
 

MANUAL  

PROGRAMADOR AMICO PRO 2 e 4 ZONAS 

Introdução 
Obrigado por optar por um controlador NOVA ROCHA AMICO PRO. Os designers combinaram a 
simplicidade dos interruptores mecânicos com a precisão da eletrônica digital para fornecer a 
você um controlador que é fácil de programar e extremamente versátil. O controlador oferece 
conveniência e flexibilidade, permitindo que você execute um programa de rega totalmente 
automático, semiautomático ou manual para todas as suas necessidades de rega. 
Leia este manual atentamente antes de começar a programar e usar o controlador. 

Instalando pilhas 
Abra o compartimento das pilhas na parte traseira e insira 2 pilhas AA de 1,5 volts. Certifique-

se de que as pilhas estão  instaladas com a polaridade correta conforme indicado no 

compartimento para evitar possíveis danos ao temporizador. Feche o compartimento das 

pilhas de forma adequada e firme para evitar a oxidação da pilha e dos seus contactos. 

Instalação 
Conecte o controlador à válvula elétrica com o conector rápido de cabo. Programe o 

controlador seguindo as instruções neste manual. 

Comandos Gerais 
ECRAN 
R: Hora atual 
B: Hora de início 
C: Duração 
D: Frequência 
E: Próxima irrigação 
CHAVES: 
1. OK Para confirmar uma nova configuração 
2. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO Definir programa em execução / Desligue a estação / 
funções 
3. MANUAL Para regar manualmente 
4. “-” Para diminuir uma configuração numérica 
5. “+” Para aumentar uma configuração numérica 

AJUSTE DA HORA ATUAL 
Pressione o botão Ok para ativar o display retro-iluminado. 
A exibição da hora atual começará a piscar. 
Para modificar as horas pressione o botão + ou -. Quando a hora desejada for alcançada, 

pressione Enter para começar a definir os minutos. Repita como acima usando os botões + e - 

para modificar. Após a conclusão, pressione Enter para ir para a configuração Hora de início. 

AJUSTE DO PROGRAMA DE HORA DE INÍCIO 
A hora de início é a hora de iniciar o ciclo de irrigação. 
Pressione o botão OK e usando os botões + e - defina a hora de início desejada. Em seguida, 
pressione Enter e repita esta etapa para modificar os minutos. Pressione Enter para salvar e 
mover para a configuração Duração. 
NOTA: defina “OFF” se não quiser usar o programa 



 

 
 
DEFINIÇÃO DE DURAÇÃO 
A duração é o tempo definido para cada ciclo de irrigação. Aumente ou diminua o tempo 

necessário usando os botões + ou -. A duração mínima é de 1 minuto e a máxima de 240 

minutos. Para confirmar, pressione o botão OK para salvar e passar para a próxima zona. 

AJUSTE DE FREQUÊNCIA 
A frequência é o intervalo entre um ciclo de irrigação e o próximo. Aumente ou diminua o 
valor usando o botão + ou -. 
A frequência máxima é a cada 6 horas (até 4 vezes por dia) e a frequência mínima é uma vez a 
cada 15 dias. 
Para confirmar, pressione o botão OK para salvar e passar para definir o PROGRAMA B. 

Rega Manual 
Este temporizador de chuva pode permitir a rega manual sem perturbar o programa 
predefinido. Para usar este recurso, pressione o botão MANUAL e o display aparecerá como a 
imagem ao lado. Usando os botões + e - selecione a duração desejada de 1 a 240 minutos e 
pressione OK para confirmar. 
Para cancelar a rega manual, pressione o botão MANUAL. 

Para desligar ou cancelar 
Para cancelar a rega programada, pressione e segure o botão OFF por 4 segundos. 
Pres AUTO / OFF para retornar à posição automática.  

 

 

 

 

 


