
Instruções do Aplicativo 
GalconBT
Pareamento do smartphone com o Controlador Galcon
Compatível com dispositivos Bluetooth 4.0 (sistemas iOS 7 ou Android V4.3 ou versões mais 
recentes).
Só é preciso fazer o pareamento uma vez. Depois disso, o aplicativo sincroniza automaticamente 
com o controlador e mostra a tela de informação do controlador pareado.

1. Instale as baterias no controlador. Se precisar de instruções detalhadas, consulte o guia do 
usuário do modelo do seu controlador.

2. Instale o aplicativo Galcon. BT após fazer o download de    ou   

. Ou faça leitura do código de barras na embalagem do controlador para fazer download do 
aplicativo.

3. Depois de instalar o aplicativo, toque   para lançar o aplicativo. Se o aplicativo pedir para 

ativar	a	conexão	Bluetooth,	clique	OK	para	confirmar.	O	aplicativo	exibe	os	controladores	
detectados.
1. Clique o tipo do seu controlador e digite o código de pareamento (quatro dígitos) que é 

mostrado na tela do controlador.
 O código é mostrado por 10 segundos. Mas, se for preciso, basta clicar “sincronizar” 

novamente para digitar o código.
2. Clique “OK” para continuar. 

  O controlador e o telefone estarão 
  pareados, e a tela de informação do 
  aplicativo será mostrada.
  A tela de informação mostra a situação 
  do controlador e é seu ponto de acesso 
  às atividades do aplicativo.

Irrigação manual:
Clique 

1. Selecione a duração 
em horas e minutos, e 
clique Iniciar.

2. A tela de 
informação mostra 
quanto tempo resta.

Para interromper a irrigação, clique “stop” na tela de informação ou na tela do manual.
A irrigação manual não afeta o programa de irrigação existente. O programa continua 
normalmente após o término da irrigação manual.



Programação da irrigação automática
1. Clique  e selecione o programa Cyclic [cíclico] ou 

Weekly [semanal].
 No caso do programa semanal, clique os 
 dias de irrigação, selecione
  “ON” para os horários de 
 início e selecione a hora de 
 início.
 Até quatro horários de início 
	 podem	ser	configurados.

2. Clique “SEND” [enviar] para salvar o programa.

Ajuste de chuva
Em dias de chuva, é possível desativar o controlador sem excluir o programa existente.

Clique   

1. Clique a marca de        
verificação.

2. Selecione o número de 
dias chuvosos ou selecione 
“Unlimited” [ilimitado], em 
seguida 
clique “OK”. 

3. A tela de informação mostra 
a	data	final	dos	dias	chuvosos.

Se mais de um controlador estiver sendo usado, é 
possível	trocar	a	imagem	e	o	nome	do	controlador,	a	fim	
de facilitar a distinção entre um e outro.

Clique   no alto 

da tela.

No caso do programa cíclico (somente no 
9001BT 7101BT), clique o dia de início, 
selecione o ciclo 
em dias ou 
horas e 
selecione a 
hora de início.

Clique o nome do 
controlador e preencha 
com o nome novo. 
Clique a imagem para 
trocá-la por outra 
armazenada na câmera 
ou galeria de fotos do 
telefone.

Trocar a imagem e o nome do controlador


