
Hydro Master
 מדריך התקנה



מה בקופסא

Hydro 
Master

pH & EC מדי מתאם מתח

 כניסות ויציאות

Reset button 

Ethernet (LAN)Add-on
connection כפתור ריסט

 חיבור ליחידת
 דישון / איזון חומציות



כדי להתקין את ה- Hydro Master יש לבצע את השלבים הבאים לפי הסדר:

התקן את ה- Hydro Master על הקיר / משטח התליה1.

.2Growee הגדר מכשיר חדש באפליקציית

 חבר  את ה- Hydro Master לרשת ה- Wifi שלך3.

שלב 1 : התקן את הידרו מאסטר שלך על הקיר / משטח התליה

LAN טובה או חיבור WiFi הודעה חשובה: נדרשת קבלת

א. חבר את מד ה- EC ומד ה- pH ל- Hydro Master והסר את מכסים מכל פרוב,
 יש לשמור את המכסים לאחסון עתידי של הפרובים

ב. מדוד וסמן את המרחק מעל המאגר שיאפשר לחיישנים להתלות בגובה אמצע המים.
 הפרובים צריכים להיות טבולים בנוזל בכל עת.

 אמצע המיכל



שלב 2 : התקנת האפליקציה  והוספת המכשיר החדש

א. הורד את אפליקציית Growee , צור חשבון והתחבר 

ב. פתח את האפליקציה הזן את קוד הרישום - "Registration Code" של המכשיר 
Hydro Master -שלך, הממוקם בגב ה

ג. השלם את תהליך ההתקנה לפי ההוראות. ניתן לערוך את ההגדרות לאחר ההתקנה בכל עת. 

ד. לאחר השלמת התהליך סגור את האפליקציה 

שלב 2 חייב להסתיים לפני המעבר לשלב 3. 



שלב 3 :  חבר את ה- Hydro Master לחשמל ולרשת ה- WiFi שלך

נדרש:
שלב 2 חייב להסתיים●
קליטת WiFi טובה●
שם הרשת והסיסמה שלך●
קוד הרישום שלך●

א. חבר את ה- Hydro Master  לחשמל. נורית החיווי תהבהב בצבע כחול עד להשלמת 
התהליך הבא.

 .Growee_XXXXX ב. באמצעות המכשיר הסלולרי עבור אל הגדרות הרשת ובחר ברשת

 http: //growee.login :כדי ג. היכנס לדפדפן האינטרנט במכשיר הטלפון והזן את הכתובת הבאה
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ד. בדף האינטרנט של Growee לחץ על "Login" (התחברות)

נורית חיווי



ז. לחץ על "Finish" (סיום). מחוון האור יראה אור ירוק קבוע. פתח את האפליקציה והתחל לגדל!
תוכל כעת לשנות את הגדרות הגידול שהזנת בתהליך הרישום לאפליקציה (בשלב 2).

ח. סגור את האפליקציה 

ה. בחר את רשת ה- WiFi הביתית שלך מהרשימה המופיעה בדף האינטרנט של Growee והזן את 
סיסמת רשת ה- WiFi הביתית שלך. אם הרשת לא מופיעה, לחץ על "Scan" (סרוק).

ו. הזן את קוד הרישום - "Registration Code" של המכשיר שלך, הממוקם בגב המכשיר



נדרש:
●wifi שהוגדר בעבר ופעל בסביבת רשת Hydro Master
קליטת WiFi טובה בסביבה החדשה●
שם הרשת החדשה והסיסמה שלה●

א. חבר את ה- Hydro Master לחשמל.

ב.  לחץ לחיצה רצופה  על כפתור הריסטרט המופיע בצדו הימני של המכשיר במשך 3 שניות.
 נורית חיווי תהבהב בצבע כחול עד להשלמת התהליך הבא.

Wifi לרשת אינטרנט חדשה/החלפת רשת Hydro Master -חיבור ה

כפתור ריסטארט

נורית חיווי

 .Growee_XXXXX ב. באמצעות המכשיר הסלולרי עבור אל הגדרות הרשת ובחר ברשת
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ד. בדף האינטרנט של Growee לחץ על "Login" (התחברות)

ה. בחר את רשת ה- WiFi הביתית שלך מהרשימה המופיעה בדף האינטרנט של Growee והזן את 
סיסמת רשת ה- WiFi הביתית שלך. אם הרשת לא מופיעה, לחץ על "Scan" (סרוק).

ו. לחץ על "Finish" (סיום). מחוון האור יראה אור ירוק קבוע.


