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DADOS TECNICOS 

Programador de torneira para micro aspersão e gota a gota | Um único botão multi-

funções | 1 Zona | Entrada roscada femea 1” e ¾ | Saida macho ¾” | Alimentado com 2 

pilhas alcalinas AAA 1.5V LR03| Corpo em ABS | Valvula eléctrica de diafragma | Pressão de 

trabalho entre 1.0 e 4.0 bar | Debito : 5 lpm a 35 lpm 
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PRECAUÇÕES 

Instale as pilhas antes de conectar o programador á torneira | Com as pilhas com a 

carga em baixo o programador entra automaticamente em modo OFF ( desligado ). Um 

led de cor vermelho começará a piscar | Para uso somente com agua fria | Não expor o 

aparelho a baixas temperaturas | Durante o Inverno retire e armazene o dispositivo num 

lugar seco. 

 

 

1. PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO 

Pressionando o botão Click, um led verde liga e desliga, depois um led vermelho liga 

durante 3 segundos. Pressione novamente para iniciar a programação. Entretanto o led 

vermelho mantem-se ligado. 

Pressione o botão numero de vezes necessárias para chegar á programação desejada. 

Um led azul mostrará a opção seleccionada. 

O programador permite um ciclo de rega todas as 12,24 e 48 horas, para 2,5,10 e 15 

minutos de rega. 

Para verificar o ciclo que programou pressione uma vez o botão Click. 

Exemplo: 

Se pressionar o botão repetidamente 11 vezes para acender o led, o programador fará 

um arranque de rega de 48 em 48 horas de 10 minutos. 

Atenção : O programador iniciará de imediato o ciclo de rega configurado. 

 

2. PROGRAMAÇÕES SEGUINTES 

Pressionando o botão Click uma vez. Os leds iram acender sequencialmente, um a um, 

até á posição programada anteriormente. 

Para terminar o programa e o ciclo de rega, pressione o botão Click repetidamente até 

o led vermelho ficar ON. 

 

3. ARRANQUE MANUAL 

Mantenha pressionado o botão Click durante 5 segundos, até que o led verde fique ON. 

O led ficará a piscar enquanto o ciclo de rega decorrer. Para parar o arranque manual, 

pressione uma vez o botão click. 

Atenção : O arranque manual não permite alterar tempos de rega. 


