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Dystrybutor:

Gwarancja 2 lata. W przypadku wadliwości 
urządzenia prosimy o kontakt z dystrybuto-
rem.

Monitorowanie wilgotności gleby w doniczkach. Jeżeli następu-
je jej spadek poniżej ustawionej FG007 włącza alarm dzwonkowy 
mówiący o konieczności podlewania. Gdy roślina zostaje podlana i 
wilgotność wraca do stanu należytego FG007 kończy sygnalizacje. 
W przypadku małej wilgotności FG007 w ciągu każdej godziny przez 
około 30 sekund sygnalizuje dźwiękowo konieczność podlania. 

Po włączeniu przez pierwsze 5 minut zostaje dokonanych 10 pomiarów wil-
gotności Następnie pomiar dokonywany jest co 20 minut. Aby FG007 na-
stawić według własnych potrzeb patrz poniżej.

Fabrycznie nastawiona wilgotność w FG007 jest dostosowana do zapotrze-
bowania na wodę przez większość roślin pokojowych. Jeżeli wasza roślina 
ma większe zapotrzebowanie na wodę należy ustawić czułość.

Nastawienie czułości: Groty FG007 
wbić do gleby kwiatka gdzie według 
oceny wzrokowej wilgotność jest 
prawidłowa, przy pomocy śrubokręta 
przekręcamy potencjometr do prawej 
skrajnej możliwości i czekamy na sygna-
lizacje. W trakcie sygnalizacji przekręca-
my potencjometr do lewej do momentu 
aż FG007 przestanie dzwonić. Czułość 
została ustawiona.
Żywotność baterii to około 1 rok (częsta sygna-
lizacja skraca żywotność tak że należy pamiętać 
o podlewaniu). Zamiast baterii do zasilania moż-
na wykorzystać adapter 3V DC/100mA. 
W przypadku zasilania adapterem KONI-
ECZNIE WYJĄĆ BATERIE! 
Nie zastosowanie się do zaleceń grozi zniszc-
zeniem FG007!

Zasilanie 2x1,5V alkal. baterie, typ LR44, stopień ochrony IP20.
Przy podlewaniu kwiatów FG007 należy chronić przed wodą! 
Obudowa plastikowa FG007 nie może stykać się z wodą!
Sygnalizacja FG007 jest orientacyjna i producent nie bierze na siebie odpowiedzialności w przypadku 
powstałych szkód wynikłych w trakcie stosowania urządzenia a nie wymienionych w instrukcji!

FG007FlowerGuard 

Dzięki wbudowanemu czujnikowi światła 
FG007 w porze nocnej nie włącza sygnali-
zacji czekając do świtu!
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