
pH Balancer 
 מדריך התקנה



מה בקופסא

מאזן חומציות חכם כבל חיבור

ניתן לחבר תוספים נוספים ל- Hydro Master ולאפשר דישון ואיזון חומציות אוטומטי
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איך להתקין את מאזן ה - pH החכם 

 הערות:

מאזן ה- pH הוא תוסף ל- Hydro Master ולא יכול לפעול באופן עצמאי.●
 השתמש בצינור בגודל 4/7 מ"מ למשאבות.●
אורך הצינורות לא יעלה על 60 ס"מ.●

יש לבצע את השלבים הבאים לפי סדר:

נתק את ה- Hydro Master מהחשמל1.

התקן את מאזן ה- pH על הקיר/ משטח התליה2.

חבר את מאזן ה- pH ל-Hydro Master או ל- Nutrient Doser  אם כבר הותקן.3.

חבר צינורות למשאבות4.

שלב 1 :  נתק את ה- Hydro Master מהחשמל

שלב 2 :  התקן את מאזן חומציות החכם על הקיר/ משטח התליה

א. מקם את מאזן חומציות בצד שמאל של ה- Hydro Master בהתאם למרחקים המופיע בתרשים.

 ב. על הצינורות להגיע למיכל המים אך לא להיות במגע עם מי המיכל.

60 ס"מ

11 ס"מ8 ס"מ

2/5



Hydro Master -ל pH -שלב 3 : חבר את מאזן ה

א. השתמש בכבל החיבור כדי לחבר את המאזן חומציות ל- Hydro Master- כיוון החיבור חייב 
להיות כמו בתמונה 

ב. חבר את ה- Hydro Master לחשמל והמתין עד להופעות אור ירוק קבוע, תהליך זה יכול לקחת 
עד דקה, יתכן ומתבצע עדכון תוכנה אוטומטי.

הערה חשובה: אם הנורית ממשיכה להבהב לאחר דקה:
נתק את הידרו מאסטר משקע החשמל1.
ודא שכבל החיבור מחובר היטב בשני המכשירים2.
חבר מחדש את הידרו מאסטר לשקע החשמל3.
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שלב 4 :  חבר צינורות למשאבות

הערות חשובות:

 pH + up המשאבה שסומנה כ- + מיועדת לפתרונות
pH - down  המשאבה שסימנה כ- מיועדת לפתרונות

  
א. חבר את צינורות ה- IN (מסומן כחץ כלפי מעלה ⬆) למחברי המשאבה השקופים 

pH+ ותמיסת העלאת חומציות  pH- ואת הקצה השני לתמיסת הורדת חומציות

ב. חבר את צינורות ה- IN (מסומן כחץ כלפי מטה) למחברי המשאבה השקופים ואת 
הקצה השני יש למקם מעל מיכל ההזנה 
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שלב 5 :  שימוש באפליקציה לאיזון חומציות

Mobileו Web איזון חומציות באמצעות אפליקציית
היכנס לכתובת האינטרנט https://www.mygrowee.com, הזן את שם המשתמש והסיסמה

ניתן גם להגדיר טווחי חומציות דרך האפליקציה

 pH כדי לעבור למסך איזון החומציות יש ללחוץ על כפתור ה
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Start יש להזין את הטווח הרצוי וללחוץ

https://www.mygrowee.com

