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TEMPORIZADOR DE TORNEIRA COM BLUETOOTH®

COMO INSTALAR
Fixe a entrada do
temporizador à torneira/
espigão, rodando no sentido
horário - apenas aperte
manualmente. Ligue um
sistema de irrigação por gota
ou mangueira de jardim à
saída do temporizador.

Entrada do
temporizador:
fêmea 3/4"

D ECRÃ DE DEFINIÇÕES

Rosca BSP com
arruela de filtro

O ecrã de Definições
contém tudo o que é
necessário para controlar

Saída do
temporizador:
Rosca macho
BSP de 3/4"

totalmente o seu sistema
de irrigação. Pode
atingir-se selecionando

A DESCARREGAR APLICAÇÃO DIG BTT
BOHE-BTi

o botão definições do
Controlador

3 anos de garantia

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES
Entrada do temporizador,
Rosca fêmea BSP de 3/4"
Tampa do
compartimento
da bateria

B ECRÃ DE VARRIMENTO

Um botão para
execução e
restabelecimento
manual

Toque no ecrã para ligar ao
seu temporizador.
Novos controladores aparecem

Saída do temporizador,
rosca BSP macho
de 3/4"
Pressão de funcionamento: .68-8.3 BAR (68 KPA-827 KPA) • Apenas para irrigação
Taxa de fluxo: 14 L/H - 53 L/H • Certificação IP64

INSTALAR AS PILHAS
Recomendam-se suas pilhas alcalinas AA
• Retire a tampa das pilhas - mantenha o compartimento da bateria seco - instale
duas pilhas AA (Ver orientação).
• Coloque as pilhas dentro do compartimento e volte a instalar a tampa das pilhas.

na

parte inferior do ecrã.

E ECRÃ DE EXECUÇÃO MANUAL

como "Temporizador final da

O ecrã Execução Manual

mangueira BT".

permite a operação

Pode aceder a Histórico de

manual do temporizador.

Ligação e Contacte-nos através

Pode atingir-se

do ícone de informação

selecionando o botão

no canto superior direito

Execução Manual

do ecrã.

parte inferior direita do

na

ecrã. Modifique a duração
tocando no mesmo
para iniciar e toque no
botão para a direita para

C ECRÃ INICIAL

terminar.

Depois de ligado, o ecrã
Home surgirá. Neste ecrã,
pode programar o calendário
utilizando dias da semana,

MANUTENÇÃO
• De vez em quando, retire e limpe a arruela de filtro no lado da
entrada do temporizador.
• Retire as pilhas se o temporizador não for utilizado por um longo período de tempo.
• Em condições de frio extremo, desinstale o temporizador e leve-o para
o interior para evitar danos.
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pares/impares ou a cada X

O temporizador também pode funcionar manualmente a

dias e depois avance para as

partir do próprio temporizador tocando no botão de gota

horas de início e duração. A

de água

vista geral do calendário será

duração do programa calendarizado. O botão também se

atualizada instantaneamente

pode utilizar para terminar qualquer rega.

. A duração desta execução manual é igual à

com tudo o que programa.

Certificação FCC, Conformidade CE Bluetooth®

