
A2C-LAN Guia de instalação
Módulo de LAN para controladores ACC2 
da Hunter

INSTALAÇÃO

1. Desligue a energia do controlador.

2. Incline a unidade frontal. Depois, remova-a do painel 
maior para ter acesso à parte inferior da unidade frontal.

3. Remova a proteção (ou o módulo anterior) da unidade 
frontal do controlador. Pressione o botão com mola e 
puxe para baixo para remover.

4. Deslize o novo módulo A2C-WIFI para dentro até ouvir o 
clique da trava.

CONEXÃO LAN (ETHERNET)

1. Insira o cabo de rede no gabinete. Passe o cabo pelo 
canal, na parte traseira da unidade frontal. 

2. Conecte a tomada de rede (RJ-45 ou 8P8C) ao receptor 
no módulo A2C-LAN. Passe o cabo de LAN pelo canal do 
cabo, na parte traseira da unidade frontal. Deixe folga 
suficiente no cabo de rede para permitir a abertura e o 
fechamento da porta, sem prensar o cabo. 
 
 
 
 
 

3. Ligue a energia do controlador. Depois que o 
controlador reiniciar, o ícone de rede deverá 
aparecer na parte inferior da tela de início. 

REDE

Quando o cabo de LAN estiver conectado à rede e o ícone 
de rede aparecer com uma luz verde na tela Início, prossiga 
diretamente para a seção Configuração do software.

Pressione para 
cima

CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

1. Acesse a sua conta no Atendimento 
Web da Hunter sso.hunterindustries.
com.  No ícone Menu Principal 
do software Centralus, selecione 
Adicionar Controlador no menu 
suspenso. 

2. Siga as instruções na tela para 
adicionar o seu controlador. Após 
inserir as informações necessárias, o software enviará 
um Código de confirmação do controlador para fins de 
segurança.

3. Acesse Configurações no menu do controlador. 
Selecione Confirmação do controlador.

4. Insira na tela de configuração do software o código 
numérico exibido na tela de Confirmação do controlador.

5. Se o Código de confirmação estiver correto, o 
controlador será adicionado ao software e ao mapa.

6. O ícone de rede na tela de Início do controlador deverá 
trazer agora um ícone de status verde.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Teste de rede 
A função Teste de Rede verificará todas as conexões 
do controlador, por meio do roteador, ao servidor. Se o 
controlador não estiver se comunicando, esta ação indicará 
quais funções não estão sendo desempenhadas.

Observação: Em alguns casos, ligar e desligar o controlador 
pode restaurar ou corrigir a conexões de rede.

IP ESTÁT.

Não recomendamos atribuir um endereço IP estático a um 
módulo de LAN, mas pode ser que algumas redes exijam 
isso. Consulte o administrador do serviço de informações de 
rede do host para informar-se sobre as configurações exatas 
a serem inseridas, se necessário.

Conexão de rede

Ícone de status 
verde



CONFORMIDADE E APROVAÇÕES

Hunter Industries hereby declares that this product is in 
compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 2014/53/EU (Radio 
Equipment Directive). Contact Hunter Industries for complete  
compliance information.
 
FCC Notice
This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, you are 
encouraged to try to correct the interference by taking one or 
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and 
receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that of which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 
for help.

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is 
subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by Hunter 
Industries could void the user’s authority to operate this 
device. If necessary, consult a representative of Hunter 
Industries Inc. or an experienced radio/television technician 
for additional suggestions.

To satisfy FCC RF Exposure requirements for mobile and base 
station transmission devices, a separation distance of 20 cm 
or more should be maintained between the antenna of this 
device and persons during operation. To ensure compliance, 
operation at closer than this distance is not recommended. 
The antenna(s) used for this transmitter must not be  
co-located or operating in conjunction with any other  
antenna or transmitter.

Innovation, Science and Economic Development Canada 
(ISED) Compliance Notice
This device contains licence-exempt transmitter(s)/ 
receiver(s) that comply with Innovation, Science and 
Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and

2. This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

Certificado de conformidade com as diretrizes europeias
A Hunter Industries declara que o controlador 
de irrigação cumpre os padrões especificados 
nas Diretrizes Europeias de “compatibilidade 

eletromagnética” (2014/30/UE), “baixa tensão” (2014/35/
UE) e “equipamento de rádio” (2014/53/UE).

Esse símbolo indica que o produto não deve ser 
descartado como lixo doméstico e deve ser entregue 
em uma instalação de coleta própria para reciclagem. 
O descarte e a reciclagem adequados ajudam a 

proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. 
Para mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste 
produto, entre em contato com o município, com o serviço de 
coleta ou com a loja de onde você comprou este produto. 

                                                    RC-004-IG-A2CLAN   PT    1/20
IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

Saiba mais. Visite hunterindustries.com

Para ter acesso a todas as informações de configuração, leia o código QR ou 
acesse hunterindustries.com.
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