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MySOLEM

GET INSTALL

GİRİŞTR

Uzaktan kontrollü bir sisteme sahip olan BL-IP, Bluetooth® özellikli, su 
geçirmez bir sulama kontrol ünitesidir. Kontrol ünitelerini, vana kutuları 
ya  da  gömülü  teknik  odalar  gibi, güç  kaynağı  bulunmayan  
yerlerde  kurmak  zorunda  kaldığınızda  kullanabileceğiniz  mükemmel  
bir çözümdür.

Adım 1

UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ
  1. Akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde, «App Store» ya da 

«Play Store» mağazasına gidin.

2. Arama çubuğunda, «MySOLEM» uygulamasını aratın. 

3. Bulduktan sonra, MySOLEM uygulamasını indirin.

4. Kurduktan sonra, akıllı telefon ya da tabletinizin Bluetooth® özelliğini 
açın.
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Adım 2

EŞLEŞTİRME
1. BL-IP kapağını vidalarını sökerek açın. 

3. MySOLEM uygulamasını çalıştırın.   

2. 9V Alkalin pili takın ve kapağını vidalayıp kapatın.

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

5. Yakındaki kontrol üniteleri listesinden BL-IP’yi seçin. 

6. BL-IP kontrol ünitenizin eşleştirilmesini tamamlamak için 
uygulamada açıklanan adımları takip edin. 
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Adım 3

KABLOLAMA
1. BL-IP ünitesini aşağıda açıklandığı gibi selenoidlere 
bağlayın. Sadece 9V pulse vanalarını kullanın. 

Siyah

Kırmızı

2. (Opsiyon) Bir yağmur sensörü takmak isterseniz, BL-IP ünitesinin 
sarı kablosunu kesip sensöre bağlayın. 
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Step 4

PROGRAMMING
If you need more information about the BL-IP and MySOLEM app, 
please visit our website www.solem.fr and check our supplementary 
documentation.

USEFUL INFORMATION

What are the features required for the Bluetooth® product to work?
Smartphone or tablet running Android 4.3 or greater with Bluetooth 
Smart 4.0 or greater. Apple iPhone or iPad running iOS 9.0 or greater 
with Bluetooth Smart 4.0 or greater.

Why my station does not start? on each station, you must be put a 
duration and assigned it to a program (A or B or C). If several stations 
are assigned to the same program, they will start one after the other.

Why my Program B does not start? If the start time of the Program
A is the same time than the Program B, the two programs will be 
executed one after the other in the order A and then B.

P çkş nedir?  P çıkışına bir ana vana ya da pompa bağlayabilirsiniz. 
Bu çıkış, her bir istasyondan önce ve her bir istasyonun sulanması 
sırasında 2s içerisinde otomatik olarak başlatılacaktır. 

Programcının S çıkışları (Sarı Kablolar) nedir? S çıkışları üzerine, 
Sarı kabloyu çıkararak, bir Yağmur Sensörü bağlayabilirsiniz.  
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Yağmur sensörü nasıl çalışır?
Yağmur sensörü, sarı telin yerine bağlandığında (her bir model için 
kablo bağlantı adımlarına bakınız) 3 programın tamamını etkilemektedir. 
Yağmur sensörü aktif durumdayken, yağmur yağdığında, A ya da B ya 
da C programı çalışmayacaktır. Programların yeniden başlatılması için 
probun kurumasının beklenmesi gerekmektedir. «All stations/Bütün 
istasyonlar» manüel kontrolü, yağmur sensörünün durumunu dikkate 
almamaktadır. 

Water Budget/Su Bütçesi nedir? Water Budget/Su Bütçesi, her bir 
istasyonun süresine % cinsinden bir zaman eklemektedir. Tipik olarak, 
mevsim değişikliklerinde (yazdan bahara ya da bahardan yaza geçişler) 
kullanılmaktadır. 
Örnek: A Programı üzerinde İstasyon 1 = 1h ve A Programı üzerinde 
İstasyon 2 = 0h30 girişi yapıp ardından A Programı için %120 Su 
Bütçesi girişi yaparsanız, A Programı başladığında, istasyon 1 ve 2,  
%20 arttırılacaktır (İstasyon 1 için 1h12 ve İstasyon 2 için 0h36). 

Başlatma prosedürünü nasıl yeniden başlatabilirim (örneğin: 
yönlendirici erişim noktasının değiştirilmesi)? Bir cihazın 
sıfırlanması ya da bir başlatma prosedürünün yeniden başlatılması için, 
pil basıncının 2 pedini minimum 30s süreyle kısa devre yaptırın 
(önceden 9V pilini çıkarın). 

Cihazımda pil olmazsa, programları kaybeder miyim? Programlar 
asla kaybolmaz, bir hafıza içerisinde kaydedilirler. 

Programlamaya en başından kaldığın yerden yeniden devam etmek 
istiyorum, bunu nasıl yapabilirim? Programlamaya kaldığı yerden 
yeniden devam etmek isterseniz, uygulamaya gidip programa girin   
Parametreleri açın ve «Clear programs and durations/Programları ve 
süreleri temizle» opsiyonunu seçin. 


