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HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

A TBD elemes vezérlő a GARDEN WIZ (iOS) és GAMLA  (Android) applikáció segítségével okostelefon/
tablet használatával programozható Bluetooth 4.0-ás technologiát használva (iOS rendszerű –  iPhone 
4S vagy újabb – vagy Android rendszerű, pl. Samsung S3 és hasonló készülékek). Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a készüléke képes a Bluetooth 4.0-ás kapcsolatra. Figyelem! A programozás megkezdése 
előtt minden zónát aktiváljon manuál üzemmódban.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

• Zónák száma: 1, 2, 4 vagy 6.
• Az áramellátást alkáli elemek biztosítják (2 x 1.5 V AA)
• Precíziós eljárással kialakított ABS test
• Az elemtartó fedele tömítő “O” gyűrűvel szigetelve
• IP68-as védelem (teljesen vízálló)
• 9 VDC latcs szolenoidokat tud vezérelni
•  Kábel (piros) a két vezetékes mechanikus esőérzékelő csatlakoztatásához (NC)
• Rögzítő kampo, mely kompatibilis a Rain gyár EzOPEN szelepdobozával.

AZ ALKALMAZÁS TULAJDONSÁGAI

Programozási lehetőségek
• Program szerint A, B  C (4 indítás, heti/havi/ciklikusban)
• Szelepenként (fix öntözési időtartam napi 4 indítással)
•  Szelepenkénti indítási idővel (4 indítási idő független öntözési hosszokkal,  

öntözés hossza  1 perctől 23 óra 59 percig
• Hibás működés figyelmeztetés

ELEMEK BEHELYEZÉSE

Csavarja le a vezérlő hátoldalán található elemtartó fedelét és helyezzen be 
két darab alkáli, kifolyásmentes AA 1.5 V elemet.  Figyeljen a helyes polari-
tásra!
Megjegyzés: Mielőtt visszacsavarja a fedelet győződjön meg róla, hogy nincs 
szennyeződés az elemtartóban, mely korróziót okozhatna.

TBD

ELEKTOHIDRAULIKUS SZELEPEK CSATLAKOZTATÁSA

RAIN Elektrohidraulikus szelepek
A TBD vezetékei gyorscsatlakozós véggel vannak ellátva, melyeken látható a 
zóna száma is. Csatlakoztassa a Rain latch elektro-hidraulikus szelepét a TBD-
hez a lenti képen látható módon.

ESŐÉRZÉKELŐ CSATLAKOZTATÁSA

Mechanikus, alaphelyzetben zárt (NC), esőszenzor csatlakoztatható a TBD-
hez. Az esőérzékelő feladata az öntözés leállítása, ha megfelelő mennyiségű 
eső esett.
1. Vágja ketté a piros vezetéket a gyűrű felénél.
2. Csupaszolja le a vezetékeket körübelül 15 mm hosszan. Csatlakoztassa a 
kábelvégeket az esőérzékelő egy-egy kábelvégéhez.
3. Használjon vízmentes csatlakozót, ilyenek a Blazing LV9500 vagy 3M IR316).

Megjegyzés: A TBD kompatibilis bármely gyártó alaphelyzetben zárt (NC) 
esőérzékelőjével. 

MÁS GYÁRTÓ LATCH SZOLENOIDJAINAK  
CSATLAKOZTATÁSA

1. Vágja le a TBD vezérlő vezetékeinek gyorcsatlakozós végét.
2. Csatlakoztassa a TBD fekete kábelét a szolenoid fekete kábeléhez (használ-
jon vízmentes csatlakozót, ilyenek a Blazing LV9500 vagy 3M IR316).
3. Csatlakoztassa a szolenoid piros vezetékét a TBD megfelelő zónaszámú ká-
beléhez (kék vezeték). A zónaszámok megtalálhatóak a TBD kábelein  (hasz-
náljon vízmentes csatlakozót, ilyenek a Blazing LV9500 vagy 3M IR316).
Figyelem: győződjön meg arról, hogy más gyártók terméke kompatibilis a 
vezérlővel.
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APPLIKÁCIÓ FELHASZNÁLÓI FELÜLETE

1. Device name: Beállíthatja a vezérlő nevét 

2. Change password: Biztonsági kód módosítása

3. Serial number: a készülék egyedi azonosító száma 

4.  Number of valves: Megadhatja a készülék által üzemel-
tetni kívánt szelepek számát

5. Time: beállítható a kívánt időformátum

6. Date: beállítható a kívánt dátumformátum

7.  Program mode: beállítható a kívánt programozási mód - 
Szelepenként vagy Hagyományos (ABC)

8.  Dosage mode: beállítható a kívánt vízadagolási mód. Az 
öntözési idő beállítható szelepenként (minden indulási 
időpontnál egyforma időtartam), vagy minden indulási 
időhöz különböző időtartam (4 különböző idő). Ez a funk-
ció akkor érhető el ha a programozás szelepenkénti mód-
ra van állítva.

9.  Irrigation days mode: válassza ki a kívánt öntözési üzem-
módot - Hét napjai, Páros paratlan napok vagy körciklus

10. Main Valve: ez a funkció nem elérhető a TBD-nél

11.  Buzzer: ha a csipogás be van kapcsolva (ON), a vezérlő 
csipog ha csatlakozva van Bluetooth kapcsolattal. Akkor 
is csipogni fog, ha riasztás van.

12. Flow switch: ez a funkció nem elérhető a TBD-nél

13. Factory reset: minden beállítás és program törlése

14. Update: megjeleníti ez elérhető frissítést a készülékhez

15. Version: megjeleníti az alkalmazás okostelefonos verzióját
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A GARDEN WIZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

A GARDEN WIZ / GAMLA ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE Győződjön meg róla, hogy 
a telefonja vagy tabletja csatlakozik az internethez. Töltse le az ingyenes alkal-
mazást az App Store-ból (GARDEN WIZ) vagy Google Play Store-ból (GAMLA).

KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

Tartózkodjon a TBD közelében és kattintson a bluetooth ikonra. Az appliká-
ció listázza az elérhető eszközöket. Válassza ki a készüléket, melyhez csatla-
kozni kíván.
Adja meg a biztosnági kódot (az alapértelmezett kód: 1234).
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ABC PROGRAMOZÁS

Az alkalmazás két különböző programozási módot kínál.
Az első az ABC programonkénti programozás. Ez a mód 3 különböző progra-
mot biztosít, programonként 4 indulási idővel. Minden szelephez független 
öntözési időtartam állítható be.
A beállított indítási időpontban a készülék elindítja az első szelepet és végig 
nyitva tartja a beállított öntözési időnek megfelelően. A második szelep az 
első szelep öntözési ideje lejárta után fog következni és így tovább. 

Példa: A képen látható: 2 indítási idő van beállítva az A programon (az első 
05:00 a második 23:00). Csak az egyes szelep müködik az A programban 3 per-
ces öntözési időtartammal.  A program a hét minden napjára be van állítva.

PROGRAMMING BY VALVE

A második programozási mód a  a szelepenkénti lehetőség.
Ez a módszer lehetővé teszi, hogy szelepenként 4 egymástól független indí-
tási időt állítson.
Az öntözési időtartam beállítására két lehetőség van:
• minden indulási időhöz más-más öntözési időtartam  vagy
• egy  öntözési időtartam minden induláshoz.
Az öntözési idő beállításának módszerét a beállítások menüpontban kell kivá-
lasztani. (SETTINGS SCREEN).

Példa: A képen látható: Mindkét indulási időhöz különböző öntözési időtarta-
mok vannak beállítva. (először 22:00-kor öntöz 10 percet, aztán  05:30-kor 15 
percet,) Az öntözés napjai: Hétfő, Szerda, Péntek

HIBAJELZÉSEK

A vezérlő képes számos működési rendellenesség felismerésére és szükség 
esetén leválasztja a szolenoidot a vezérlőről. 
A figyelmeztetéseknek két típusa van:

TANÁCSOK

A készüléket nem szabad fagy hatásának kitenni.
A készüléket télen tárolja meleg, védett helyen.
A vezérlő programozása a zárt szelepdobozon keresztül végezhető, nem kell a 
fedelet leemelni. Ha a jelszót megváltoztatta, azt rögzítse valahol.
Az elemeket az öntözési szezon befelyeztével távolítsa el és az új öntözési sze-
zonra helyezzen be új alkáli, nem folyósodó elemeket.
A vezérlő a mellékelt gyűrűvel elhelyezhető egy szolenoidon, vagy a RAIN 
speciális szelepdobozának oldalán.
A csomagolás nem tartalmaz elemeket.
A vezérlő és a szolenoid közötti kábel megszakítása öntözés közben azt ered-
ményezi, hogy a szelep nem áll le.

Warnings (figyelmeztetés):
Az öntözés kisebb hiba miatt meg lett állítva, vagy fel lett függesztve.

Problems (probléma): 
Az öntözés a rendszer súllyos rendellenessége miatt nem történt meg.
A kijelzőn az ikonra kattintva megismerhető a hiba és annak oka. 


