
De Datum en Tijd instellen 

1. Zet de draaiknop op HUIDIGE DATUM-TIJD
2. Het huidige jaar begint te knipperen. Druk op de +

of – knop om het jaar te veranderen. Druk op de 
knop om verder te gaan met de maand. 

3. De maand en dag staan nu in het display. De 
maand knippert en het        symbool wordt 
afgebeeld. Druk op de + of – knop om de maand te
veranderen. Druk op de  knop om verder te gaan 
met de dag. 

4. De dag knippert en het       symbool wordt 
afgebeeld. Druk op de + of – knop om de dag te
veranderen. Druk op de  knop om verder te gaan 
met de tijd. 

5. De tijd wordt nu afgebeeld. Druk op de + of –
knoppen om AM, PM of 24 uur te kiezen. Druk op 

 om verder te gaan naar de uren. De uren 
knipperen nu. Druk op de + of – knop om de uren in 
het display te veranderen. Druk op  om verder te 
gaan naar de minuten De minuten knipperen nu. 
Druk op de + of – knop om de minuten in het
display te veranderen. De tijd en datum zijn nu 
ingesteld. 

 

OPMERKING: 1 starttijd zal alle stations in hetzelfde 
programma achtereenvolgens activeren. Hierdoor is het niet 
nodig om elk station een eigen starttijd te geven. Meerdere 
starttijden in een programma kunnen worden gebruikt voor 
aparte beregeningcycli in de ochtend, middag of avond.  

BEKNOPTE PROGRAMMEER HANDLEIDING HUNTER XC COMPUTER 

1. Met de  cursor op een specifieke dag (de 
cursor begint altijd met MO) drukt u op de + 
knop om de betreffende dag van de week 
als beregeningsdag te activeren. Druk op 
de – knop om de beregening voor die 
betreffende dag te annuleren. Na het indrukken van de + of – knop gaat de cursor 
automatisch naar de volgende dag. 

2. Herhaal stap 1 totdat alle gewenste dagen zijn gekozen. De gekozen dagen worden
met een  afgebeeld om hun status als ON aan te geven. De laatste  is de laatste 
beregeningsdag van dat programma. 

AUTOMATISCH
Wanneer u klaar bent met programmeren zet u de 
draaiknop op AUTOMATISCH om alle ingestelde 
programma’s en starttijden automatisch uit te laten 
voeren. Er vindt geen beregening plaats wanneer de 
draaiknop niet in de AUTOMATISCH stand staat.  

 

 

De looptijden per station instellen  
1. Zet de draaiknop op LOOPTIJD PER 

SECTOR
2. Het display laat het laatstgekozen 

programma zien (A, B of C), het 
gekozen stationsnummer, het
symbool, en het station knippert. U 
kunt een ander programma kiezen 
door op de PRG knop te drukken.

3. Druk op de + of – knop om de looptijd van het station te veranderen. U kunt 
de looptijd van de stations instellen tussen 1 minuut en 4 uren. 

4. Druk op de  knop om naar het volgende station te gaan.
5. Herhaal stap 3 en 4 voor ieder station. 

De Start Tijden van de beregening instellen. 

1. Zet de draaiknop op START TIJD 
BEREGENING.

2. Standaard staat de computer op programma A. 
Indien gewenst kunt u programma B of C kiezen 
met de PRG knop.

3. Druk op de + of – knoppen om de start tijd te
veranderen (in stappen van 15 minuten). 

4. Druk op de  knop om de volgende starttijd te kiezen, of druk op PRG voor 
het volgende programma.

Dagen van beregening instellen 
1. Zet de draaiknop op 

BEREGENINGS-DAGEN 
2. Het display laat het laatst-

gekozen programma zien (A, 
B of C). U kunt een ander 
programma kiezen door op de 
PRG knop te drukken.

3. De computer zal de zeven dagen van de week afbeelden met de 
Engelse afkortingen (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU). met een  
symbool of een    symbool boven het nummer van de dag. Het 
symbool geeft aan dat er op die dag beregend wordt en het  
symbool geeft aan dat er op die dag niet beregend wordt. 

 

De SEIZOENS-AANPASSING % functie gebruiken:
Met deze functie kunt u globale wijzigingen aanbrengen met betrekking tot het 
volgen van een eerder geprogrammeerd schema. Het aantal % geeft aan 
hoeveel van het daadwerkelijke programma van 100% wordt uitgevoerd. Dus 
10% is 1/10 deel en max. 150% is 1 ½ keer het programma. 
1. Zet de draaiknop op SEIZOENS-AANPASSING. 
2. In het display verschijnt een knipperend cijfer gevolgd door een % en ook 

een balk met horizontale streepjes welke altijd in het display blijft staan. 
Druk op de + of – knoppen om het percentage van de 
seizoensaanpassing te bepalen. Elk streepje van de balk staat voor 10%. 
Met deze functie kunt u de computer aanpassen van 10% tot 150% van 
het originele programma. 

Om de nieuwe aangepaste looptijden te kunnen zien zet u de draaiknop op 
LOOPTIJD PER SECTOR. De afgebeelde looptijd zal volgens de ingestelde 
seizoensaanpassing zijn aangepast. 

OPMERKING: De computer moet altijd vanuit de 
100% positie worden geprogrammeerd.

Beregeningsinterval instellen

1. Met deze functie kunt een 
beregeningsinterval van 1 tot 31 
dagen instellen. Met de cursor op 
EVEN drukt u één keer op de  knop 
zodat het       symbool verschijnt en 
het getal 1 gaat knipperen. Het interval schema verschijnt in het display.

2. Druk op de + of – knop om het aantal dagen tussen de beregeningen in te
bepalen (1 tot 31). Dit wordt de interval genoemd. 

De computer zal de beregening van het gekozen programma uitvoeren op de 
volgende Start Tijd en zal daarna met de ingestelde interval beregenen. 

Specifieke Dagen van de Week instellen om te beregenen 
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