
  

Měřič vlhkosti a pH p ůdy, osv ětlení 
a teploty - 4 v 1  

 

Měřič vlhkosti p ůdy, pH, osv ětlení a teploty se zobrazením 
na LCD displeji 
Ideální pomocník pro p ěstitele kv ětin či zeleniny 
 
 
Popis 

       

Senzor osvětlení 
 
Zezadu - Přepínač měření teploty (o C) nebo PH 
 
LCD displej 
 
Tlačítko zapnutí (ON) 
 
Přepínač jednotek teploty (C/F), vypnutí (OFF) 
 
Sonda 

 

A - Indikace intenzity světla v 9 stupních 
      (LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+ 
      HGH-, HGH, HGH+) 

 
B - Indikace zobrazení PH 
 
C - Zobrazení PH (3,5 - 9) a teploty (-9 o C - +50 o C), 
      podle přepnutí přepínače 
 
D - Indikace vlhkosti v 5 stupních (DRY+, DRY, NOR, 
      WET, WET+) 
 
E - Indikace zobrazení teploty 
 
F - Ukazatel vybité baterie 

  
Instalace baterie 
 

Pouzdro na baterii je na zadní straně měřiče. 
• Stiskněte západku krytky a krytku odklopte 
• Připojte baterii ke konektoru a vložte do pouzdra 
• Zaklapněte krytku pouzdra baterie 

 
Měření osv ětlení 
 

• Zapněte měřič stiskem tlačítka ON 
• Namiřte senzor osvětlení směrem ke zdroji světla 
• Úroveň intenzity se zobrazí na LCD displeji (LOW- = nejnižší úroveň, HGH+ = nejvyšší 

úroveň) 
• Měřič vypněte přidržením tlačítka OFF  



Měření PH 
 

• Přepněte přepínač na zadní straně do polohy PH 
• Zapněte měřič stiskem tlačítka ON 
• Zapíchněte sondu do půdy (ideálně do hloubky kořenů vedle rostliny), dbejte, abyste 

neporušili kořenový systém. 
• Vyčkejte cca 10 sekund, na displeji odečtěte úroveň PH 
• Pro kontrolu ověřte pH na více místech okolo rostliny 
• Pokud je půda příliš suchá, může docházet k chybnému měření, půdu v tom případě 

zalijte. 
• Měřič vypněte přidržením tlačítka OFF  
• Po ukončení měření sondu důkladně očistěte 
 

Měření vlhkosti p ůdy 
 

• Zapněte měřič stiskem tlačítka ON 
• Zapíchněte sondu do půdy (ideálně do hloubky kořenů vedle rostliny), dbejte, abyste 

neporušili kořenový systém. 
• Vyčkejte cca 10 sekund, na displeji odečtěte úroveň vlhkosti (DRY+ = velmi suchá půda, 

WET+ = velmi vlhká půda) 
• Pro kontrolu ověřte vlhkost na více místech okolo rostliny 
• Měřič vypněte přidržením tlačítka OFF  
• Po ukončení měření sondu důkladně očistěte 

 

Upozorn ění 
 

• Měřič je určen pro měření vlastností zeminy 
• Dbejte, aby měřící sonda nepřišla do kontaktu s kovem 
• Nepoužívejte sondu na prohrabávání zeminy apod. 
• Sondu neohýbejte 
• Po použití sondu důkladně očistěte, zabráníte tak oxidaci 
• Vysloužilé elektrozařízení ani vybité baterie nevyhazujte do komunálního 

odpadu, ale odevzdejte na místě zpětného odběru 
 
 
 
 
Technická specifikace:  
 

Rozsah měření pH 3,5 - 9 (po 0.5) 
rozsah měření teploty -9 °C – +50 °C 
Měření osvětlení zobrazení osvětlení symboly na displeji (9 úrovní) 
Měření vlhkosti zobrazení vlhkosti symboly na displeji (5 úrovní) 
Napájení Baterie 9 V, indikace vybité baterie, automatické vypnutí 
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