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INTRODUÇÃO 

Um sistema controlado de forma remota, o BL-IP é um programador de rega estanque com 

conectividade Bluetoot alimentado a pilhas. É a solução perfeita quando necessita de instalar 

programadores em lugares onde não exista corrente eléctrica. Ideal para colocação em caixas 

ou espaços enterrados próprios para alojar equipamentos tecnicos. 
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1. DESCARGA GRATUITA DA APLICAÇÃO 

No seu Telemóvel (smartphone) e/ou Tablet, entre na aplicação APP STORE ou PLAY 

STORE. 

Procure e descarregue a aplicação MySOLEM. 

Uma vez instalada, ative a função Bluetooth do seuTelemóvel ou Tablet. 

2. SINCRONIZAÇÃO 

Coloque a pilha alcalina 9V no programador, desenroscando a tampa lateral. 

Inicie a aplicação MySOLEM no seu Telemóvel ou Tablet. 

Pressione a barra “ADICIONAR MODULO” ou o sinal “+”. 

Escolha o modelo BL-IP da lista que é apresentada. 

Siga os passos seguintes descritos pela aplicação para finalizar a sincronização do 

programador com o Telemóvel ou Tablet. 

3. INSTALAÇÃO 

Conecte o programador BL-IP a electroválvulas equipadas com solenóides de impulso 

de 9V. Para o efeito deverá utilizar as saídas do programador identificadas com 

1,2,3,4,…etc. Á saída C deve ser conectado o condutor comum a todas elas. 

Se desejar conectar um sensor de precipitação deverá usar o condutor amarelo(saída S). 

Pode ainda conectar uma válvula Mestra ou uma bomba através de um relé na saída P. 

4. PROGRAMAÇÃO 

Para mais informação acerca do BL-IP e da aplicação MySOLEM, visite a pagina web 

www.solem.fr e consulte toda a documentação aí disponível. 

 

INFORMAÇÃO UTIL 

-Versões Bluetooth compatíveis com este produto : Bluetooth Smart 4.0 ou superior 

para sistemas Android 4.3 ou superior, e/ou iOS 9.0 ou superior para sistemas Apple 

(iPHONE ou Ipad). 

-A cada estação de rega deve assignar um programa ( A,B ou C ) e um tempo de rega. 

Se assignar varias estações de rega ao mesmo programa, estas procederam á sua 

abertura de forma sequencial. 

-Aos programas deve ser assignada a(s) hora(s) que se pretende que estes iniciem a 

rega. Se a hora de inicio de determinado programa for a mesma de outro, os programas 

arrancarão de forma sequencial por A,B,C. 

-A opção “WATER BUDGET” permite aplicar um percentual de incremento aos tempos 

de rega definidos. Pode ser utilizado durante as mudanças entre estações do ano ( por 

ex. Verão-Outono ). Sendo que 100% corresponde ao tempo programado. Para 

Incrementar por ex. 10%, teríamos de alterar o valor em “WATER BUDGET” para 110%. 

-Para reinicializar o programador deve retirar a pilha e encostar durante 30s ambos os 

contactos de ligação da pilha. 

-Para eliminar programas e horários deve abrir a aplicação, entrar na opção 

PARAMETROS e seleccionar “Eliminar programas e horários”. 

-Os programas em memoria nunca são perdidos, mesmo que retire a pilha. 

 

http://www.solem.fr/

