
SMARTZILLA Nedvességszenzor

Használati útmutató

Model No. ICS0001W

Fő funkciók 

● A talaj nedvességtartalmának és hőmérsékletének ellenőrzése

● 5 LED fény jelzi az 5 különböző nedvességszintet: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

● Beállítás szerint automatikusan leállítható az öntözés egy bizonyos nedvességi szintnél; 
alapértelmezett szint: 60%

● RF kapcsolat a Kerticsap vezérlővel

● Alacsony töltöttségi szint jelzése

●  IP67 vízállóság

Műszaki adatok 

●  3 *AAA 1.5 V alkáli elem 1 éves élettartalommal

● Adatok frissítése 5 percenként

● RF frekvencia 433.92MHz FSK

● Talaj nedvességszintjének tartománya 0% ~ 100%,
pontosság: ≤5% (0% ~ 50%) vagy ≤10% (51% ~ 100%)

● Talaj hőmérsékletének tartománya  -10℃ ~ 60℃

6. A sikeres csatlakozást követően csavarozza vissza az elemfedelet, majd illessze az 
eszközt a talajba a kívánt helyen! Győződjön meg róla, hogy a nedvességszenzor és a 
kerti csap közötti távolság nem haladja meg a 60 métert!

2. A LED felvillanásakor nyomja meg a BAL gombot, amivel az automatikus 
öntözésleállítást tudja beállítani (alapértelmezett érték 60%). Nyomja meg a jobb gombot 
vagy várjon 20 mp-et a művelet megerősítéséhez!

Csatlakoztatás
1. A Kerticsap vezérlő csatlakoztatása után válassza ki a vezérlő ikonját, majd a szenzor 
menüpontot!

2. A menüponton belül látszik, hogy még nincs csatlakoztatva nedvességszenzor.

3. Az elemfedél lecsavarozása után helyezze be az elemeket a nedvességszenzorba! Ezt 
követően egy zöld LED villan fel pár másodpercre.

4. Miután kialszik a zöld LED, tartsa nyomva az eszköz hátulján lévő gombot 5 mp-ig! A 
piros LED felvillanása jelzi, hogy az eszköz készen áll a csatlakozásra.

5. A piros LED felvillanásakor válassza ki a nedvességszenzort az alkalmazáson belül, ami 
automatikusan elkezdi keresni, majd csatlakoztatja az eszközt. Sikeres csatlakozás esetén 
láthatóvá válik az aktív szenzor és töltöttségi szintje az alkalmazásban.
A paramétereknél láthatóak a talaj mért adatai.

Szenzor beállítása
Bal gomb: nedvességszint beállítása, jobb gomb: megerősítés

1. A sikeres csatlakozást követően tartsa nyomva egyszerre a két gombot 5 mp-ig az eszköz 
bekapcsolásához. A LED fények száma a talajnedvességszintet mutatja. Az 5 LED fény a 
következő szinteknek felel meg: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

3. A LED felvillanásakor nyomja meg a JOBB gombot az aktuális talajnedvességszint 
ellenőrzéséhez! (Pontos adatot az alkalmazásban)

Hibaelhárítás

Hiba

A szenzor hátulján lévő gomb nyomva 
tartásakor nem világít pirosan az eszköz

Nem állítható be nedvességszint

A Kerticsap vezérlő nincs párosítva 
az alkalmazással

Mindkét fekete gombot nyomva kell 
tartani 3 mp-ig a beüzemeléshez


