
 
X2TM SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA STEROWNIKA 

 
Główny wyświetlacz 

 

Przełącznik czujnika obejścia 

 
Przyciski Sterujące 

Pokrętło i przyciski funkcyjne sterownika X2 nie działają gdy Wi-Fi jest 

włączone, również istniejący harmonogram i ustawienia. Całe programowanie 

jest zarządzane przez program HydrawiseTM. Ręczne uruchamianie Sekcji, 

Ręczne uruchamianie Programu i Test Wszystkich Sekcji mogą być  

uruchomione na sterowniku. 

1) Wskaźnik programu 

2) Działająca sekcja 

3) Dni wyłączenia zraszacza 

4) Symbol godziny rozpoczęcia 

5) Symbol czasu pracy 

6) Symbol miesiąca 

7) Symbol dnia 

8) Czujnik deszczu Aktywny / Pominięty 

9) Bluetooth® włączony 

10) Wi-Fi włączone 

11) Dni tygodnia 

12) Dni nieparzyste / dni parzyste / dni przerwy  

13) Tryb czasu (AM / PM / 24 HR) 

14) Dostosowanie sezonowe (%) 
 

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG Inc., 

a każde użycie tych znaków przez Hunter Industries podlega licencji. 
 

DODAJ  
WI-FI 
 

Do automatycznego nawadniania pokrętło musi znajdować się w 
pozycji RUN. 
 
Ustawianie bieżącej daty i godziny 
1. Ustaw pokrętło w pozycji DATE / TIME. 
2. Bieżący rok będzie migał. Użyj przycisków + i -, aby zmienić rok. 
Naciśnij przycisk >, aby przejść do ustawiania miesiąca. 
3. Miesiąc będzie migał. Użyj przycisków + i -, aby zmienić miesiąc. 
Naciśnij przycisk >, aby przejść do ustawienia dnia. 
4. Dzień będzie migał. Użyj przycisków + i -, aby zmienić dzień 
miesiąca. Naciśnij przycisk >, aby przejść do ustawienia czasu. 
5. Czas zostanie wyświetlony. Użyj przycisków + i -, aby wybrać AM, 
PM lub 24 HR, aby wyświetlić cały czas w trybie 24-godzinnym. 
6. Naciśnij przycisk >, aby przejść do godzin. Użyj przycisków + i -, aby 
zmienić godzinę wyświetlaną na wyświetlaczu. 
7. Naciśnij przycisk >, aby przejść do minut. Użyj przycisków + i -, aby 
zmienić minuty wyświetlane na wyświetlaczu. 
Ustaw pokrętło w pozycji RUN. Data i godzina są teraz ustawione. 



 
Ustawianie czasu rozpoczęcia programu 
1. Ustaw pokrętło do pozycji START TIMES. 
2. Naciśnij przycisk PRG, aby wybrać A, B lub C. 
3. Użyj przycisków + i -, aby zmienić czas rozpoczęcia. Czas rozpoczęcia 
zmienia się o co 15 minut. 
4. Naciśnij przycisk >, aby dodać kolejny czas rozpoczęcia, lub przycisk 
PRG, aby ustawić czas rozpoczęcia dla następnego programu. 
 
Usuwanie czasu rozpoczęcia programu 
Po ustawieniu pokrętła w pozycji START TIMES, naciśnij przyciski + i –
do momentu pojawienia się 12:00 AM (północ). Z tej pozycji naciśnij 
raz przycisk -, do pojawienia się napisu „OFF”. 
 
Ustawianie czasów pracy sekcji 
1. Ustaw pokrętło w pozycji RUN TIMES. 
2. Użyj przycisku PRG, aby wybrać program (A, B lub C). 
3. Użyj przycisków + i - aby na wyświetlaczu zmienić czas pracy sekcji. 
Możesz ustawić czas pracy sekcji od 1 minuty do 6 godzin. 
4. Naciśnij przycisk >, aby przejść do następnej sekcji. 
5. Powtórz dla każdej sekcji. 
 
Ustawianie dni nawadniania 
1. Ustaw pokrętło w pozycji WATER DAYS. 
2. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrany program (A, B lub C). 
Przełącz na inny program, naciskając przycisk PRG. 
3. Wskaźnik na dole ekranu pokazuje aktualnie wybrany dzień 
tygodnia. Naciśnij + lub -, aby wybrać dni nawadniania lub 
brak nawadniania _. 
 
Wybór nieparzystych lub parzystych dni nawadniania 
1. Naciskaj > przez wszystkie dni tygodnia do ODD lub EVEN. 
2. Naciśnij +, aby wybrać lub -, aby anulować ODD lub EVEN. 

 
 
 

 
Wybór nawadniania przerywanego  
1. Naciśnij > przez ODD i EVEN do INT. 
2. Naciśnij + lub -, aby ustawić dni przerwy. 
3. Naciśnij + lub -, aby ustawić liczbę dni do następnego nawadniana. 
 
Pompa / zawór główny (P / MV) 
Ustaw pokrętło o pozycji Pump. Naciśnij >, aby wybrać sekcje. Naciśnij 
+ lub -, aby ustawić wyjście P / MV na ON lub OFF dla sekcji. (P / MV 
jest normalnie włączony dla wszystkich sekcji.) 
 
Dostosowanie sezonowe 
Zmienia wszystkie czasy pracy o wartość procentową dla warunków 
lokalnych. 
Naciśnij + lub -, aby zmienić od 10% do 200% oryginalnych czasów 
pracy. 
 
Ręczne uruchamianie sekcji 
1. Przekręć pokrętło do pozycji Manual. 
2. Naciśnij >, aby wybrać sekcję. Użyj + lub -, aby ustawić ręcznie czas 
pracy. 
3. Przekręć pokrętło do pozycji Run, aby rozpocząć natychmiast. 
 
Ręczne uruchamianie programu 
1. Ustaw pokrętło w pozycji RUN. 
2. Naciśnij i przytrzymaj trzy sekundy przycisk >. 
3. Naciśnij PRG, aby wybrać program. Użyj + lub -, aby ustawić ręcznie 
czas pracy programu. 
4. Zwolnij przycisk na dwie sekundy. Program się rozpocznie. 
5. Naciśnij >, aby przejść do innej sekcji w ramach programu. 
 
Ręczne uruchamianie i przechodzenie do funkcji One-Touch  
1. Przytrzymaj prawy przycisk przez dwie sekundy. 
2. Naciśnij przycisk PRG, aby wybrać program. 
3. Naciśnij lewy lub prawy przycisk, aby wybrać sekcję. 
4. Naciśnij przycisk + lub -, aby zmienić czas pracy. 



 
5. Po dwusekundowej przerwie rozpocznie się program. W dowolnej 
chwili podczas cyklu ręcznego użyj lewego lub prawego przycisku, aby 
ręcznie nawigować między sekcjami. 
 
Program testowy 
Uruchamia wszystkie sekcje na czas trwania testu. 
1. Naciśnij i przytrzymaj PRG przez trzy sekundy. 
2. Pojawi się sekcja 1. Naciśnij + lub -, aby wprowadzić czas pracy. 
3. Poczekaj dwie sekundy, każda sekcja będzie działać przez czas 
trwania testu. 
 
System wyłączony 
Przekręć pokrętło do pozycji System OFF. W tej pozycji pokrętła nie 
nastąpi nawadnianie. 
 
Programowanie funkcji Rain Off 
1. Przekręć pokrętło do pozycji System OFF, poczekaj, aż OFF 
przestanie migać. 
2. Naciśnij + lub -, aby ustawić liczbę dni, które mają być wyłączone. 
3. Przekręć  pokrętło z powrotem do pozycji RUN. Wyświetlacz 
pokaże dni przerwy, a nawadnianie zostanie wznowione, gdy dni 
przerwy osiągnie 0. Aby anulować funkcję Rain Off, przekręć pokrętło 
na OFF, poczekaj, aż OFF przestanie migać, a następnie przekręć 
pokrętło z powrotem na Run. 
 
Obejście czujnika 
Pomija wyłączenie czujnika, aby umożliwić nawadnianie. 
1. Ustaw przełącznik czujnika BYPASS w pozycji BYPASS. 
2. Przywróć przełącznik do pozycji ACTIVE, aby umożliwić wyłączenie 
czujnika. 
 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PLANOWANIA 
Program jest planem nawadniania, który obejmuje czas(y) 
rozpoczęcia, czas(y) pracy i sposób (sposoby) nawadniania. 

 
Czas rozpoczęcia to pora dnia, w której sekcje w programie zaczynają 
nawadniać. 
Czas pracy to długość nawadniania na sekcję (strefę). 
Aby uruchomić cały program potrzebny jest jeden czas rozpoczęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UKRYTE I ZAAWANSOWANE FUNKCJE 
Funkcja Gdzie znaleźć  Opis 

PROGRAMOWANIE 
POMINIĘCIA CZUJNIKA 

Przytrzymaj - i przejdź do Czasu 
rozpoczęcia 

Ustawia poszczególne sekcje, aby ignorowały czujnik. Wybierz sekcje za 
pomocą < lub >, (użyj +/-), aby zmienić na OFF, aby zignorować czujnik. 

CYKL i NAWADNIANIE Przytrzymaj + i przejdź do Czasu 
pracy, wprowadź cykl naciśnij 
PRG, aby ustawić nawadnianie 

Ustawia maksymalny czas, w którym sekcja może działać od razu, i minimalny 
czas, jaki musi czekać przed kolejnym cyklem. Dzieli czas pracy na segmenty, 
aby zapobiec utracie wody. 

OPÓŹNIENIA MIĘDZY 
SEKCJAMI 

Przytrzymaj - i przejdź do Czasu 
pracy 

Wprowadza opóźnienie (w sekundach lub minutach) pomiędzy sekcjami w 
czasie pracy dla zaworów z opóźnioną aktywacją pracy. 

UKRYJ PROGRAMY Przytrzymaj - i przejdź do dni 
nawadniania 

Użyj +/-, aby zmienić z 4 na 1, aby ukryć dodatkowe programy. 1 pokaże tylko 
program A, czas rozpoczęcia 1. 4 pokaże wszystkie programy i czasy 
rozpoczęcia. 

OPÓŹNIENIE CZUJNIKA Przytrzymaj + i przejdź do Off Ustawia liczbę dni, przez które nawadnianie ma pozostać wyłączone. 

CAŁKOWITY CZAS 
PRACY 

Przejdź do Czasów pracy. Gdy 
pokaże się sekcja 1 naciśnij <, 
PRG, aby wybrać inne programy. 

Oblicza i wyświetla całkowitą sumę wszystkich czasów pracy w czasie 
rozpoczętych programów. 

EASY RETRIEVE ™ Przytrzymaj + i PRG, aby 
zachować. Przytrzymaj - i PRG, 
aby przywrócić 

Zapisuje wszystkie informacje o programie, aby przywrócić je później. 

CAŁKOWITE 
RESETOWANIE 

Przytrzymaj PRG i naciśnij przycisk 
RESET. 

Przywraca ustawienia fabryczne oraz usuwa harmonogram nawadniania i 
ustawienia. 

QUICK CHECK ™ 
(SZYBKA DIAGNOZA 
SYSTEMU) 

+, -, <,> razem, a następnie + Sprawdza wszystkie sekcje pod względem problemów z okablowaniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
Wyświetlacz Możliwa przyczyna Rozwiązania 

WYŚWIETLACZ POKAZUJE „ERR” Z 
LICZBĄ 

Zwarcie w okablowaniu lub 
wadliwa cewka. 

Sprawdź okablowanie i cewkę zaworu. Naciśnij dowolny przycisk, 
aby usunąć komunikat o błędzie (ERR). 

WYŚWIETLACZ POKAZUJE P „ERR” Zwarcie w okablowaniu pompy 
/ zaworu głównego lub cewki. 

Sprawdzić okablowanie i cewkę w P/MV. Sprawdź specyfikacje dla 
przekaźnika uruchamiania pompy. 

WYŚWIETLACZ POKAZUJE SP „ERR” Błąd SmartPort ®. Zakłócenia 
elektryczne występują w 
pobliżu połączenia ze zdalnym 
lub innym urządzeniem 
SmartPort 

Odsuń połączenia od źródeł zakłóceń elektrycznych. 

WYŚWIETLACZ POKAZUJE „NO AC” Brak zasilania sieciowego 
sterownika. 

Sprawdź bezpiecznik / transformator i dochodzące zasilanie 
sieciowe sterownika. 

WYŚWIETLACZ POKAZUJE 
NAWADNIANIE, ALE NIE NAWADNIA 

Problem w okablowaniu. 
Problem z cewkami. Brak 
ciśnienia wody w systemie. 

Sprawdź okablowanie (woltomierzem). Sprawdzić cewkę (cewki) 
zaworu. Sprawdź, czy źródło wody jest otwarte. 

ZABLOKOWANY WYŚWIETLACZ LUB 
WYŚWIETLANIE NIEWŁAŚCIWYCH 
DANYCH 

Skok napięcia Zresetować sterownik. 

CZUJNIK DESZCZU NIE ZATRZYMUJE 
NAWADNIANIA 

Przełącznik czujnika jest w 
pozycji BYPASS. 

Ustaw przełącznik czujnika w pozycji Aktywny. 

STEROWNIK NAWADNIA W SPOSÓB 
CIĄGŁY 

Zbyt dużo zaprogramowanych 
czasów rozpoczęcia. 

Do uruchomienia programu wymagany jest tylko jeden czas 
rozpoczęcia. Usuń niepotrzebne czasy rozpoczęcia. 

Gdy pojawia się ten symbol, sterownik jest teraz zarządzany w trybie online za pomocą oprogramowania Hydrawise, i pokrętło 
sterownika oraz przyciski nie działają. Ustaw harmonogramy, zawieszaj strefy, konfiguruj czujniki i nie tylko dzięki aplikacji 
Hydrawise. Pozostaw pokrętło w pozycji RUN, aby kontynuować programowanie sterownika przez Hydrawise. 

 
 

 

Dla Informacji dotyczące rozwiązywania problemów:                             UWAGA: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć              
https://hunter.direct/X2help                                  zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta lub   

                                                                                                                                  przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę, 
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