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Welcome to B-hyve™
A Natureza é uma maravilhosa jardineira, trabalhando
sempre e incansávelmente consigo para cuidar da sua
paisagem. As abelhas são um excelente exemplo deste
notável e invisível esforço para ajudar as suas plantas a
crescer. A colmeia é o ponto central onde se coordena
este esforço e se dá a comunicação. Mesmo quando
a natureza faz o seu magnífico trabalho, ás vezes é
necessário dar-lhe uma ajuda. É aqui que você entra!
Quando liga o seu Temporizador Inteligente de Rega
WiFi B-hyve à sua rede Wi-Fi, está a ligar-se à natureza.
O clima local, em conjunto com algumas informações
sobre a sua paisagem, irão trabalhar em conjunto para
fornecer a quantidade certa de água às suas plantes,
eliminando desperdícios e poupando-lhe dinheiro.
Obrigado por se ligar e seja bem-vindo a B-hyve!

PARA UM DESEMPENHO ÓPTIMO
DO TEMPORIZADOR, LIGUE-O
AO WIFI PARA QUE RECEBA
AS ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES.

Tabela de Conteúdos
Tenha em mente que pode configurar o seu
temporizador através da app. Mas se não tiver
Wi-Fi ou apenas quiser fazer ajustes enquanto
está no exterior, pode fazê-los diretamente
no temporizador. As alterações que fizer no
temporizador serão refletidas na app, e as que
fizer na app serão refletidas no temporizador.
Além disto, a App tem também imagens e vídeos para o
ajudar com as ligações Wi-Fi, a programação, com a rega
inteligente e com outras questões gerais que possa ter.
Se não encontrar o que procura na App ou no site,
por favor ligue para a nossa linha de apoio técnico.
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Peças
Temporizador de Rega
Capa Resistente ao Clima

Fechadura e Trinco

Mostrador Digital
Botão Central
Painel de Porta Móvel

Ferragens de Instalação

Botão “Reset”
Transformador

Chave de Fendas

Compartimento
de Bateria

Controlos do
Temporizador
BACK:
Para voltar um passo atrás
ou voltar ao menu principal

PROG ABC:
Para ir para um programa
diferente
Veja a página 8 para
mais detalhes

Nota: O botão BACK pode
ser premido duas vezes
para voltar ao modo auto
CLEAR:
Para apagar uma definição
Nota: O botão CLEAR pode
também ser utilizado para
cancelar a Paragem por
Chuva, cancelar um programa
em execução ou cancelar
um ciclo de rega manual.
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BOTÃO CENTRAL:
Para navegar para cima ou para baixo,
à direita ou à esquerda, e premir
para confirmar uma seleção
Nota: Se a seleção do botão central for
deixada em qualquer posição que não seja
OFF, o mesmo será revertido para AUTO
passados aproximadamente 20 segundos.

PARAGEM POR CHUVA:
Para pausar a operação
devido à chuva ou outros
fatores. Ver página 11

Mostrador Digital
Indica uma falha numa zona

Indica que o orçamento de
água foi ajustado

Não está a chegar
corrente elétrica AC ao
temporizador

Indica que uma zona
está a ser regada

Aceso - Mostra a força de sinal de
Wi-Fi e indica que existe uma ligação.

Indica bateria fraca
O programa definido está a
ser executado
Regar postos manualmente
Definir a hora, Ano, Mês e Dia
Definir a hora de início da rega
Definir a duração da rega para cada posto
Definir a frequência dos dias de rega
Ajustar a rega no geral em forma de
percentagem
Desligar todos os postos/funçºoes

Nota: A bateria apenas funciona para manter
a data e hora no caso de uma falha de
energia. O seu programa é guardado numa
memória não-volátil e não será perdido se o
temporizador ficar sem energia.

B-hyve™ App
Será necessário que instale a app B-hyve™
e crie uma conta no seu dispositivo smart
depois de instalar o temporizador.
Nota: Existe um assistente na app para o
ajudar durante a instalação inicial do seu
temporizador de rega. Adicionalmente,
existem ícones de ajuda por toda a app
com mais informações e dicas úteis.

Símbolo de
Temporizador
Ligado

Clima/
Temperatura

Estado de
Funcionamento/
Mensagens

Parar Rega

Paragem por Chuva

Próxima Zona

Calendário

Configurações

Programas

Lista de Zonas
Controlo Remoto ou Botão “Home”
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Instalação
Selecionar uma Localização
Quando escolher uma localização para o seu
temporizador, tenha em atenção o seguinte:

Sinal Mínimo

Escolha um local próximo de uma tomada elétrica.
Coloque-o num local onde exista bom sinal de Wi-Fi.
Dica: Pode verificar isto usando um smartphone. (Encontre
um local que tenha no mínimo duas barras de sinal)
Assegure-se de que a temperatura a que o
dispositivo opera não são abaixo d 32°F ou acima
de 158°F (abaixo de 0°C ou acima de 70°C).
Posicione-o fora da luz solar direta.
Assegure-se de que existem 9’’ (±23 cm) de espaço
livre à esquerda da caixa do temporizador de rega, isto
permitirá que a porta se abra depois da instalação.

Importante: O temporizador é resistente ao clima segundo
as normas UL-50 e ETL®. No entanto, não deve ser colocado
em áreas onde a água corrente possa causar danos.
Dica: Se estiver a substituir um temporizador, é
útil que tire uma fotografia das cablagens antes
de as remover do temporizador antigo.

É necessário que haja um acesso fácil ás
cablagens dos aspersores (das válvulas).

Montar o Temporizador
Ferramentas Necessárias

Ranhura
1/8" (3 mm)

Pequena Chave de Fendas (incluída
no pacote de ferramentas)
Descarnador de Fio
Berbequim com broca 3/16’’ (4.8mm)
Nível

No. 8
Parafuso

Dica: Use as buchas de expansão (incluídas) para instalações em paredes de reboco, alvenaria ou gesso.
1. Instale um parafuso nº 8 (incluído) na parede, deixando
1/8’’ (3mm) da cabeça do parafuso saída da parede.
2. Pendure o temporizador no parafuso instalado usando a
ranhura localizada na parte superior traseira do armário.
3. Nivele o temporizador e instale o segundo parafuso num
dos furos de montagem pré-furados localizados na parte
inferior traseira do armário para segurar o temporizador.
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Parede
Furos de Montagem
Pré-furados

Ligar as Válvulas dos Aspersores
1. Descarne 1/2’’ (13mm) de isolamento plástico
da ponta de cada cabo, para ambos os cabos
da válvula e do temporizador de rega.
2. Ligue um cabo de cada válvula a um único cabo do
aspersor “Comum” (COM) (geralmente, brancos).
Dica: Não importa que cabo da válvula liga desde
que seja pelo menos um por cada válvula.
3. Ligue os cabos restantes de cada válvula a um
cabo colorido de um aspersor diferente que
será ligado ao terminal no temporizador.
Nota: Se a distância entre o temporizador de rega
e as válvulas for inferior a 700’ (210m), use cabo
de calibre 20 (AWG) para ligar o temporizador
de rega às válvulas. Se a distância for superior a
700’ (210m), use cabo de calibre 16 (AWG).
Importante: Todos os cabos devem ser ligados utilizado
ligadores, solda e/ou fita de vinil. Em ambientes molhados
como uma caixa de válvulas é recomendado usar
Tampões de Proteção Orbit para prevenir a corrosão
da ligação e protegê-la de infiltrações de água.
Importante: Os cabos podem ser enterrados no
chão; no entanto, para uma mair proteção, os cabos
podem ser puxados através de tubo de PVC e
enterrados. Tome cuidado para evitar enterrar os
cabos em sítios onde estes possam ser danificados
por escavações ou perfurações no futuro.

Ligar o Temporizador B-Hyve

Station 1
Cabo
descarnado
Empurrar

Pequeno furo
- Para passar
cabo de 5 ou
7 filamentos
diretamente
até à caixa
Orifício
destacável para
instalações com
cablagens

Orifícios destacáveis de 1/2’’, 3/4’’ e 1’’
(13 mm, 20 mm e 25 mm) para sistemas
maiores, com mais conjuntos de cabos

Note: We recommend you consult an
electrician for hardwired installations.

1. Descarne 1/2” (13 mm) do isolamento
plástico da ponta de cada cabo.
2. Desaperte os parafusos no terminal.
3. Empurre o cabo comum até ao terminal comum
e, usando a chave de fendas incluída, aperte o
parafuso até que o terminal segure o fio.
4. Insira e aperte os cabos restantes nas
localizações de terminal correspondentes.
AVISO: Para evitar riscos elétricos, apenas uma
válvula deve ser ligada a cada terminal (posto)..
Importante: A carga máxima para cada posto/bomba é
250mA, a carga máxima para o temporizador é 500mA.
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Ligar à Corrente Elétrica
Uma vez que o seu temporizador B-hyve™ tenha sido
ligado a uma fonte de energia, irá automaticamente tentar
emparelhar-se com o seu dispositivo smart. No canto
superior esquerdo do mostrador do temporizador, o ícone
de Wi-Fi irá iniciar uma sequência de piscar gradualmente.
Isto indica que o seu temporizador está pronto a ser
emparelhado com um dispositivo smart. Veja a página 17 para
mais detalhes sobre como emparelhar o temporizador.

Para trancar: insira
a chave e rode em
sentido horário até
à posição trancada.

Se montado num local de exterior, feche a porta
do compartimento para manter o temporizador
a salvo de danos causados pela água.
Locais de Interior—Insira o cabo elétrico
numa tomada de 110V.
Locais Exteriores—Insira o cabo elétrico
numa tomada de disjuntor FI de 110V.

ALL
- FRONT
Importante: Recomendamos
queCLOSED
consulte um
eletricista para instalações com cablagens.

Ativar a Bateria
O temporizador inclui uma bateria de lítio CR2032.
A bateria irá manter a sua data e hora em
caso de uma falha de corrente elétrica.
Recomendamos uma substituição anual para
evitar a perda de programações.
Nota: A bateria, por si só, não irá operar as válvulas
do seu sistema de rega. O temporizador de rega
tem um transformador embutido que deve ser
ligado a uma fonte de corrente elétrica.
AVISO: Risco de Incêndio, Explosão e Choque Elétrico.
Substitua a bateria apenas por uma Hitachi Maxell Ltd,
Mod CR2032. A utilização de uma bateria diferent pode
potenciar o risco de incêndio, explosão ou choque elétrico.
AVISO: Perigo de Queimadura Química. Mantenha
as baterias afastadas do alcance das crianças.
AVISO: Este produto contem uma bateria de pilha de
OPEN
- RIGHT SIDE
botão/célula. Se uma bateriaALL
de lítio
de botão/célula,
nova ou usada, for engolida ou entrar no corpo, pode
causar queimaduras intraanais severas e levar à morte
em apenas 2 horas. Proteja sempre completamente
o compartimento da bateria. Se o compartimento
da bateria não fechar com segurança, pare de usar
o produto, remova as baterias e mantenha tudo
afastado de crianças. Se acha que as baterias podem
ter sido engolidas ou postas dentro de alguma parte
do corpo, procure imediatamente ajuda médica.
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VIEW

Remova a tira de plástico
para ativar a bateria.

Substituir a Bateria
Para remover, levante no canto da pilha de botão. NÃO
USE uma chave de fendas ou outro objeto metálico.
Insira uma nova bateria CR2032 em ângulo e pressione
para fixar a bateria no local (até ouvir um clique).
Verifique que o lado + está para cima.
Nota: Uma bateria fraca, ou em falta, pode causar
que a data e hora sejam apagadas depois de uma
falha de corrente. Se isto acontecer, vai precisar de
instalar uma bateria completamente carregada.
Importante: Se, por alguma razão, a sua programação
se perder, o programa anti-falha instalado de fábrica
irá ligar cada posto todos os dias por 10 minutos.
AVISO: O temporizador deve ser desligado do
geral de corrente quando remover a bateria.
AVISO: PERIGO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA
FOR INCORRETAMENTE SUBSTITUÍDA.
SUBSTITUA APENAS PELO MESMO MODELO,
OU EQUIVALENTE, RECOMENDADO PELO
FABRICANTE. DESFAÇA-SE DE BATERIAS USADAS
SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.
Nota: As baterias devem ser descartadas apropriadamente.

Programar
Ligar ao Wi-Fi
A programação do temporizador pode ser feita quer esteja ou
não ligado ao Wi-Fi. Permite ao jardineiro que se esqueceu do
telefone dentro de casa pôr a funcionar um ciclo manual, ou
ajustar a programação como fo necessário e manter as mãos
sujas afastadas do telefone. De outra forma, a programação
deve ser feita seguindo as instruções incluídas na app.
1. Instale a App B-hyve
Se ainda não o fez, instale a App B-hyve e crie
uma conta no seu dispositivo smart.
2. Insira as suas configurações Wi-Fi
O temporizador B-hyve™ criará a sua própria rede,
aparecendo na lista de redes Wi-Fi disponíveis do
seu dispositivo smart. Ligue-se à rede Orbit Smart
Home e depois regresse à App Orbit B-hyve™.

Nota: Pode ser necessário que apague o temporizador de
um dispositivo smart. Vá às configurações para desautorizar
o temporizador, após o que lhe será pedida uma
confirmação para o eliminar.
Encontre Orbit_SmartHome_XXXX na sua lista de Wi-Fi.
Depois de regressar à app, verá uma lista das redes
disponíveis. Escolha a sua rede e insira a palavra-passe da
mesma para ligar o seu termporizador ao sinal de Wi-Fi.
Quando estiver ligado, o ícone de Wi-Fi no temporizador
irá parar de piscar e mostrar linhas sempre acesas.
Dica: Pode re-emparelhar o seu dispositivo smart
com o seu temporizador B-hyve™ girando o botão
central para “Off” e premindo o botão de “reset” na
parte traseira do painel amovível. O mostrador do
temporizador irá mostrar “Pair” (“Emparelhar”).
Nota: Pressione a patilha “Reset” na parte
traseira do painel amovível para eliminar
qualquer programação de fábrica anterior.
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Botão PROGRAMA (PROG ABC)
O seu temporizador de rega possibilita-lhe a flexibilidade
de usar 3 programas independentes (A,B,C). Um programa
é onde armazena todas as configurações do seu sistema de
rega. Consiste num grupo de postos definidos para horas
de ínicio e tempos de funcionamento específicos. Os vários
programas permitem-lhe operar diferentes válvulas, em
diferentes dias e tempos de operação. Enquanto muitas
aplicações apenas requerem um programa (A), usar vários
programas pode ser útil para áreas de rega gota-a-gota,
relvado recém-plantado ou postos de aspersores rotativos.
Usar programas para agrupar postos com necessidades de
água semelhantes irá maximizar a eficiência da irrigação.
Por exemplo: pode definir as suas zonas de relvado para
que sejam regadas no programa A, os canteiros de flores
para o programa B e o jardim no programa C. Ou pode
definir as suas zonas para utilizar uma rega inteligente e o
temporizador irá utilizar o clima local e a informação sobre
o mesmo para definir automaticamente os horários de rega.
O botão PROG ABC alterna entre programas quando
estiver a definir ou modificar as horas de início,
tempo de funcionamento, duração e orçamento.
1. Pressione PROG ABC para ligar ou desligar programas que
já tenham sido configurados. A, B, C ou Smart irão iluminarse para indicar os programas que estão ativos e regar.

Data/Hora
Se estiver ligado ao Wi-Fi, a data e hora serão
automaticamente enviadas para o temporizador de rega. Para
configurar manualmente a data e hora, siga estas instruções:
3. Gire o botão central até que a caixa de seleção
esteja em DATA/HORA (DATE/TIME).
4. Pressione o botão central. Irá agora ver o Y (Ano) a piscar.
5. Gire o botão central até que o ano atual seja exibido.
6. Pressione o botão central para confirmar o
ano. Irá ver agora o M (Mês) a piscar.
7. Repita os passos 3 e 4 para inserir o mês e o dia.
8. Depois de ter confirmado o dia, a hora começará a piscar.
9. Gire o botão central até que a hora atual seja mostrada.
Nota: Continue a girar o botão central para
alternar entre AM (Manhã 00:00 -> 11:59) e PM
(Tarde 12:00 -> 23:59). É importante que verifique
que se a seleção am ou pm está correta.
10. Pressione o botão central para confirmar a hora.
11. Repita os passos 7 e 8 para os minutos
A sua data e hora estão agora definidas.
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2. Para regar apenas em modo inteligente (smart),
o ícone de Telefone é o único programa
que deve aparecer no mostrador.
Nota: Se não vir a letra do programa (A, B, C ou o telefone)
no mostrador, esse programa não irá regar. Pressione PROG
ABC até que veja o(s) programa(s) com que deseja regar.
Nota: Mantenha-se sempre atente ao programa em que
está (A, B ou C) quando estiver a fazer alterações.

Hora de Início
Esta será a hora do dia que programou para o ínicio da
rega. A primeira zona começará a ser regada na 1ª hora
de início. Pode definir até 4 horas de início. Quando
uma hora de início for definida antes do término do
programa anterior, ela será “acumulada” ou atrasada, e
irá iniciar-se após a conclusão do programa anterior.
Dica: É necessária apenas uma hora de ínicio para
executar a rega em todas as suas zonas.
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção
esteja em HORA DE INÍCIO (START TIME).
2. Pressione o botão central. Verá agora
os riscos da hora (--) a piscar.
3. Gire o botão central até alcançar a
hora de início que deseja.
Nota: Continue a girar o botão central para
alternar entre AM (Manhã 00:00 -> 11:59) e PM
(Tarde 12:00 -> 23:59). É importante que verifique
que se a seleção am ou pm está correta.
4. Pressione o botão central para confirmar a hora de
início. Irá agora ver os riscos de minutos (--) a piscar.
5. Gire o botão central até alcançar os minutos
da hora de início que deseja.
6. Pressione o botão central para confirmar
os minutos da hora de início.
Nota: Após premir o botão central, o temporizador
irá avançar automaticamente para a 2ª hora de
início. Se forem necessárias horas de início adicionais,
repita o processo. As horas de início adicionais são
úteis para ajudar a evitar a drenagem e permitir
que o solo tenha tempo para absorver a água.

Tempo de Funcionamento
Aqui é onde define por quanto tempo cada
posto de rega irá funcionar. O posto é a área ou
zona que será regado por cada válvula.
7. Gire o botão central até que a caixa de seleção
esteja em RUN TIME (TEMPO DE FUNC).
8. Pressione o botão central. Verá agora o
número de STATION (POSTO) a piscar.
9. Gire o botão central até alcançar o número
da zona que quer programar.
10. Pressione o botão central para confirmar a zona.
Verá agora os MINS (minutos) a piscar.
11. Gire o botão central até alcançar a
duração desejada para essa zona.
12. Pressione o botão central para confirmar
a duração do funcionamento.
Nota: O seu temporizador irá avançar automaticamente
para o próximo posto e os MINS estarão a piscar.
13. Repita os passos 5 e 6 para cada
zona que deseje programar.
Se desejar configurar zonas em diferentes programas (A
B ou C), prima o botão PROG ABC até que o programa
desejado seja mostrado e repita os passos acima.
Noa: Prima o botão BACK (VOLTAR) para
retornar ao menu LCD principal.
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Exemplo: O Bill acabou de semear relva e quer regála três vezes ao dia. Ele configura a HORA DE INÍCIO
(START TIME) 1 para as 05:00 am, a HORA DE INÍCIO
(START TIME) 2 para o 12:00 pm, e a HORA DE INÍCIO
(START TIME) 3 para as 17:00 (5 pm). Ele também define
a FREQUÊNCIA (HOW OFTEN) em INT (intervalo)
A CADA 1 DIA (EVERY 1 DAYS) (veja na secção 3,
FREQUÊNCIA). No modo AUTO o sistema irá regar 3
vezes por dia. Uma vez que as sementes de Bill estejam já
bem estabelecidas, ele pode LIMPAR (CLEAR) as horas
de início 2 e 3 e voltar a regar apenas uma vez por dia.
Pressione PROG ABC para configurar as horas de início
para programas adicionais e repita os passos acima.

Frequência
Existem três opções para determinar a frequência (que dias ou intervalos) o temporizador irá regar.
Dias da semana (Seg, Ter, Qua, etc.)
Intervalos (A cada “X” número de dias)
Dias Pares ou Ímpares

Dias da Semana
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção
esteja em HOW OFTEN (FREQUÊNCIA).
2. Pressione o botão central. Verá agora Su (Domingo) a piscar.
3. Gire o botão central até alcançar o dia que deseja a piscar.
4. Pressione o botão central para confirmar a sua seleção
e uma caixa aparecerá em volta do dia selecionado.
5. Repita este processo até ter todos os dias de rega
desejados com uma caixa em volta deles.
6. Prima BACK (VOLTAR) para regressar ao menu principal.
7. Gire o botão centra até Auto e pressione-o para selecionar.
Programou o seu temporizador!
Para remover um dia inserido previamente, gire o botão
central até esse dia e pressione-o para desmarcar o dia.
Se desejar eliminar todos os dias de rega,
prima o botão CLEAR (LIMPAR).

Intervalos
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção
esteja em HOW OFTEN (FREQUÊNCIA).
2. Pressione o botão central. Verá agora Su (Domingo) a piscar.
3. Gire o botão central para INT.
4. Pressione o botão central para confirmar. Aparecerá uma
caixa em volta de INT e CADA 1 DIA (EVERY 1 DAYS) no
mostrador. “1” estará a piscar e é o intervalo padrão.
5. Gire o botão central para aumentar o número,
e pressione-o quando o número desejado
de dias entre regas for alcançado.
Exemplo: Um intervalo de 1 rega todos os dias;
um intervalo de 3 irá regar a cada 3 dias, etc.
6. Prima BACK (VOLTAR) para regressar ao menu principal.
7. Gire o botão centra até Auto e pressione-o para selecionar.
Programou o seu temporizador!

Dias Pares ou Ímpares
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção
esteja em HOW OFTEN (FREQUÊNCIA).
2. Pressione o botão central. Verá agora Su (Domingo) a piscar.
3. Gire o botão central para ODD (ÍMPAR) ou EVEN (PAR).
Pressione o botão para confirmar. Irá aparecer
uma caixa em torno de ODD ou de EVEN.
Exemplo: Ímpar: 1º, 3º, 5º, etc.
Exemplo: Par: 2º, 4º, 6º, etc.
4. Prima BACK (VOLTAR) para regressar ao menu principal.
5. Gire o botão centra até Auto e pressione-o para selecionar.
Programou o seu temporizador!
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Auto

Orçamento

O temporizador deve estar em modo AUTO
durante a época de irrigação e em OFF durante
os meses de inverno ou de não-irrigação.
Gire o botão central para a posição AUTO e pressione-o, ou
deixe-o apenas ficar em posição para o manter em AUTO.
Se a seleção do botão central for deixada em qualquer
outra posição que não OFF, esta será revertida para
AUTO ao fim de aproximadamente 20 segundos.
Para desligar o seu temporizador, gire o botão central para
OFF e pressione-o, ou deixe-o estar apenas na posição OFF.

O orçamento para a água torna fácil alterar todos os seus
horários de funcionamento sem ter de os alterar um a um. É
perfeito para ajustar todas as zonas às mudanças sazonais.

Dica: Pode alterar para off ou auto com a APP.

Funções Adicionais
Paragem por chuva
O botão de Paragem por Chuva (Rain Delay) pode ser
usado para impedir o seu temporizador de regar num
período de 1 a 32 dias. No final do período de paragem por chuva, a rega automática prossegue.
1. Assegure-se de que o temporizador
está definido para AUTO.
2. Prima o botão de Paragem por Chuva (Rain Delay)
para atrasar automaticamente a rega por 24 horas.
Nota: Se desejar uma Paragem por Chuva mais
prologada, prima o botão “rain delay” (paragem por
chuva) repetidamente ou gire o botão central até
alcançar o número de dias de paragem desejados.
Enquanto estiver em modo de paragem por chuva,
o temporizador irá mostrar o número de dias
ou horas de paragem por chuva restantes.
Para cancelar uma paragem por chuva, prima o botão
CLEAR (LIMPAR) e os horários de rega irão ser retomados.
Para ativar ou desativar os terminais do sensor de
chuva, prima e mantenha premido o botão RAIN DELAY
(PARAGEM POR CHUVA) durante 5 segundos.
Nota: Esta função é útil para contornar o sensor
se for necessário regar antes de o mesmo
estar seco e da rega ser retomada.
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A margem de ajuste é de 10% a 200%, com aumentos de
10%. O valor padrão é 100%, o que significa que o seu
temporizador irá regar cada zona pelo número exato de
minutos que inseriu como tempo de funcionamento. O
orçamento manter-se-á na margem ajustada até que a altere.
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção esteja em
budget (orçamento).
2. Pressione o botão central. Verá agora números a piscar.
Nota: 100 é o número por defeito.
3. Para ajustar, gire o botão central até à percentagem de
orçamento que deseja. Ajustar o orçamento aplicará
a percentagem escolhida a todos os tempos de
funcionamento num programa.
Exemplo: Se tiver definido zonas a serem regadas por 10
minutos e ajustar o orçamento de 100% para 150%, essas
mesmas zonas serão regadas por 15 minuto sem que tenha
de o alterar a cada rega.
4. Pressione o botão central para confirmar a seleção. Se
estiver a configurar programas adicionais (A B ou C), prima
o botão PROG ABC até que o programa desejado apareça
e repita este processo.

Manual
O seu temporizador possibilita-lhe regar manualmente sem
perturbar o programa pré-definido. O modo Manual é usado
para testar zonas ou executar um ciclo extra de rega para uma
zona, um programa ou para todas as zonas.
Para regar todas as zonas
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção esteja em
MANUAL.
2. Pressione o botão central. Verá agora ALL (TODAS) no
mostrador.
3. Pressione o botão novamente. Verá agora um 0 a piscar.
4. Gire o botão central até que a duração de rega manual
desejada seja alcançada.
5. Pressione o botão central para iniciar a rega.
Nota: Se o tempo de funcionamento manual não for
definido, o temporizador não iniciará a rega manual e o
mostrador voltará à hora atual.
Para regar programa(s) específico(s) - A, B ou C
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção esteja em
MANUAL.
2. Pressione o botão central. Verá agora ALL (TODAS) no
mostrador.
3. Gire o botão central até que o(s) programa(s) com que
deseja regar sejam mostrados (todos ABC, ou A, B ou C
individualmente).
4. Pressione o botão central para iniciar a rega com o
programa selecionado.

Para regar uma zona específica
1. Gire o botão central até que a caixa de seleção esteja em
MANUAL.
2. Pressione o botão central. Verá agora ALL (TODAS) no
mostrador.
3. Gire o botão até passar os programas A, B, C e chegar a
STATION 1 (POSTO 1). Pressione o botão. Verá agora um 0
e MINS no mostrador.
4. Gire o botão central até que o posto que quer regar
apareça no mostrador.
5. Pressione o botão. O “0” irá piscar uma vez.
6. Gire o botão central até que apareça o número de minutos
em que deseja regar o posto.
7. Pressione o botão para iniciar a rega no progama
selecionado.
Exemplo: Para regar manualmente a zona 3 durante 5
minutos, gire o botão central para [MANUAL] e pressione-o.
Gire o botão central até ver o posto (station) 6 ou 12, prima
o botão e gire-o até ver o posto (station) 3, premindo
novamente o botão. Gire o botão até que apareçam cinco
minutos no mostrador e prima-o.
Nota: Enquanto o posto que programou manualmente está
a ser regado, pode programar mais que uma zona específica
usando este processo. Repita os passos para a seleção de
zona e duração da rega para regar zonas adicionais.
Para parar a rega manual prima CLEAR (LIMPAR).

Sensor de Chuva
Ligue os cabos do sensor de chuva aos terminais
de ligação marcados como “Sensor”.
Nota: Veja o manual do seu sensor de chuva para
obter instruções de ligação de cabos específicas.
Contornar o Sensor de Chuva
O temporizador de rega está equipado com um botão
“on/off” para se sobrepor ao sensor. Serve para ser
usado durante manutenções e reparações, para que o
temporizador de rega possa ser operado mesmo quando
o sensor de chuva está em modo ativo. Para sobrepor
ao sensor, prima e mantenha premido o botão Rain
Delay (Paragem por Chuva) durante 5 segundos.
O mostrador exibirá agora SENS e OFF ou SENS e ON.
Importante: Se o sensor de chuva estiver “on” e nenhum
sensor estiver ligado, o temporizador de rega não irá
funcionar. Para retomar o funcionamento do temporizador
de rega, prima e mantenha premido o botão Rain Delay
(Paragem por Chuva) durante 5 segundos, ou ligue
novamente o cabo de ligação aos terminais do sensor.

Arranque de Bomba e Válvula Mestra
Este temporizador de rega permite que uma
válvula mestra ou relé de arranque de bomba
funcione sempre que um posto está ligado.
Nota: Se estiver a ativar uma bomba a partir deste
temporizador, deve comprar um Relé de Arranque de
Bomba. A partir do relé de arranque de bomba (ou válvula
mestra); ligue um cabo até ao terminal “Pump” (“Bomba”)
e o outro cabo ao terminal “Common” (“Comum”).
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Glossário
HORA DE INÍCIO
A hora a que é iniciado o programa de rega
da primeira estação programada.
VÁLVULA
Fornece água a um determinado posto ou área. A
abertura e o fecho da válvula são conseguidos através da
corrente elétrica fornecida pelo temporizador de rega.
VÁLVULA MESTRA
Geralmente localizada na fonte de água principal.
Liga e desliga o fornecimento de água a todo o
sistema de irrigação quando não está a uso.
VÁRIAS HORAS DE INÍCIO
Função de controle que permite que um programa
funcione várias vezes no mesmo dia de rega.
PROGRAMAS SOBREPOSTOS
Quando uma “Hora de Início” esté definida para iniciar um
programa antes de o programa anterior ter terminado.
PROGRAMA (A, B ou C)
Programas individuais definidos pelo utilizador.
Cada programa funciona de forma independente. Se
um programa se sobrepuser a outro os programas
serão “acumulados”. Depois do término do primeiro
programa, o programa seguinte terá início.
PARAGEM POR CHUVA
Função que atrasa o funcionamento de um programa
de rega agendado durante um período específico.
SOLENÓIDE
Parte elétrica de uma válvula de irrigação que a abre e fecha.
TEMPORIZADOR DE REGA
Dispositivo que dá instruções às válvulas
de posto para que funcionem.
POSTO
Grupo de aspersores operados por uma única
válvula que é controlada pelo temporizador.
ORÇAMENTO DE ÁGUA
Ajusta o programa de rega no geral a uma
percentagem da duração total da rega.

Despiste de Problemas
Problema

Causa possível
1. Ligação deficiente do solenóide
2. Cablagem danificada ou desligada

Uma ou mais válvulas não ligam
3. Controle de vazão aperdado, desligando a válvula
4. Programação incorreta
1. A pressão da água está demasiado elevada
Os postos ligam-se quando não é suposto

2. Mais de uma hora de início programada
3. AM/PM (Manhã/Tarde) incorreto
1. Válvula defeituosa

Um posto está bloqueado e não se desliga

2. Partículas de terra ou sujidade presas na válvula
3. Diagrama da válvula danificado
1. Transformador com defeito ou desligado

Nenhuma válvula se liga
2. Programação incorreta

O temporizador não se liga

As válvulas continuam a ligar-se e desligar-se
quando não estão programadas

1. Transformador não está ligado a uma tomada com corrente
1. Mais de uma hora de início está programada, com
agendamentos sobrepostos
2. Pressão em excesso
1. Curto-circuito no cabo

O mostrador dis “Falha” (“Fault”) e pisca o
número de uma zona
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2. Curto-circuito no solenóide

Especificações

INFORMAÇÃO IMOPRTANTE SOBRE OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, BEM
COMO SOBRE AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES QUE SE PODERÃO APLICAR A SI.

Potência de corrente:
Austrália—240V AC 50/60Hz 0.15A
Europa—230V AC 50/60Hz 0.15A
EUA—120V AC 60Hz 0.15A
Carga máxima:
AUS & EU - 24V AC 1 Amp 50/60 Ciclo
EUA—24V AC 750 mA 60Hz
Intervalo de Temperatura em Funcionamento:
Funcionamento: 32-167° F (0-75° C)
Armazenamento e transporte: 32-176° F (0-80° C)
Intervalo de Humidade em Funcionamento:
Funcionamento: 0-80%
Armazenamento e transporte: 0-90%
Altitude: 6,500’ (2,000 metros)
Classificação IPX5
Classe de Instalação II
Categoria de Sobre-Tensão II

1. OS SEUS DIREITOS E ESTA GARANTIA LIMITADA
Esta Garantia Limitada dá-lhe direitos legais específicos. Pode ter também outros direitos
legais que variam consoante o estado, província ou jurisdição. As isenções, exclusões
e limitações de responsabilidade ao abrigo desta Garantia Limitada só se aplicam até
onde explicitamente proibido pela lei aplicável. Para uma descrição completa dos
seus direitos legais, deve ter como referência as leis aplicáveis na jurisdição onde se
encontra e pode querer consultar um serviço reputado de defesa do consumidor.

AVISO: A bateria deve ser removida do
temporizador antes que este seja desmantelado.
Ajuda
Se a app e o site não tiverem resposta ao que procura, por
favor ligue para a nossa linha de apoio técnico antes de
devolver este temporizador de rega à loja.
EUROPA E SUD AFRICA
E-MAIL: INFO@ORBITEUROPE.COM
SUD AMERICA
TELEFONO:+56 2 22419718
E-MAIL: FBENAVIDES@SERCORIEGO.CL
www.orbitonline.com | bhyve.orbitonline.com
Normas
O temporizador de rega foi testado pelos padrões UL-50 e
está na lista ETL®.
Desligamento: Tipo 1Y
Situação Normal de Poluição.
O cabo de alimentação deste controle só pode ser substituído
pelo fabricante ou um representante de serviço autorizado.
Nota: Este equipamento foi testado e dado como conforme com
os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com
a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram concebidos para
fornecer uma proteção razoável contra interferências nefastas
em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode
irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e
utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências
nefastas nas comunicações via rádio. De todo o modo, não existe
nenhuma garantia de que não haverão interferências numa instalação
em particular. Se este equipamento causar interferências nefastas
na recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas
ao ligar e desligar o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar
corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:
Re-orientar ou reposicionar a antena de recepção.
Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
Ligar o equipamento a uma tomada ou circuito
diferentes dos em que está ligado o recetor.
Consultar o vendedor ou um técnico de TV/
rádio experiente para obter ajuda.

Atenção: Este aparelho não se destina a ser usado por
crianças pequenas ou pessoas doentes sem supervisão. As
crianças pequenas devem ser supervisionadas para que
exista a certeza de que não brincam com este aparelho.
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2. O QUE COBRE ESTA GARANTIA LIMITADA; PERÍODOS DE COBERTURA
Orbit Irrigation Products, Inc. (“Orbit”) garante ao proprietário do produto em anexo
que o produto contido nesta embalagem (“Produto”) está isento de defeitos nos
seus materiais e no fabrico por um período de dois (2) anos contados a partir da data
de entrega que se segue à compra original a um retalhista (“Período de Garantia”).
Se o produto falhar em estar conforme esta Garantia Limitada durante o Período
de Garantia, a Orbit irá, segundo os seus próprios critérios: (a) reparar ou substituir
qualquer Produto ou componente defeituoso; ou (b) aceitar a devolução do Produto
e reembolsar o valor monetário de facto pago pelo comprador original do Produto.
A reparação ou substituição poderão ser feitas com um produto ou componentes
novos ou recondicionados, segundo os critérios próprios da Orbit. Se o Produto
ou um componente nele incorporado já não se encontrarem disponíveis, a Orbit
poderá substituir o Produto com um produto idêntico ou de função similar, segundo
os seus critérios próprios. Esta é a única solução para a quebra desta Garantia
Limitada. Qualquer Produto que tenha sido reparado ou substituído ao abrigo
desta Garantia Limitada estará coberto pelos termos desta Garantia Limitada por
um período não superior a trinta (30) dias contados a partir da data de entrega ou
pelo remanescente do Período de Garantia. Esta Garantia Limitada é transferível do
comprador original para os proprietários subsequentes, mas o Período de Garantia
não será prolongado em duração ou terá coberturas alargadas por tal transferência.
3. CONDIÇÕES DA GARANTIA; COMO OBTER REPARAÇÕES SE QUISER
RECLAMAR AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA
Antes de poder reclamar ao abrigo desta Garantia Limitada, o proprietário do produto
deve notificar a Orbit da sua intenção de reclamar, ao visitar www.orbitonline.
com/contact durante o Período de Garantia e fornecer uma descrição da alegada
falha, e cumprir com as instruções de envio de devoluções da Orbit. A Orbit não
tem quaisquer obrigações de garantia com respeito a um Produto devolvido se se
determinar, com critérios razoáveis depois de examinar o Produto, que o Produto
é um Produto inelegível (definido abaixo). A Orbit suportará todos os custos do
envio de devolução ao proprietário e reembolsará quaisquer custos em que o
proprietário tenha incorrido, excetuando nos que respeitem a qualquer Produto
Inelegível, caso em que o proprietário será responsável pelos custos de envio.
4. O QUE NÃO É COBERTO POR ESTA GARANTIA LIMITADA
Esta garantia não cobre o seguinte (no conjunto “Produtos Inelegíveis”): Produtos
assinalados como “amostras” ou vendidos “no estado em que estão”; ou Produtos que
tenham sido submetidos a: (a) modificações, alterações, alterações, e manipulações
ou reparações inapropriadas; (b) manuseamento, armazenamento, instalação, testes
ou utilizações que não estejam de acordo com as instruções fornecidas pela Orbit;
(c) maus tratos ou má utilização do Produto; (d) falhas, flutuações ou interrupções no
fornecimento de água, de energia elétrica ou de redes de telecomunicações; ou (e) Atos
de Deus, incluindo relâmpagos, inundações, tornados, terramotos ou furacões. Esta
garantia não cobre peças consumíveis, incluindo baterias, a menos que os danos sejam
causados por defeitos nos materiais ou fabrico do Produto, ou no software (mesmo
se embalado ou vendido em conjunto com o produto). A Orbit recomenda que utilize
apenas provedores de serviços autorizados para manutenções ou reparações. O uso não
autorizado do Produto ou do software pode afetar o desempenho do produto e pode
invalidar esta Garantia Limitada. A menos que prometa explicitamente uma “garantia”, a
Orbit não garante ou promete nenhum nível de poupanças de água, saúde dos relvados e
jardins, ou qualquer outro benefício obtido pelo uso de um Produto ou qualquer das suas
funções. As efetivas poupanças de água, saúde dos relvados e jardins e outros benefícios
obtidos variam consoante fatores aquém do controlo ou conhecimento da Orbit.
5. ISENÇÃO DE GARANTIAS EXCEPTUANDO O ESTATUÍDO ACIMA NESTA
GARANTIA LIMITADA, E ATÉ AO EXPLICITAMENTE PERMITIDO PELA LEI
APLICÁVEL, A ORBIT ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÓRIAS COM RELAÇÃO AO PRODUTO,
INCLUÍNDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO
A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. ATÉ AO EXPLICITAMENTE PERMITIDO
PELA LEI APLICÁVEL, A ORBIT TAMBÉM LIMITA A DURAÇÃO DE QUAISQUER
GARANTIAS OU CONDIÇÕES À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA.
6. LIMITAÇÃO DE DANOS EM ADIÇÃO ÀS ISENÇÕES DE GARANTIA ACIMA,
EM NENHUM CASO SERÁ A ORBIT RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS
SUBSEQUENTES, INCIDENTAIS, EXEMPLARES OU ESPECIAIS, INCLUÍNDO
QUAISQUER DANOS POR DADOS OU LUCROS PERDIDOS, DECORRENTES
DE OU RELACIONADOS COM ESTA GARANTIA LIMITADA OU COM O
PRODUTO, SENDO A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA TOTAL DA
ORBIR DECORRENTE OU RELACIONADA COM ESTA GARANTIA LIMITADA
OU COM O PRODUTO NÃO SUPERIOR AO VALOR MONETÁRIO TOTAL
PAGO DE FACTO PELO PRODUTO E PELO COMPRADOR ORIGINAL.
7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TEM A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR
CERTOS SERVIÇOS DA ORBIT (“SERVIÇOS”) COM OS SEUS PRODUTOS. O SEU
USO DESTES SERVIÇOS ESTÁ SUJEITO A CONDIÇÕES DE SERVIÇO SEPARADAS.
8. VARIAÇÕES QUE PODEM APLICAR-SE A ESTA GARANTIA LIMITADA
Algumas jurisdições não permitem limitações à duração de uma garantia
implícita ou exclusões/limitações aos danos incidentais ou subsequentes,
pelo que algumas limitações definidas acima podem não se aplicar a si.

