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Kérjük, olvassa el, és tartsa be az összes biztonsági és a 
használattal kapcsolatos utasítást. További információk a 
hunterindustries.com/BTT webhelyen találhatók.

Fontos biztonsági utasítások
1. Olvassa el, őrizze meg, és kövesse az utasításokat.
2. Vegyen komolyan minden figyelmeztetést.
3. Csak olyan tartozékokat/alkatrészeket használjon, melyeket a 

gyártó előírt.
4. Mennyiben szükséges, használjon vákuummegszakítót, hogy 

megelőzze a visszaáramlást!

Bluetooth információ 
1. Működési frekvenciasáv: 2400MHz - 2480MHz. 
2. Bluetooth: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 

20 dBm EIRP
3. Bluetooth Alacsony energia: A maximális teljesítmény 

spektrális sűrűsége kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP

 Figyelmeztetések és felhívások 
• NE végezzen a terméken jogosulatlan módosításokat.
• A terméket tartsa távol tűztől és hőforrásoktól.
• Ne tegyen ki elemeket tartalmazó termékeket  

túlzott hőnek (pl. közvetlen napsugárzás,  
tűz vagy hasonló).

• A termékcímke a termék hátoldalán található.
• Az elemeket csak azonos, vagy annak megfelelő típusúakra 

cserélje. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően 
selejtezze ki. 

• NE használjon egy időben régi és új, valamint eltérő típusú és 
fajtájú elemeket.

• Az elemeket hűvös, száraz helyen  
tárolja, normál szobahőmérsékleten.

Az elemek csatlakoztatása
1. Nyomja össze az elemtartó rekesz 

füleit két ujjal az elemtartó rekesz 
kihúzásához.

2. Helyezze be polaritás helyesen 
a mellékelt 2 db AA típusú alkáli 
elemet.

3. Helyezze vissza az elemtartó 
rekeszt.

4. Nyomja meg a készülék elején lévő 
kézi indítógombot. Kattanó hang 
jelzi a nyitást. A gomb ismételt 
megnyomására a készülék lezár.

5. MEGJEGYZÉS: A kézi indítással 
legfeljebb 60 percig tart az öntözés, 
majd leáll. 

Csatlakozás a vízhálózatra 
BTT-100 utasítások: 
1. A bemeneti csatlakozó 3/4” NPT 

belső menet. Ezzel külső menetes 
csapra csatlakozhat.

Manuális gomb
Az alacsony 

elemfeszültség jelzőfénye

2. Kézzel húzza meg szorosra.
3. Csatlakoztasson egy 3/4”-os tömlőcsatlakozót  

vagy csepegtető adaptert (modellszám: BTT-LOC)  
a BTT kimenethez.

4. Kézzel húzza meg szorosra.

Csatlakozás a vízhálózatra 
BTT-101 utasítások:
1. A bemeneti csatlakozó 3/4” BSP és 1” NPT belső menet. Ezzel 

külső menetes csapra csatlakozhat. 1” menet esetén tekerje ki 
a készülék felső részéből a szűkítő idomot.

2. Kézzel húzza meg szorosra.
3. Csatlakoztasson egy 3/4”-os tömlőcsatlakozót, vagy 

csepegtető adaptert (modellszám: BTT-LOC), vagy 
gyorscsatlakozó adaptert (mellékelve) a BTT kimenethez.

4. Kézzel húzza meg szorosra.

Programozás az alkalmazással
1. Töltse le az ingyenes Hunter BTT 

alkalmazást okostelefonjára az App 
Store áruházból iOS® eszközökre 
vagy a Google Play™ áruházból 
Android™ eszközökre.

• iOS kompatibilitás:  
iOS 9.0 vagy annál újabb 
verzió szükséges. 

Kompatibilis az iPhone® 
készülékkel.

• Android kompatibilitás: 
Android 4.4 vagy újabb 
verzió szükséges.

2. Az elemes vezérlő legyen 10 méteren (32’) belül.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-ot az okostelefonján.
4. Nyomja meg a SCAN gombot és válassza ki a BTT-eszközt.

IDŐZÍTŐ üzemmód programozása
Az IDŐZÍTŐ üzemmód lehetővé teszi 
két különböző kezdési időpontban 
történő öntözést 1 perctől 6 óráig 
öntözési naponként.
1. Nyomja meg az Ütemezés ikonját, 

majd válassza ki az IDŐZÍTŐ lapot
2. Öntözési napok: Válassza ki, mely 

napokon, vagy hány naponta öntöz. 
Mentse és hagyja jóvá.

3. Indítási idők: Állítsa be az 1. Kezdési 
időt, és ha szükséges, a 2. Kezdési 
időt. Mentse és  
hagyja jóvá.

4. Öntözés hossza: Állítsa be az 
Öntözés időtartamát 1 perc és 6 óra 
között. Mentse és hagyja jóvá.

5. Öntözés szüneteltetése: Állítsa be az Öntözés felfüggesztése 
értéket 0 és 7 nap között. Mentse és  
hagyja jóvá.

6. Kikapcsolás: Az IDŐZÍTŐ mód kikapcsolásához válassza a 
KIKAPCSOLÁS fület, majd hagyja jóvá.

7. Kézi indítás a telefonról: a KÉZI fülön 1 és 360 perc  
közti öntözést állíthat be, ami a Start, majd OK után  
rögtön indul.

A CIKLUSOS mód programozása
Ciklusos módban a kezdési időponttól a kikapcsolási időpontig 
megy az öntözés, úgy, hogy az első öntözés után a beszivárgási 
időtartamig nem öntöz, majd újra öntöz, és így tovább...
1. Nyomja meg az ütemezés ikonját, majd válassza ki a 

CIKLUSOS lapot
2. Öntözési napok: Válassza ki a kívánt öntözési napokat. Mentse 

és hagyja jóvá.



3. Indítási idők: Állítsa be az 1. 
Kezdési időt, és ha szükséges, a 
2. Kezdési időt. Mentse és hagyja 
jóvá.

4. Befejezési idők: Adja meg a 
kikapcsolási idő1, és ha szükséges, 
a kikapcsolási idő2 értéket. 
Mentse és hagyja jóvá.

5. Öntözés hossza: Állítsa be az 
Öntözés időtartamát 1 másodperc 
és 24 óra között. Mentse és hagyja 
jóvá.

6. Beszivárgási időtartam: adja meg 
(1 másodperc - 24 óra), hogy, 
mennyi szünet legyen két öntözés 
között. Mentse és hagyja jóvá.

7. Kikapcsolás: A CIKLUSOS üzemmód kikapcsolásához válassza 
a KIKAPCSOLÁS fület, majd hagyja jóvá.

8. Kézi indítás a telefonról: a KÉZI fülön 1 és 360 perc közti 
öntözést állíthat be, ami a Start, majd OK után rögtön indul.

További beállítások
1. Nyomja meg a Beállítások ikont
2. A BTT átnevezése: Válassza a 

Settings (beállítások) fület, és írjon 
be egy nevet a Nickname (becenév) 
részre. Mentse és hagyja jóvá.

3. Jelszó létrehozása: A BTT 
beállításoknál adjon meg egy 
4 számjegyű kódot a Create a 
Passcode (kód létrehozása) részben. 
A letiltáshoz válassza ki a Disable 
Passcode (kód tiltása) opciót, majd 
hagyja jóvá.

4. Nyelv megváltoztatása: Válassza ki 
a Settings fület, majd nyomja meg 
az App Settings, majd a Language 
gombot. Válassza ki a kívánt 
nyelvet. Mentse és hagyja jóvá.

Hibaelhárítás

Probléma Megoldás

A kézi indítógomb 
megnyomásraa nem 
válaszol

Cserélje ki az elemeket.  
(2 db AA alkáli elem)

Az eszköz nem jelenik 
meg a beolvasási 
listán, vagy elveszíti a 
kapcsolatot

Menjen 10 méternél közelebb a 
vezérlőhöz. Cserélje ki az elemeket. (2 
db AA alkáli elem)

Az alkalmazás jelzi az 
öntözést, de semmi sem 
történik

Kapcsolja be a vízellátást.
Csatlakoztassa újra az eszközt.

Az automatikus öntözés 
nem indul el a kezdési 
időben

Ellenőrizze, hogy a BTT automatikus 
öntözésre van-e programozva.
Módosítsa kezdési idő DE/DU 
beállítását. Módosítsa az öntözési 
napokat.

A készülék több mint 
egy alkalommal öntöz

Szüntesse meg a felesleges indítási 
időpontot.
Ciklusos mód esetén módosítsa a 
beszivárgás hosszát.

Helytelen kód Vegye ki és cserélje ki az elemeket. 
Lépjen vissza az alkalmazáshoz és 
csatlakozzon.

hunterindustries.com                                        

 CE közlemény  
A Hunter Industries kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 
2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az összes többi EU irányelv 
követelményeinek. 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket tilos a háztartási 
hulladék közé helyezni, azt újrahasznosítás céljából megfelelő 
hulladékgyűjtő létesítménybe kell szállítani. A megfelelő kiselejtezés 
és újrahasznosítás segít a természeti erőforrások, az emberi 
egészség és a környezet védelmében. A termék kiselejtezésével és 
újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon 
a helyi önkormányzathoz, az hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy 
az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A használt elemektől 
szabaduljon meg megfelelően, a helyi szabályozásoknak 
megfelelően. NE égesse el.  

Az alacsony fogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelési 
szabályzata 
XII. Cikk
Az NCC által kiadott engedély nélkül az „alacsony fogyasztású 
rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó szabályzata” 
szerint szerint vállalatok, vállalkozások vagy a felhasználók 
nem módosíthatják a frekvenciát, nem növelhetik az átviteli 
teljesítményt és nem változtathatják a jóváhagyott alacsony 
fogyasztású rádiófrekvenciás eszközök eredeti jellemzőit vagy 
teljesítményét. 

XIV. Cikk
Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás eszközök nem 
befolyásolják a repülőgépek biztonságát és nem okoznak 
zavart a törvényes kommunikációban; ha ilyet észlel, a 
felhasználónak haladéktalanul meg kell szakítania a használatot, 
amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett törvényes 
kommunikáció a távközlési törvénynek megfelelően működtetett 
rádiókommunikációt jelenti.

Berendezésvédelem 
• A víz nyomására vonatkozó követelmények: Győződjön meg 

arról, hogy a víz nyomása 7-116 PSI (0.5-8 bar)
• Győződjön meg arról, hogy a víz tiszta és részecskementes. 
• A bemenő víz maximális hőmérséklete: 38 ° C (100 ° F)
• Üzemi hőmérséklet: 5 ° C és 60 ° C között (41 ° F és 140 ° F)
• Fagyvédelem: Ne hagyja, hogy a víz befagyjon az időzítő 

készülékbe, vagy bármely csatlakoztatott tömlőbe.
• Vegyszerek: Ne használja az időzítőt semmilyen vegyi anyag 

szórására.
• Ne nyissa fel: Az időzítő készülék nem igényel karbantartást, 

és nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. 
• A vízszivárgás elkerülése érdekében javasolt a csatlakozások 

rendszeres ellenőrzése. 
• Jóváhagyások: IPX6

A Bluetooth® szómegjelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. 
tulajdonában  
álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation által  
engedélyezett jelek bármilyen felhasználása licenc alatt áll. 
Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült 
Államokban és más országokban, és licenc alapján használják.  
Az iPhone az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más 
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© 2019 Hunter Industries Inc. A Hunter és a Hunter logó a Hunter 
Industries védjegye, bejegyzett az Egyesült Államokban és más 
országokban.

hunterindustries.com                                               RC-074-QG-BTT-HU       03/2019

http://hunter.direct/btthelp


