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HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA

Rövid leírás az üzembe helyezéshez  

Hydrawise™ okos, internet alapú vezérlés
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TARTALOMJEGYZÉK

HC TERMÉKTÁMOGATÁS
Köszönjük, hogy a Hunter HC vezérlőt megvásárolta. Ebből a rövid leírásból megtudhatja, 
hogyan kell telepíteni, beállítani és a Wi-Fi hálózatra csatlakoztatni a HC vezérlőt. 
Ha a Hydrawise™ felhő alapú szoftverhez vagy a Hydrawise fiók használatához segítségre 
van szüksége, kérjük keresse fel a hunter.direct/hchelp honlapot.

A vezérlő dobozának tartalma:

• Hunter Wi-Fi hálózatra kapcsolható vezérlő

• 24 V~ transzformátor

• 2 db csavar tiplivel a falra szereléshez 

Telepítés 3

Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz 5

A mágnesszelepek és a hálózati csatlakozás 
bekötése

6

A Hydrawise alkalmazás beállítása 8
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TELEPÍTÉS

A HC vezérlő telepítése
A HC vezérlő kizárólag beltéri használatra készült. A kiválasztott helyen WI-Fi 
lefedettségnek kell lennie.  A Wi-Fi lefedettséget egy okos telefonnal könnyen 
lehet ellenőrizni. Ajánlatos, hogy a jel erőssége 2 vagy 3 egységnyi legyen. A Wi-Fi 
kapcsolódás magán a vezérlőn is megvizsgálható (a jel erősségét megmutatja a kijelző, 
amennyiben a vezeték nélküli üzemmódot választják ki).

 

Kábel bevezetése
A vezérlőn kétféle lehetőség van, vagy  
a burkolat hátsó részén vagy az alján 
lehet a kábelt bevezetni.

Bevezetés a vezérlő hátfalánál.

Egy éles késsel bontsa ki az ábrán  
1-es számmal jelölt a két kivágást.

Bekötés a 20 mm-es nyíláson át.

Éles késsel vágja le burkolatot az ábrán 
2-es számmal jelölt félkör alakú vonal 
mentén. A megfelelő vonal mentén 
vágja le a kék kapocsléc takarót is.

Figyelem: a HC vezérlő beltéri 
típus, nem víz- és időjárásálló, 
csak belső térben vagy védett 
helyen lehet fölszerelni.

Figyelem: ne dugja be a 
tápegységet a hálózati aljzatba, 
amíg a vezérlőt szereli és az 
összes bekötést be nem fejezte.
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A vezérlő felszerelése

1. 4 mm-es fúróval fúrjon a falba egy 25 
mm mély furatot. 

2. A furatba üsse be a tiplit, a felső pe reme 
egy szintben legyen a fal sík já val.

3. A 25 mm-es csavart csavarja be 
a tiplibe úgy, hogy kb. 4 mm-nyit 
kilógjon a falból. 

4. Akassza fel a vezérlőt a csavarfejre.

5. Jelölje meg a második csavar helyét, 
fúrja ki a lyukat, tegye bele a tiplit, 
akassza fel a vezérlőt az első csavarra, 
majd húzza meg a csavarokat.

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑦

①  Kábelek bevezetése a készülék 
ház hátuljáról (késsel kell kivágni)

②  Védőcső bekötése (késsel kell 
kivágni a helyét) 

③  Falra szereléshez rögzítő csavar 
helye

④  Jelzőlámpa, mutatja ha áram alatt 
van a készülék

⑤ Bővítő modul kábel bekötési helye

⑥ Lépjen vissza az előző képernyőre

⑦ Álljon vissza a kezdő képernyőre
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CSATLAKOZTATÁS EGY WI-FI HÁLÓZATRA
Amikor a vezérlőt először helyezi feszültség alá, az egy rövid beállítás varázsló 
segítségével csatlakozni fog az Ön vezeték nélküli hálózatának routerjére.

Ha nem használja a beállítás varázslót, akkor lépjen a hunter.direct/hchelp honlapon a 
Viewing Wireless Settings fejezetre, és kövesse az utasításokat.

A beállítás varázsló használata

1. A vezérlő képernyőjén megjelenő vezeték nélküli hálózatok körül válassza ki a sajátját 
és a Confirm gombbal fogadja el. 

 
 
 

2. Gépelje be a vezeték nélküli hálózatához tartozó jelszavát, majd nyomja meg  
az OK gombot a képernyőn.

 
 
 
 
 

Ha csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a Wi-Fi ikon   villogva megjelenik  
a képernyő alján, jobb oldalon. A csatlakozás kb. 30 másodpercet vesz igénybe, ezt 
követően a Wi-Fi ikon   nem villog, hanem folyamatosan látható. 

Megjegyzés: ha az ön hálózata nem látható a listán, 
ellenőrizze, hogy a készülékhez elér-e a Wi-Fi hálózat.

Megjegyzés: az OK gombot csak azután nyomja meg, 
amikor már a jelszavát beírta. A Home   vagy Back  
gombok megnyomásakor a módosításokat nem jegyzi 
meg a készülék.
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A TÁPEGYSÉG ÉS A MÁGNESSZELEPEK BEKÖTÉSE
A vezérlőautomata lehet 6 vagy 12 körös, attól függően, hogy melyiket vásárolta meg. 
Három közös (COMMON) bekötési hely van – kényelmesen használható akár egy vagy 
mindhárom is.  Az alábbi ábra mutatja, hová kell bekötni a mágnesszelepeket. 

① Gerincvezeték

② Mesterszelep (választható)

③ Mágnesszelepek

④ Szárnyvezetékek az öntöző körökhöz

⑤ Közös vezetékek a vezérlőkábelben

⑥ Hálózati csatlakozás (24 V~)

⑦  A szelepek egyéni vezérlő erei  
a vezérlőautomata kimeneteibe  
bekötve 

①

② ③

④

⑤

⑥

A tápegység bekötése

1. lépés 2. lépés

A csomagban lévő tápegység vezetékeit 
kösse a készülék piros alapon 24 V-tal 
jelölt pontjaira. A polaritásnak nincs 
szerepe.

A tápegységet áram alá helyezve a 
jelzőlámpa felgyullad, jelezve, hogy a 
készülék áram alatt van. (A 4. oldali 
ábrán ④ számmal jelölve.) 

⑦
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4. lépés 5. lépés 6. lépés

A szolenoidok másik 
vezetékét kösse az 
egyes körök bementére 
(ZONE 1…6…12).

Ha mesterszelepet is hasz-
nálnak, annak vezérlő erét 
bármelyik üres kör helyé re be 
lehet kötni (más ve zér lő kön 
ezt gyakran MV-vel je lö lik).  
A Hydrawise alkalmazásban a 
mesterszelepet be kell állítani.

Pattintsa vissza a kék 
fedelet helyére, hogy 
lezárja a vezérlőt és védje 
a bekötéseket.

A mágnesszelepek bekötése

1. lépés 2. lépés 3. lépés

Minden szolenoid egyik 
vezetékét fogja és sodorja 
össze, majd kösse össze a 
vezérlő kábelének közös erével 
(általában a sárga/zöld-sárga 
színűt használjuk).

Figyelem: az összes 
kábelkötést vízmentes 
csatlakozóval kell szerelni.

A szolenoidok másik 
vezetékét egyenként 
kösse a vezérlő kábel 
egy-egy eltérő színű 
eréhez. Jegyezze föl 
melyik kört melyik 
színű érre kötötte 
a későbbi javítások 
megkönnyítésére.

A vezérlő kábel közös 
erét (általában a sárga/
zöld-sárga színűt) 
kösse be a közös 
pontok valamelyikébe. 
(COMMON)
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A HYDRAWISE ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA
Az alábbi lépésekkel tudja a Hydrawise vezérlőt a Hydrawise alkalmazásra kapcsolni, 
ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Regisztrálja magát online az alkalmazásban.

1. Ha eddig még nem tette meg, készítsen egy fiókot a Hydrawise honlapon. Lépjen be 
a Hydrawise.com honlapra regisztráljon egy fiókba.

Jelentkezzen be a fiókjába
2. Jelentkezzen be a fiókjába. Ha az első alkalommal jelentkezik be, egy telepítő 

varázsló fogja segíteni a vezérlője kezdeti beállítását.



  hunter.direct/hchelp

HIBAKERESÉS 
Szüksége van még több információra a termékkel kapcsolatban? 
Felszerelési javaslatok, vezérlőautomata programozás és még sokkal több…

CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZÜLETEK ÖNTÖZÉSÉRE  |  Built on Innovation®
Még több tudnivalóért látogassa meg a hunterindustries.com honlapot. 
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