


מה חדש בגרסה זו:
(NC) Normally Closed חיבור לרגש מסוג

במידה ומחברים רגש לעצירת השקיה )כמו רגש גשם( יש לחבר רגש

מסוג Normally Closed בהפעלת הרגש נפתח המעגל החשמלי

וההשקיה נעצרת.

ניתן להפעיל שני ברזים בו זמנית. 



הנך נדרש לחבר את הסמארטפון פעם אחת בלבד. 
לאחר מכן, האפליקציה מתחברת עם הבקר באופן 

אוטומטי ומציגה את מסך ההפעלה הראשי של הבקר 
המחובר.

הכנס בטריות לבקר )ראה הוראות במדריך למשתמש 
של דגם הבקר שברשותך(.

הורד והתקן את אפליקצית . 	
Galcon BT מהחנויות או ע״י 

סריקת הברקוד.
אם האפליקציה מבקשת . 	

 OK להפעיל בלוטוס, הקש
לאישור*.

לחץ על שם הבקר . 	
שברשותך. 

הוראות להפעלת אפליקצית גלקון 
לסמארטפון

שימו לב! 
קוד הצימוד יופיע על צג בקר ההשקיה למשך כ-10 

שניות בלבד.
* יש להפעיל פרטי מיקום במכשיר הסוללרי



על הבקר מופיעה צלמית בלוטוס ולאחר מכן קוד . 	
צימוד בן ארבע ספרות.

הכנס את הקוד והקש אישור. בסיום הצימוד, הבקר . 	
והסמארטפון מחוברים ומופיע מסך ההפעלה הראשי 

של האפליקציה.



פתרון בעיות:

בדוק את האפשרויות הבאות:
וודא שנתת הרשאה ל'שירותי מיקום' בעת התקנת 	 

האפליקציה 
וודא ש 'שירותי מיקום' מופעל	 
הכנס להגדרות בלוטוס במכשיר הטלפון ובדוק 	 

שהבקר מופיע ברשימת המכשירים 
במידה והבקר לא מופיע ברשימה, יש לבצע  -

איתחול בהתאם להוראות המפורטות בהמשך

במידה והבקר מופיע ברשימה כבה והפעל את  -
הבלוטוס במכשיר הטלפון 

סגור את האפליקציה )שגם לא תרוץ ברקע( ופתח 	 
אותה מחדש

במידה והבקר מופיע באפליקציה אך לא מצליח 	 
להתחבר נסה להתחבר עם מכשיר טלפון אחר כדי 

לזהות את הבעיה



אתחול של הבקר:

לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים   - 9001BT

 למשך 5 שניות.

לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים   - 7101BT

 למשך 5 שניות.

לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים   - 11000BT

 למשך 5 שניות.

לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים   - 6100BT

 למשך 5 שניות.

לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים   - 8000BT

 למשך 5 שניות.



טבלת עזר לתכנון השקיה בבקרי גלקון



בבקר זה מותקן מגוף חדש השונה מהדגם הרגיל. 
ידית הפתיחה המכנית היא בצבע שחור.

לידית 3 מצבים :
1. אוטומט/Auto   - ידית באמצע.

2. סגור/ CLOSE – הסטה עם כיוון השעון, 
3. פתוח/OPEN – הסטה נגד כיוון השעון.

במצב עבודה רגיל הידית צריכה להיות באמצע, 
.AUTO מצב

1 32























































B-
44

1.
05
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