempos de rega da estação

Rega manual
Iniciar o programa Rega manual

AUTO

DESLIGADORega manual
Iniciar estação Rega manual

AUTO

Acção

Testar todas as estações/Verificar sistema

Rever programa

Períodos de rega do programa

Testar todas as estações

Confirmar programas

Testar todas as estações/Verificar sistema

CÍCLICO

Períodos de rega da estação

Resumo do programa

Teste cablagem RASTER

2. Dias de rega
3. Períodos de rega da estaçãoPARA COLOCAÇÃO

EM FUNCIONAMENTO:

Escolher idioma

Alerta o utilizador para
situações que impedem a rega.
Consulte o botão de alarme, na
posição “Auto”, para obter as
mensagens de alarme.

Mensagem de alarme

Estação em
curto-circuito

Executar o teste RASTER - rodar
o selector para “Testar todas
estações”. 

Verifique os módulos e
reintroduza-os. 

Rode o selector para “Estado
dos módulos” e escolha “Ver
alarmes de débito”.

Sem módulos ou
sem módulo-base

Alarme de débito (só
se estiver instalado o
módulo inteligente
de débito, opcional) O débito activo está a ser monitorizado

pelo sensor de débito.

LED opcional do módulo inteligente de débito

Intermitente
(azul)

Módulo não reconhecido: reinstale-o.
Estação em curto-circuito: executar o
teste RASTER.
Reconhecimento adequado de
um módulo.
Programação de uma estação.
Estação em execução.

LED sem luz
(escuro)

Intermitente
(encarnado)

LED de estação e do módulo-base

Fixo
(encarnado)

Para verificar: rode o selector para “Testar todas as estações /
Verif. sistema”, escolha “Confirmar progr.” e analise o resumo
da programação.

Para
cancelar

3 segundos

Opções de rega manual

Resolução de problemas

Não há energia no programador.
Não há actividade na estação: verifique o
tempo de rega, a hora de início e/ou os
dias de rega.
Módulo não reconhecido: reinstale-o.
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Para
cancelar

3 segundos

DESLIGADO


