
Rozwiązywanie problemów z połączeniem 

kontrolera WiFi Rain Bird 

Jeśli kontroler WiFi Rain Bird nie może pozostać połączony z domową siecią WiFi, może 

znajdować się na zewnętrznej krawędzi sygnału WiFi nadawanego przez router WiFi. Widać 

to na kontrolerze z migającym czerwonym modułem WiFi . Można to poprawić, przesuwając 

router bliżej kontrolera lub używając przedłużacza zasięgu Wi-Fi. 

Jeśli możesz połączyć się z kontrolerem, najlepszym sposobem sprawdzenia siły sygnału 

routera w kontrolerze jest wykonanie czynności wymienionych poniżej w części „ 

Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi za pomocą aplikacji Rain Bird ”. 

Jeśli nie możesz połączyć się z kontrolerem, spróbuj wyciągnąć moduł WiFi z kontrolera i 

włożyć go ponownie, umożliwiając ponowne uruchomienie. Powinien migać na zielono 

podczas próby połączenia w aplikacji Rain Bird. 

 

Jeśli nie miga na zielono, nadal nie możesz połączyć się z kontrolerem, możesz przewinąć 

dalej w tym artykule i użyć jednej z alternatywnych aplikacji do skanowania siły sygnału Wi-

Fi na kontrolerze. 

Jeśli stwierdzisz, że siła sygnału Wi-Fi w kontrolerze jest słaba i zdecydujesz się na użycie 

wzmacniacza zasięgu Wi-Fi, upewnij się, że połączenie kontrolera Wi-Fi Rain Bird zostało 

zmienione na nową nazwę sieciową i hasło wzmacniacza Wi-Fi. Jest to podobne do zmiany 

routera WiFi na nowy, a ten artykuł może pomóc: Zmiana routera: aktualizacja nazwy i hasła 

sieci WiFi 

Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi za pomocą aplikacji Rain Bird: 

1 

Sprawdź, czy Twój kontroler aktualnie łączy się z siecią Wi-Fi, naciskając na zdjęcie 

kontrolera w aplikacji Rain Bird. 

https://wifi.rainbird.com/articles/what-do-the-various-led-light-sequences-on-the-lnk-wifi-module-represent/
https://wifi.rainbird.com/articles/how-do-i-update-my-wifi-name-and-password-after-i-change-my-router/
https://wifi.rainbird.com/articles/how-do-i-update-my-wifi-name-and-password-after-i-change-my-router/


 

Jeśli połączy się, przejdź do kroku 2. Jeśli nie połączy się, możesz spróbować ponownie 

później lub użyć jednej z aplikacji do skanowania siły sygnału wymienionych poniżej w 

kroku 2. 

2 

Wybierz zakładkę lub ikonę Siła sygnału WiFi w zależności od typu kontrolera.

        

 



Jeśli wskaźnik siły sygnału ma tylko dwa paski i wskazuje słaby sygnał, oznacza to słabą siłę 

sygnału. Gdy sygnał jest słaby, połączenie może być nieregularne. 

 

Podany jest również numer RSSI. (RSSI oznacza wskaźnik siły odbieranego sygnału). 

Poniższy wykres przedstawia zakres, jaki reprezentuje ta liczba. 

 

Alternatywne aplikacje, których można używać do skanowania siły sygnału sieci w 

lokalizacji kontrolera. Poniższe dokumenty wyjaśniają, jak korzystać z tych aplikacji: 

Dla użytkowników iOS: 

Używanie narzędzia Airport Utility do skanowania siły sygnału sieci WiFi 

Dla użytkowników Androida: 

Skanowanie przeciążenia sieci Wi-Fi na telefonie z systemem Android 

  

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfiguracji modułu WiFi i instrukcji obsługi, 

zapoznaj się z poniższym artykułem: 

 

https://wifi.rainbird.com/wp-content/uploads/2018/12/Using-Airport-Utility-to-Scan-WiFi-Network-Signal-Strength.pdf
https://wifi.rainbird.com/wp-content/uploads/2018/12/Scanning-WiFi-Network-Congestion-on-Android-Phone.pdf


 

Lista najczęstszych błędów przy instalacji modułu LNK.  

W większości przypadków problemów pojawiających się przy instalacji modułu do sterownika 

powtarzają się te same błędy, są jednak różne sposoby na ich rozwiązanie. Poniżej kilka 

rozwiązań do pojawiających się problemów.  

1. Błąd komunikacji bądź błąd zamknięcia ręcznego sesji. – tu w zależności od modelu 

telefonu przyczyny mogą być różne. Najczęściej jest to spowodowane tym, że podczas 

instalacji sterownika telefon jest połączony z tą samą siecią WiFi to moduł LNK, w przypadku 

nowych telefonów może to być również problem z włączonym bluthutem. Dodatkowe 

problemy pojawiają się również przypadku telefonów blackberry i Xiaomi w tym przypadku 

koniecznie jest wyłączenie transmisji danych. Nie wiem czemu, ale nie da się tam ustawić 

trybu pracy sieci na 2g 3g 4g lte auto, dlatego na czas instalacji wyłączamy całkowicie 

transmisję danych.  

2. Przypadek gdzie podczas instalacji osoba, która instaluje sterownik pomija wprowadzenie 

ustawień sieciowych, potem się dziwią, że jak są w domu to im działa a jak nie są w domu to 

jest błąd komunikacji. Jeśli pominiemy wprowadzenie ustawień sieciowych nasz sterownik 

będzie działał tylko w trybu AP, czyli na zasięgu pracy modułu LNK. – rozwiązaniem jest 

połączenie się ze sterownikiem w zasięgu WiFi modułu LNK wejść do ustawień sterownika po 

wpisaniu hasła wchodzimy do ustawień sieciowych i klikamy zmień ustawienia sieciowe. 

Wpisujemy nazwę rutera jego hasło i zatwardzamy.  

3. Problem z dostępnością sterownika – to problem, który się pojawia, kiedy więcej niż jedna 

osoba działa na sterowniku – przypominam jednocześnie, że to administrator ma nadrzędny 

dostęp do sterownika więc nawet jak inny użytkownik pracuje na aplikacji a administrator 

zechce połączyć się ze sterownikiem połączenie innego użytkownika wygaśnie i pojawi się 

komunikat brak dostępu do sterownika. ( Administrator to osoba, z której telefonu jest 

przeprowadzony proces instalacji sterownika) 

 4. Brak danych pogodowych najczęściej jest to problem ze źle wpisanym kodem pocztowym 

bądź błędnym kodem. Problem występuje też przy połączeniu AP ze sterownikiem , wtedy 

dane pogodowe też nie są dostępne.  

5. Brak możliwość ponownego procesu instalacji. Jeśli za bardzo namieszamy w procesie 

instalacji może pojawić się konieczność zrestartowania sterownika i modułu, aby mieć 

pewność, że restart pomoże należy po pierwsze nacisnąć i przytrzymać czarny guzik na 

module do momentu, kiedy zapali się i zgaśnie ! Pomarańczowy lampka, można dodatkowo 

wyciągnąć moduł ze sterownika i zrestartować sam sterownik, a na koniec wyłączyć i włączyć 

do zasilania. 

 

 

Kilka przydatnych informacji znajdą Państw również na stronie producenta : 

https://wifi.rainbird.com/knowledge-center/  ( język polski na stronie można wybrać w 

górnym prawym rogu strony ) 

 

 

 

https://wifi.rainbird.com/knowledge-center/

