
BTT
Elemmel működő  
Bluetooth® csap időzítő 
 
Rövid üzembe helyezési 
útmutató

Magyar

Kérjük, olvassa el és tartsa meg az összes biztonsági és használati 
utasítást. További tudnivalókért látogasson el a hunterindustries.com/
BTT weboldalra.

Fontos biztonsági utasítások
1. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
2. Amennyiben szükséges, használjon vákuummegszakítót, hogy 

megelőzze a visszaáramlást!
3. Ha a vízkimenetet szabályozni kell, használjon nyomásszabályozót. 

(20 PSI (1,4 bar/138 kPa) esetén PRLG203FH3MH típusszám, 25 
PSI (1,7 bar/172 kPa) esetén PRLG253FH3MH típusszám, 30 PSI 
(2 bar/207 kPa) esetén PRLG303FH3MH típusszám, 40 PSI (2,8 
bar/276 kPa) esetén PRLG403FH3MH típusszám.)    

 Figyelmeztetések és óvintézkedések 
• NE végezzen a terméken engedély nélküli módosításokat.
• Tartsa távol a terméket tűztől és hőforrásoktól.
• Ne tegye ki az elemeket tartalmazó termékeket túlzott  

hőhatásnak (pl. ne tárolja közvetlen napfény, tűz vagy ilyen jellegű 
hatásoknak kitéve).

• A termék címkéje a termék hátoldalán található.
• Csak azonos típusú vagy egyenértékű elemekre cserélje. A használt 

elemeket az utasítások szerint selejtezze le. 
• Ne keverje a régi és az új elemeket, és ne keverje a különböző típusú 

és gyártmányú elemeket.

Elemek csatlakoztatása
1. Az elemtartó kihúzásához nyomja össze 

két ujjal az elemtartó füleit.
2. Illesszen be két darab szabványos AA 

típusú alkáli elemet a csatlakozóba. 
Figyeljen a + pozícióra.

3. Helyezze vissza az elemtartót.
4. Tesztelje a vezérlő áramellátását; ehhez 

nyomja meg a vezérlő elején lévő kézi 
gombot, és várja meg a kattanó hangot. 
Kikapcsoláshoz nyomja meg újra. 
MEGJEGYZÉS: A kézi gomb üzemmód  
legfeljebb 60 percig működik, majd  
kikapcsolja az öntözést. 

Vízellátás csatlakoztatása  
Utasítások BTT-100/200 típushoz: 
1. A vezérlőt csak szabványos  

¾"-es (19 mm-es), menetes vízellátó/
tömlő csaptelep kivezetéshez 
csatlakoztassa.

2. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.
3. Csatlakoztasson egy ¾"-es (19 mm-es) 

bemenő tömlőt vagy csepegtető adaptert 
(típusszám: BTT-LOC) a BTT kivezetéséhez.

4. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.

Vízellátás csatlakoztatása  
Utasítások BTT-101/201 típushoz:
1. A vezérlőt csak szabványos ¾"-es (19 mm-es), menetes vízellátó/

tömlő csaptelep kivezetéshez csatlakoztassa. A szürke adapter 
lecsavarásával felhasználhatja az 1"-es (25 mm-es) BSP bemeneti 
lehetőséget is.

2. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.

3. Csatlakoztasson egy ¾"-es (19 mm-es) bemenő tömlőt, csepegtető 
adaptert (típusszám: BTT-LOC), vagy illessze a gyorscsatlakozó 
adaptert (mellékelve) a BTT kivezetésére.

4. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.

Mobilalkalmazás letöltése
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 újabb szükséges. 
Kompatibilis  
iPhone® készülékekkel.

 

• Android kompatibilitás: Android 
4.4 vagy újabb szükséges.

2. A vezérlő 10 méteres körzetén belül kell 
tartózkodni.

3. Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonján.
4. Nyomja meg a SCAN (Keresés) gombot, és válassza ki a  

Hunter BTT-t.

Időzítő üzemmód beprogramozása
A Timer (Időzítő) üzemmód segítségével 
négy  
különböző kezdési idővel öntözhet 1 
másodperc és 6 óra között  
minden öntözési napon.
1. Nyomja meg a Schedule (Ütemezés) 

gombot, és válassza ki a Timer (Időzítő) 
fület. 

2. Öntözési napok: válassza ki a kívánt 
öntözési napokat. Mentse el és hagyja 
jóvá.

3. Kezdési idők: Állítsa be a START TIME 
1 (1. KEZDÉSI IDŐ), és opcionálisan a 
START TIME 2-4 (2-4. KEZDÉSI IDŐ) 
értékét. Mentse el és hagyja jóvá. 
Mentse el és hagyja jóvá.

4. Üzemidő: Állítsa be a RUN TIME 
(ÜZEMIDŐ) kívánt értékét 1 másodperc és 6 óra között. Mentse el és 
hagyja jóvá. 

A ciklusos üzemmód beprogramozása
A ciklusos üzemmód segítségével az 
üzemidő folyamatosan ismétlődhet az 
ütemezett időtartamot (Áztatási idő) 
követően a kezdési időtől a befejezési 
időpontig.
1. Nyomja meg a Schedule (Ütemezés) 

gombot, és válassza a Cycling (Ciklusos) 
fület. 

2. Öntözési napok: válassza ki a kívánt 
öntözési napokat. Mentse el és hagyja 
jóvá.

3. Kezdési idők: Állítsa be a START TIME 
1 (1. KEZDÉSI IDŐ), és opcionálisan a 
START TIME 2 (2. KEZDÉSI IDŐ) értékét. 
Mentse el és hagyja jóvá.

4. Befejezési idők: Állítsa be az END TIME 1 (1. BEFEJEZÉSI IDŐ), és 
opcionálisan az END TIME 2 (2. BEFEJEZÉSI IDŐ) értékét. Mentse el 
és hagyja jóvá.

5. Üzemidő: Állítsa be a kívánt RUN TIME (ÜZEMIDŐ)  
értékét 1 másodperc és 24 óra között. Mentse el és hagyja jóvá.

6. Áztatási idő: Állítsa be az opcionális SOAK TIME (ÁZTATÁSI IDŐ) - az 
egyes üzemidők közötti időtartam - értékét 1 másodperc és 24 óra 
között. Mentse el és hagyja jóvá.

Kézi öntözés
1. Kézi öntözéshez nyomja meg a Schedule (Ütemezés), majd a Play 

(Lejátszás) gombot, és válasszon ki egy zónát, vagy válassza a Run 
All (Összes futtatása) lehetőséget. Írjon be egy üzemidőt legfeljebb 

Kézi gomb  
alacsony töltöttség jelző

Kézi gombok  
alacsony töltöttség jelző



360 perc értékig, és nyomja meg a Run 
(Futtatás) gombot. 

2. Kézi indítás gomb üzemidő: a vezérlő 
beállításaiban a zónáknál válasszon 
zóná(ka)t, és állítsa be az üzemidőt 1 és 
60 perc közötti értékre. Mentse el és 
hagyja jóvá.

További beállítások
1. A BTT átnevezése: nyomja meg a More 

(Továbbiak)  gombot, válassza ki 
a vezérlőt és a sorozatszámot, és a 
Nickname (Felhasználónév) mezőbe írjon 
be egy nevet. Mentse el és hagyja jóvá.

2. Jelszó létrehozása: a vezérlő 
beállításaiban írjon be egy négyjegyű 
kódot a Create a Passcode (Jelszó 
létrehozása) mezőbe. Letiltásához nyomja meg a Disable Passcode 
(Jelszó letiltása) lehetőséget. Mentse el és hagyja jóvá.

3. Nyelv módosítása: nyomja meg a More (Továbbiak)  gombot, 
válassza ki az App Settings (App beállításai), majd a Language 
(Nyelv) lehetőséget. Válassza ki a kívánt nyelvet. Mentse el és 
hagyja jóvá.

4. Öntözés felfüggesztése: a vezérlőn az Advanced (Haladó) 
beállításokban válassza ki a Suspend (Felfüggesztés) lehetőséget. 
Állítsa be 1 és 99 nap közötti értékre. Mentse el és hagyja jóvá.

5. Zóna kiiktatása üzemmód: a vezérlő beállításaiban a zónák részben 
válassza ki a kívánt zónát, és a választókapcsolóval kapcsolja ki az 
öntözést.  

Hibaelhárítás

Probléma Megoldás

A vezérlő nem jelenik 
meg a keresési listán
Elveszíti a kapcsolatot
Nem tud kapcsolódni, 
vagy alkalmazáshiba

Álljon közelebb, a vezérlő 10 méteres 
körzetén belülre.
Ellenőrizze az elem erősségét, és töltse fel 
az elemeket. Távolítsa el és telepítse újra 
a Hunter BTT alkalmazást. Fogadja el az 
engedélyeztetéseket: "Tartózkodási hely 
nyomon követése", vagy kézzel kapcsolja 
be az engedélyeket az okostelefon 
beállításaiban. Indítsa újra az okostelefont.
Állítsa vissza a telefon hálózati beállításait. 
Csatlakoztassa újra a vezérlőt.

A manuális gomb 
megnyomásra nem 
válaszol

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

Az alkalmazás öntözést 
jelez, de valójában nem 
történik öntözés.

Kapcsolja be a vízellátást. Ismételje meg 
a kézi öntözést az alkalmazásban vagy a 
vezérlőn.

Az automatikus öntözés 
nem indul el a kezdési 
időben

Ellenőrizze, hogy a vezérlő be van-e 
állítva automatikus öntözésre, illetve 
megfelelőek-e a kezdési idők, az üzemidő 
és az öntözési nap.

A vezérlő egynél több 
alkalommal öntöz.

Szükség szerint szüntesse meg a vezérlő 
kezdési időit.Helyesbítse az áztatási időt a 
ciklusos üzemmódban.

Hibás jelszó Távolítsa el és cserélje ki az elemeket. 
Térjen vissza az alkalmazáshoz és 
csatlakoztassa.

Bluetooth információk 
1. Üzemi frekvenciasáv: 2400 MHz - 2480 MHz.
2. Bluetooth: maximális átviteli teljesítmény kisebb mint 20 dBm EIRP 

(Effektív izotróp kisugárzott teljesítmény)  
Bluetooth Low Energy: maximális spektrális teljesítménysűrűség 
kisebb mint 10 dBm/MHz EIRP.

 
 

 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 leselejtezés és 
újrahasznosítás segíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és 
a környezet védelmét. A termék leselejtezésével és újrahasznosításával 
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, 
a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket 
vásárolta. A használt elemek leselejtezését végezze a helyi 
szabályozásoknak megfelelően. NE égesse el.  

Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó 
gazdálkodási rendelet 
XII. cikke
Az "Alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó 
gazdálkodási rendelet" értelmében az NCC engedélye nélkül semmilyen 
cég, vállalkozás vagy felhasználó nem módosíthatja a jóváhagyott 
kis teljesítményű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem 
növelheti azok átviteli teljesítményét, illetve nem módosíthatja eredeti 
jellemzőiket és teljesítményüket. 

XIV. cikk
A kis teljesítményű rádiófrekvenciás eszközöknek nem szabad 
befolyásolniuk a légi forgalom biztonságát és zavarniuk a legális 
kommunikációt; ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak kötelessége 
azonnal leállítani az üzemeltetést addig, amíg nem biztosítja a 
zavar kiküszöbölését. Az említett legális kommunikáció a távközlési 
törvénynek megfelelően működtetett rádiókommunikációt jelenti.

A berendezés védelme 
• Víznyomás előírások: gondoskodjon arról, hogy a víznyomás  

7-116 PSI (0,5-8 bar/50-800 kPa) érték közé essen.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a víz tiszta, szennyező részecskéktől 

mentes legyen. 
• Maximális bemeneti vízhőmérséklet: 38 °C (100 °F)
• Üzemi hőmérséklettartomány: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F)
• Fagyvédelem: ne hagyja, hogy a víz belefagyjon a  

csap időzítőbe vagy bármely csatlakoztatott tömlőbe.
• Vegyszerek: ne használja a csap időzítőt vegyszerekkel, illetve  

vegyszerek adagolására.
• Ne nyissa ki: a csap időzítő nem szorul karbantartásra és  

nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. 
• A vízszivárgás megelőzése érdekében ajánlott  

a csatlakozások időszakos ellenőrzése. 
• Jóváhagyások: IPX6

A Bluetooth® kifejezés és logó a Bluetooth SIG, Inc.bejegyzett védjegye, és a 
Hunter Industries Corporation minden esetben engedéllyel használja ezeket 
a védjegyeket. Az IOS az Egyesült Államokban és más országokban a Cisco 
védjegye, és felhasználása engedéllyel történik. Az Apple, az Apple logó és az 
iPhone az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A Google, a Google 
logó, a Google Play és az Android a Google LLC védjegye. 
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