
    TRHızlı Kurulum Kılavuzu

WooBee

THE CONNECTED IRRIGATION EXPERT



 

Pil tipine ulaşmak için 7 kez            butonuna basın.

Ana ekrana geri dönmek için            butonuna basın

Seçimi onaylamak için kez           butonuna basın.

GENEL AÇIKLAMALAR
WooBee, bir adet 9V pil ya da dört adet 1.5V AAA pille çalışan, ekranla donatılmış, IP68 seviyesi 

su geçirmez bir sulama kontrol ünitesidir. Akıllı telefon/tablet üzerinden ya da klavyesiyle bir 

Bluetooth bağlantısı yoluyla programlanabilmektedir. 1 ila 6 adet 9V solenoid kontrol 

edebilmekte olup bir Yağmur Sensörü/Akış Ölçer girişi bulunmaktadır. 

1 WooBee KURULUM
Pil kapağını vidalarını sökerek açın, 9V pil ya da 4 X 1V5 AAA pil paketini bağlayın.

Başlangıç Ekranı

PİL TİPİNİN KONFİGÜRASYONU

«Set time/Zaman ayarla» menüsünden, kullanılan pilin tipini 
seçebilirsiniz: 
9V pil için «9V»
1.5V AAA piller için «AAA»

Bunu yapmak için :

Ayar modu/günü/tarihi/pil tipine girmek üzere 4 kez butonuna basın. 

Tuşlarla 
seçim yapın
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KURULUM

WooBee, arka kapağı üzerindeki çıkarılabilir desteğiyle, solenoid vanasının bobini üzerine 
doğrudan takılabilmektedir.  

Aynı zamanda, arka kapağı üzerindeki 2 sabitleme deliğiyle, dikey bir duvar üzerine de 
takılabilmektedir. 

WooBee BLUETOOTH İLE ÇALIŞTIRMA
Akıllıtelefonunuzda ya da tabletinizde, «App Store» ya da «Play Store»mağazasına gidin.

MySOLEM uygulamasını indirin.

EŞLEŞTİRME
1. Akıllı telefon ya da tabletinizde MySOLEM uygulamasını çalıştırın.

2. «Add module/Modül ekle» butonuna ya da «+» butonuna dokunun.

3. Yakındaki kontrol üniteleri listesinden WooBee’yi seçin.

Uygulamada açıklanan adımları takip edin.

Notes :

 

- Kontrol üniteniz için bir isim ve güvenlik anahtarı ayarlayın ve «Validate/Doğrula» butonuna 
basın.

- Kontrol üniteniz için bir isim ve güvenlik anahtarı ayarlayın ve «Validate/Doğrula» butonuna 

basın.

- WooBee ünitesinin bütün özelliklerinden faydalanmak için, bir MySOLEM hesabının
oluşturulması tavsiye edilmektedir.

PROGRAMLAMA
Eşleştirilen WooBee ünitesini seçin. Sezgisel olarak tasarlanmış çeşitli menülerle programlama 
yapabilirsiniz.

GÜVENLİK ANAHTARI
Güvenlik anahtarı, kontrol ünitenizi korur. Sadece ileride yapılabilecek kurulumlar için 
gerekmektedir. «Association/Eşleştirme» sürecinde ya da ekranınızın sağ üst köşesindeki   
simgesi yoluyla ürün bilgilerinden ayarlayabilirsiniz.  



WooBee BLUETOOTH KULLANILMADAN ÇALIŞMA

Matériau <non 
spécifié>

A4
FEUILLE 1 SUR 1

ECHELLE:1:1 Code:

Désignation:

TOLERANCES GENERALES:
                                           Suivant NFT 58000 - Catégorie X - Classe X

MATERIAU:

DATE DE CREATION:

VOLUME MATIERE (mm3): DESSINE PAR:

COULEUR:

C/C:

Moule/Outillage n°:

MASSE (g):

PROGRAMMATEUR 
TORO TEMPUS DC-LCD

D1018A

JB Pau

00PROG-JORO

ETAT DE SURFACE: APPROUVE PAR:

DEPOUILLES GENERALES:
                                           3° (voir plan pour spécification particulière).

TOUS LES TRAITEMENTS ET REVETEMENTS SONT COMPRIS DANS LES COTES.

 reproduction et diffusion est formellement interdites sans autorisation.

 

 

 

 

Çalışan İstasyon

Kalan Sulama Süresi

Tarih ve Saat 
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WooBee büyük ekranı ve 
klavyesiyle, Bluetooth 
kullanılmadan 
programlanabilmektedir. 

Ekran

Ana Menü

Pil Seviyesi Göstergesi

Menü Seçim Butonu

Ayar Butonu - veya +

Doğrulama Butonu

Ana Menü

Devam eden süreç

Manuel çalıştırma ya da durdurma komutu:
- -Manuel olarak bir istasyonun açılmasına ya da A, B, 
C… programının yapılmasına olanak sağlar.
- Devam eden sulama sürecinin manüel olarak 
kapatılmasına olanak sağlar.

Sulama programının ayarlanması:
Otomatik olarak başlatılacak özel programın 
ayarlanmasına olanak sağlar.

AÇMA/KAPAMA komutu
Bütün mevcut ya da gelecekteki 
programları devre dışı bırakır.

Tarih ve Saat ayarı
12 ya da 24 saatlik formatlarda, mevcut gün tarih 
ve saatinin ayarlanmasına olanak sağlar.



 
CP

Noir

Rouge

1 2 3 4 5 6

 

Manuel Komut Örneği

Seç

İstasyon 
modunu seç

İstasyon seç
Doğrula

Doğrula

Doğrula

Çalışma süresini seç 1 dakika ile 12 
saat arası Doğrula

Sulama başlar Kalan sulama süresi

Kurulum kılavuzundaki konfigürasyon detayları için: http://www.solem.fr 
adresini ziyaret edin ya da MySOLEM uygulamasını kullanın

4 VANA KABLOSU BAĞLANTISI
+ S - C P 1 2 3

Vanaları 9V solenoidler 
ile bağlayın.



Su Sayacı

+   S   -   C    P    1    2    3

+ S - C P 1 2 3

 

     TEKNİK SPESİFİKASYON
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SENSOR KABLO BAĞLANTISI
WooBee  üzerinde, sadece  MySOLEM  mobil  uygulamasıyla  
yapılandırılabilecek olan bir atım sensörü ile önceden donatılmış 

 bir  yağmur  sensörü ya  da  bir  su  sayacı bağlanması 
için +S- sensör girişi bulunmaktadır.

SU SAYACI
Atım sensörünün kutuplanması 
durumunda, kablo bağlantısını 
yaparken kutupları kontrol edin:

Kırmızı Kablo -> + Siyah Kablo - > -

SPESİFİKASYONLAR:
%100 su geçirmez (IP68 derecesi)
Yağmur sensörü ya da Su Sayacı bağlantısı
Ana vana bağlantısı
9V mandallama selenoid uyumlu
Selonoidlerle maksimum kablo uzunluğu: 30 m
Çalışma sıcaklığı: +100C ila 500C
2 yıl garanti

GÜÇ KAYNAĞI
9V 6AM6 ya da 6LR61 alkali pil
ya da 4 x 1.5V AAA alkali piller

OPERATION :
Bluetooth® Smart 4.0 Düşük Enerji
Kullanılan frekans bandı ve maksimum çıkış 
gücü: [2400-2483.5]Mhz, 1mV
Programların kalıcı yedeklemesi
Güç kesilmesi durumunda dahili saat 
yedeklemesi < 30 saniye

ÖLÇÜLER :
Genişlik: 10,5 cm (3.94 inç)
Uzunluk: 10,5 cm (5.90 inç)
Kalınlık: 5 cm (1.97 inç)

 

Bu sembol, üründe Bluetooth® teknolojisi kullanıldığını göstermektedir.

CE sembolü, cihazın sağlık, güvenlik ve çevre ile kullanıcının korunmasına dair Avrupa standartları 
gerekliliklerine uygun olduğunu göstermektedir. CE sembollü işaretler, Avrupa’da satış içindir.

Bu sembol, bu tip elektrikli ya da elektronik ekipmanların, Avrupa ülkelerinde ayrı olarak tasfiye edilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Bu cihazı, ev atıklarıyla birlikte tasfiye etmeyin. Lütfen, artık bu cihaza ihtiyacınız 
kalmadığında, ülkenizde mevcut atık toplama ve geri dönüştürme noktalarını kullanın.

Bu sembol, ürünün darbeye dayanıklı olduğunu göstermektedir.

Bu sembol, ürünün ultraviyole ışınlara dayanıklı olduğunu göstermektedir.

Bu sembol, ürünün su geçirmez olduğunu göstermektedir.


