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„Zalévej včas..
..já ti napovím kdy!“
zvukový signál
upozorní,
kdy je nutné
rostlinu zalít

volba citlivosti pro
různé druhy
substrátu pokojových
rostlin

MADE IN CZECH REPUBLIC

pouze pro
vnitřní použití

FlowerGuard
(ochránce květin) FG007
monitoruje vlhkost půdy na základě měření vodivosti. Pokud vlhkost
půdy klesne pod nastavenou mez, FG007 spustí zvukový alarm jako
upozornění pro zalití usychající rostliny.
Pokud je rostlina zalita a vlhkost půdy se vrátí do normálu, FG007
skončí se signalizací. V opačném případě FG007 chrání květinu a
každou hodinu signalizuje potřebu zalití (na cca 30s).
Díky zabudovanému čidlu na světlo, Vás
FG007 nebude v noci rušit a se signalizací
počká až do rána!
FG007 je z výroby nastaven tak, aby vyhovoval většině běžných pokojových rostlin.
Pokud Vaše květina potřebuje zalévat častěji, stačí upravit citlivost.
Prvních 5 minut po zapnutí probíhá každých 10 vteřin měření vlhkosti, aby
bylo možné FG007 případně nastavit (viz níže). Poté už dochází k měření jen
každých cca 20 minut.
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Nastavení citlivosti: Hroty FG007
umístěte do optimálně zalitého květináče,
pomocí malého šroubováku nastavte
potenciometr do pravé krajní polohy.
Přesuňte přepínač do vrchní polohy a
čekejte na signalizaci. Během signalizace
velmi pomalu otáčejte potenciometrem
doleva do okamžiku, kdy se FG007 utiší.
Tím je nastavení dokončeno.
Životnost baterií je cca 1 rok (častá signalizace
životnost baterií výrazně snižuje, zalévejte
proto svoje květiny včas!). Napájení je možné
provádět rovněž ze stabilizovaného adaptéru
3V DC/100mA.
V případě napájení adaptérem je NUTNÉ
VYJMOUT BATERIE!
Při nedodržení pokynů hrozí zničení FG007!

Napájení 2x1.5V alkal. baterie, typ LR44. Stupeň krytí IP20.
Při zalévání květin musí být FG007 chráněn před dopadající vodou!
Ochranný plastový obal FG007 nesmí přijít do přímého styku s vodou!
Signalizace FG007 je pouze orientační a výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody
vzniklé při použití za jiných podmínek než je uvedeno v tomto návodu!

Výrobce:

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633

www.elbock.cz

Pb
LEAD FREE
v souladu s RoHS

Záruka na výrobek je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek
na adresu výrobce.

