
Model No. IK10PW 

SMARTZILLA Viráglocsoló
Használati útmutató

4.2* Az alkalmazásban válassza ki a locsolót, és csatlakoztassa az 
eszközt!
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Használati útmutató 

i. Alapvető tudnivalók

1. Csomag tartalma

2. Termék megjelenése

ii. Tulajdonságok

iii. Üzemeltetési útmutató

1. Jelzések

2. Bekapcsolás

3. Manuális öntözés

4. Automatikus öntözés

5. Elfogyott a víz

6. Manuális öntözés funkció az alkalmazásban

7. Töltöttségi szint

iv. Eszköz paraméterei

4.4* A sikeres csatlakozás megerősítése után az alábbi oldalon a 
töltöttségi szint, az öntözésből hátralevő idő és egyéb beállítások 
láthatók.
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4.5* Gyakoriság beállítása: 1 ó - 7 nap
Időtartam beállítása: 6 mp - 30 p
A beállítások jóváhagyásával automatikus lesz az ütemezés.
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Alapvető tudnivalók

2. Termék megjelenése
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(1) Wi-Fi jelzése
(2) Öntözés jelzése
(3) Wi-Fi gomb
(4) Manuális öntözés gomb
(5) Akasztó
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(6) USB port 
(7) Víz kimenet
(8) Víz bemenet
(9) Elemek helye

4.6* Az öntözés megkezdésekor a státusz "Auto"-ra vált, és az 
öntözésből hátralevő idő elkezd visszaszámlálni.
Figyelem! Minden alkalommal, amikor változtat az öntözés 
gyakoriságán, a készülék egyszeri alkalommal öntözni kezd, majd 
visszatér a beállított ütemtervhez.

5. Elfogyott a víz
Mikor az alkalmazás jelzi, hogy elfogyott a víz, ellenőrizze a tartályt, és 
töltse meg elegendő vízzel! A viráglocsoló az ütemterv szerint folytatja 
az öntözést.
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Tulajdonságok 

1. Csomag tartalma • Wi-Fi, App vezérlés, öntözés ütemezése bárhonnan
• Egyszerű locsolás, nincs szükség csapra
• Egyszerű telepítés, ami 10 percet vesz igénybe
• Halk öntözés
• Az ütemezett öntözést meghálálják növenyei
• Kis méretének köszönhetően könnyen hordozható

Viráglocsoló x 1 ; USB kábel x 1 ; Használati útmutató x 1;

1/4" cső (10m) x 1 ; Csepegtető szelep x 10;

T idom x 10; Keresztcsatlakozó idom x 3 ; Menetes csatlakozó idom x 3;

Csővégzáró x 3 ; Szűrő x 1

Győződjön meg róla, hogy tiszta vizet és szűrőt 
(csomag tartalma) használ!
Ellenkező esetben sérülhet a szivattyú.
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6. Manuális öntözés funkció az alkalmazásban
*Állítsa be az öntözés gyakoriságát és időtartamát, majd aktiválja a 
manuális öntözés funkciót az alkalmazásban!
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Üzemeltetési útmutató 
1. Jelzések

Jelzések Mit jelent?
Villog

 (0.5-0.5 mp)

Villog
(1.5-1.5 mp)Bal LED

Folyamatosan világít 

USB csatlakoztatva, az eszköz 
készen áll a csatlakozásra/
sikertelen csatlakozás

Villog (0.5-3 mp) Elemek sikeresen behelyezve 

Villog (3-3 mp) Alacsony töltöttségi szint 

Folyamatosan világít Öntözés
Jobb LED

Elfogyott a víz Villog
(0.5-0.5 mp)

Wi-Fi gomb: Tartsa nyomva a Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz!

"Manuális öntözés" gomb: Nyomja meg az öntözés megkezdéséhez, 
majd nyomja meg újból az öntözés befejezéséhez!
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7. Töltöttségi szint
A töltöttségi szint az alábbiak szerint jelenik meg:

ICICJ Teljesen feltöltve

UJi!!i) Alacsony töltöttségi szint

- Lemerült

Az ütemezés beállítása után az eszköz USB kapcsolat nélkül is működik az 
elemek által.

• Tartozékok csatlakoztatása
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2. Bekapcsolás
Elemek behelyezése után a Wi-Fi jelzés villogni kezd (0.5-3 mp).

3. Manuális öntözés

Nyomja meg a manuális öntözéshez, majd nyomja meg újból az 
azonnali leálláshoz!

4. Automatikus öntözés
Keresse az App Store/Google Playen a "Smartzilla" 
alkalmazást, vagy szkennelje be az alábbi QR kódot az 
alkalmazás letöltéséhez!

Register 

.,, 

** Illessze a szűrőt a szivattyúba, azt pedig a víztartályba! A szivattyú 
másik végét illessze a locsoló eszközbe (IN)! Illessze a csepegtető 
csövet az eszközbe (OUT)! **
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4.1* Az USB csatlakozás után a Wi-Fi jelző villogni kezd. Ez azt jelenti, 
hogy az eszköz készen áll a párosításra.

Figyelem!

A Wi-Fi kapcsolat és az öntözési beállítások csak és 
kizárólag az USB csatlakozás után lehetségesek.

• USB: Micro USB

• Üzemi nyomás: 0.3 bar

• Vízhozam: 30 l/h

• Vízállóság: IPX2

• Szivattyú:  ≤ 3 m

• Szivattyúzási távolság: ≤ 3 m

• Maximum víznyomás: ≥ 200 kPa

• Üzemi hőmérséklet: 0°C - 50°C

• 4*AA elem (élettartam kb. 1 év)

• Anyag: ABS

5 

Paraméterek

Státusz

Sikeres USB kapcsolat, 
okostelefon csatlakoztatva

USB csatlakoztatva, Wi-Fi 
keresése




