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DAISY.SI - PAMETNI ZALIVALNIK RASTLIN
Pred uporabo skrbno in natančno preberite navodila, vključno z pomembnimi
varnostnimi opozorili.
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1. VSEBINA KOMPLETA

Pred uporabo preverite ali so vse naslednje komponente v vašem kompletu. V primeru, da
kaj manjka, o tem povprašajte svojega prodajalca:
Daisy.si pametni zalivalnik rastlin,
3 m cevke za vodo,
spojke za cevko (3 kosi naravnost, 1x L kos, 1x T kos, 1x zamašek za cev),
2x AAA baterija, ki sta v napravi.

2. IMENA DELOV NAPRAVE

Cev zalivalne naprave
Pokrovček za baterije (zadaj)
LED indikator in svetlobni senzor
Sonda za merjenje vlažnosti zemlje

3. KRATEK OPIS NAPRAVE

Daisy.si je majhna pametna naprava za zalivanje sobnih in vrtnih rastlin. Senzor vlage ji
omogoča, da zaliva samo takrat, ko je to potrebno. S tem preprečuje, da bi bila zemlja
pretirano vlažna ali pa, da bi prišlo do izsušitve in varčuje z vodo. Ko jo vstavimo v zemljo, se
samodejno prižge v roku 5 sekund. Stanje vlažnosti nam z utripanjem sporoča preko LED
indikatorja v izbranem intervalu (5s, 10s,20s ali 30s). Uporabimo jo lahko kjerkoli, saj
potrebujemo samo posodo z vodo, ki je (je višja ali stoji višje?) malce višja od tal, cev in
napravo Daisy.si.
Naprava ima vgrajen vodni ventil, ki deluje s pomočjo vodnega padca in je zato energijsko
varčna. Kvalitetne baterije zadostujejo za dve leti delovanja.
Zalivate lahko rastline na balkonu, okenskih policah, vrtu in okrog hiše.
4. NAMESTITEV NAPRAVE
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1. Izbira posode: Izberemo primerno velikost posode glede na potrebe rastline in na
želeno obdobje samodejnega? zalivanja. To je lahko vaza, vrč, ali večji sod za vodo.
Vanj vstavimo en konec 3 m dolge cevke in ga obtežimo, da se potopi v vodo. Pri
pritrjevanju cevke lahko uporabimo tudi lepilni trak.
2. Postavitev posode: Posoda mora biti višje od zalivalne naprave, da lahko voda s
pomočjo gravitacije teče k rastlini.

Posoda je lahko na enaki višini, če je izhodna cevka iz zalivalne naprave speljana v
podstavek lončka.

Priporočljivo je, da za zalivanje uporabite zaprto ali pokrito posodo, da vanjo ne
padajo smeti, ki bi lahko zamašile cev, prav tako s tem preprečite komarjem, da bi
odlagali svoje ličinke v stoječo vodo.

3. Priprava cevk: Za izhodno cevko iz zalivalne naprave odrežemo manjši del 3-metrske
cevke in ga spojimo s spojkami, kakor ustreza vašemu primeru. Iz cevke potegnite
vodo, da bo pričela teči in jo s spojko za cevko priklopite na napravo.
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4. Nastavitve: Izberite nastavitve zalivanja. Najprej si preberite, kateri način zalivanja je
za vas najboljši in potem nastavite Daisy.si v spletnem konfigurator-ju.
5. Namestitev zalivalne naprave: Na mestu, kjer boste zapičili zalivalno napravo,
najprej z vrtnim orodjem razrahljate zemljo in iz nje odstranite morebitno kamenje, ki
bi lahko odrgnilo in poškodovalo senzor vlažnosti. Daisy.si zapičite (zasujete) z
zelenim delom (senzor vlažnosti) v mehko zemljo. Zatem zemljo okoli naprave dobro
potlačite, da naprava trdno stoji in ima dober stik z zemljo in tako pravilno odčitava
njeno vlažnost. Naprava se samodejno prižge ob stiku z zemljo najkasneje v petih
sekundah.

Nevarnost razlitja vode
Bodimo pozorni, da naprave kasneje ne razrahljamo in po nepotrebnem premikamo, da ne
oslabimo stika z zemljo, sicer bi naprava lahko razbrala manjšo vlažnost in pretirano zalivala.

6. Iztok: Iztok iz zalivalne naprave speljite v podstavek ali na vrh zemlje. V primeru, da
cevko namestimo na vrh zemlje, naj bo primerno oddaljena od naprave Daisy.si, da
ne bo zalilo samo okoli naprave, ker bo ta domnevala, da je vsa zemlja dovolj vlažna.
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Vpijanje vode
Pri nastavljanju časovnega zamika moramo biti zelo pozorni, da nastavimo ustrezen
razmik med zalivanji, da se zemlja enakomerno prepoji. Če zalivamo od zgoraj, se
običajno zgodi, da voda najde direktno pot v podstavek in se šele kasneje vpije v
zemljo. Za hitrejše vpijanje pri zalivanju od zgoraj lahko na primer vzamemo 40 cm
cevke, jo zarežemo po dolžini in na koncu zamašimo z zamaškom, ki je v kompletu.

5. NASTAVITEV ZALIVANJA

Naprava omogoča 3 načine zalivanja:
samodejno zaznaj količino vode,
uporabniška nastavitev zalivanja (priporočena izbira),
časovno zalivanje.

Naprava ima ob nakupu in zamenjavi baterij privzeto samodejno zaznavo količine
vode. Zalivati prične, ko vlaga v zemlji pade za 5 %.
V primeru, da je zemlja že na začetku dovolj suha, naprava prvič prične z zalivanjem 2
minuti po vklopu.
VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE

Naprava ima vgrajen samodejni vklop in izklop, ko jo vstavimo v zemljo. Ob stiku z zemljo se
vklopi:
pisk gor, rdeča, zelena, modra in 3 sekunde odprt ventil
40s po vklopu nam naprava s piski sporoči izmerjeno vlago v zemlji
LED dioda 40 sekund po vklopu začne svetiti 5 sekund v modri barvi, zatem pa piskati in
utripati modro. Vsak pisk pomeni 5 % vlažnosti. Vlago lahko odčitamo glede na število
piskov.
Zatem, 2 minuti po vklopu, naprava začne s preverjanjem pogojev za zalivanje.
Primer: LED indikator 40s po vklopu začne svetiti modro, zatem sledi 5 piskov in modrih
utripov. To pomeni, da je vlažnost zemlje 25 %, kar nam je lahko v pomoč pri nastavitvi
vlažnosti zemlje.
Ko napravo odstranimo iz zemlje, se ta samodejno izklopi, kar sporoči z:
rdeča, pisk navzdol
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SAMODEJNO ZAZNAJ KOLIČINO VODE

Pri tem načinu zalivanja izberemo želeno vlažnost zemlje ali izberemo funkcijo Remember, za
potrebno količino vode pa poskrbi poseben algoritem, ki postopoma dodaja vedno večjo
količino vode in vsakič počaka 5 ur, da se voda vpije v zemljo. Da ne pride do razlitja vode,
lahko postopek prvega zalivanja traja tudi do dva dni. Primeren je za zalivanje zemlje v
količini od 0,5 l do 100 l. Podstavek ne sme biti plitev, ker lahko pride do razlitja vode.

Nevarnost razlitja vode
Samodejno zalivanje lahko povzroči razlitje vode čez podstavek rastline. Ni primerno
za zalivanje peščene zemlje, ki počasi vpija vodo. To preverimo, tako da v podstavek
rastline nalijemo vodo in počakamo 4 ure. Če se v tem času voda ne vpije, izberite
drugo funkcijo zalivanja "vlažnost in količina vode".

UPORABNIŠKA NASTAVITEV ZALIVANJA (PRIPOROČENA IZBIRA)

Naprednejši in tudi najboljši način zalivanja, kjer poleg nastavitve vlažnosti zemlje določimo
tudi čas zalivanja oziroma količino vode.

1. Merjenje in
čakanje na
suho zemljo
5. Odštevanje
ponovnih
poizkusov
zalivanja

4. Preverjanje
vlažnosti

2. Zalivanje z
določeno
količino

3. Čakanje, da
se voda vpije

Opis poteka zalivanja "vlažnost in količina vode"
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1. Naprava preverja vlažnost zemlje in ko ta pade pod nastavljeno vlažnost, skoči na
naslednji korak.
2. V tem koraku naprava zaliva prednastavljen čas, ki smo ga izbrali v konfiguratorju.
3. Po zalitju je treba počakati dovolj dolgo, da se zemlja enakomerno navlaži.
4. Ko se je iztekel čas vpijanja vlage, zalivalna naprava preveri ali je dosegela zgornjo
raven zalitosti.
5. V petem koraku preverja ali je bilo zalivanje uspešno. Če je tako, skoči na korak 1, če
zalivanje ni bilo uspešno, in zalivanje še ni preseglo števila poizkusov, prav tako skoči
na korak 1. V primeru praznega rezervoarja poskusi zalivati na primer 8x in potem
začne vsakih 20 sekund opozarjati, da je rezervoar prazen.

ČASOVNO ZALIVANJE

Časovno zalivanje je najbolj preprosto. Naprava se ne ozira na vlažnost. Na izbrani interval
zalivalna naprava dozira izbrano količino vode.
Primer nastavitve:

Postopek zalivanja, potem ko napravo vstavimo v zemljo:
1. Odštevanje časa do zalivanja
2. Zalivanje po prednastavljenem času
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2.
Zalivanje
30 sec

1.Časovno
odštevanje
24 h

6. SPLETNI KONFIGURATOR ZA DAISY.SI

S spletnim konfiguratorjem lahko izbiramo
med načini zalivanja, nastavimo želeno
vlažnost zemlje, količino vode, število
poizkusov zalivanja in nekatere dodatne
možnosti.

http://daisy.si/dv1/

Spletno aplikacijo lahko uporabimo na
osebnem računalniku, tablici ali telefonu,
ki podpira html5.

Opozorilo
Neustrezne nastavitve lahko povzročijo razlitje vode.

POMOČ IN DODATNE NASTAVITVE

Klik na ikono info v konfiguratorju odpre dodatno pomoč
Klik na ikono nastavitev odpre dodatne možnosti v konfiguratorju
IZBIRA NAČINA ZALIVANJA
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NASTAVITEV RAVNI VLAŽNOSTI

Stanje vlažnosti lahko nastavimo absolutno, vendar lahko naprava včasih bere nižjo vlažnost,
če zemlja ni dovolj kompaktna.

Suha zemlja vsebuje minerale, organske delce in zračne žepke. V rahli zemlji, kjer je dovolj
zraka je običajno 55% trdih delov in 45% por z zrakom. Z zalivanjem se pore z zrakom
zapolnijo z vodo. Zemlja, ki je za občutek rahlo mokra ima morebiti 60% trdne snovi, 30%
zraka in 10% vode. Največ vode, ki jo lahko taka zemlja sprejme je 40%, kolikor je v zemlji
zračnih žepkov.
Večino rastlin moramo zaliti, ko se izsuši približno 50 % do 75% vode, ki je na voljo za
rastlino. Četudi bi rastlina preživela z preostalimi 25-50% lahko trpi pomanjkanje vode.
Za pravilno količino vode izberite vrsto zemlje.

MOŽNOST REMEMBER SOIL MOISTURE (PRIPOROČENA IZBIRA)
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Preprosta in zanesljiva nastavitev vlažnosti. Ob tej izbiri si naprava zapomni vlažnost 40
sekund po vklopu. Na to opozori s 3x pisk in zelena LED. Ko vlažnost pade za izbrano
vrednost, naprava prične z zalivanjem. Tako si zalivalna naprava zapomni vlažnost v vaši
zemlji in jo vzdržuje.

Opozorilo
Funkcije Remember soil moisture ne uporabimo, če smo rastlino ravnokar zalili, saj se
lahko zgodi, da naprava ne bo sposobna vzdrževati tako visoke ravni vlažnosti, kar
lahko privede do razlitja vode prek podstavka.
Vlažnost zemlje
Včasih prehitro sklepamo, da naprava ne zaliva dovolj. Ni pomembno ali je vrhnja plast
zemlje suha, pogledati je treba pod površino zemlje. Prav tako lahko v vročem
vremenu rastline delujejo uvelo. Primeren čas za opazovanje je zjutraj in zvečer.
Premokra zemlja lahko privede do nabiranja mahu na površini in gnitja korenin.

KOLIČINA VODE

V konfiguratorju lahko izberemo čas zalivanja oziroma količino vode, ki naj jo zalivalna
naprava dozira pri posameznem zalivanju.

Za pravilno oceno količine vode je treba klikniti na ikono za nastavitve in odpre se nam okno
za izbiro višine rezervoarja. Višino izmerite z metrom od cevke, kjer se voda izteka in do
višine gladine vode.
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Količino vode lahko tudi ocenimo, tako da cevko za zalivanje priklopimo mimo naprave, da
voda zaliva rastlino ali teče v podstavek. Čas zalivanja izmerimo s štoparico in ga potem
nastavimo v daisy.si konfiguratorju.
PRESLEDEK MED ZALIVANJI

Nastavimo presledek med zalivanji, da se zemlja lahko enakomerno prepoji. Priporočljiv čas
je 10 h.

Primeren presledek med zalivanji lahko določimo tudi tako, da v podstavek rastline natočimo
vodo in preverimo koliko časa preteče, da se voda popolnoma vpije. V primeru, da smo
nastavili prekratek čas, vlaga ne bo prišla do senzorja in bo naprava ponovila zalivanje.

ŠTEVILO PONOVITEV

Število ponovitev pomeni, kolikokrat naprava zaporedoma poskusi zaliti, ter počaka, preden
preneha in začne opozarjati. Ob polni posodi za vodo je običajno prvo zalivanje dovolj, ko se
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posoda prazni, naprava zalije večkrat, da doseže želeno vlažnost.

V primeru, da preseže število poizkusov, nas na to začne opozarjati s kratkim piskom in
rdečim indikatorjem vsakih 20 sekund. Običajno je vzrok, da je v posodi zmanjkalo vode.
Vodo dotočimo in ročno zalijemo rastlino, da se opozorilo ugasne in naprava ponovno
deluje.
LED INDIKATOR

LED utripa v intervalu, ki ga lahko poljubno izberemo med 5s, 10s, 20s ali 30s in nam sporoča
stanje vlažnosti zemlje. Lahko jo izklopimo ali pa nastavimo, da utripa samo podnevi, ponoči
pa ne. Lahko nastavljamo tudi moč utripanja.

Pomen utripanja:
Rdeča - suha zemlja (sledi zalivanje, po vklopu je to čez 2 minuti)
Zelena - srednja vlažnost
Modra - dobro zalita

PROGRAMIRANJE DAISY.SI

Za Daisy.si napravo smo razvili poseben unikaten način programiranja, ki omogoča, da je
naprava cenovno prijazna. Ko smo izbrali vse nastavitve in jih skrbno pregledali, lahko
začnemo s programiranjem:
Nastavimo svetlost zaslona na najvišjo raven.
Kliknemo zeleni okvirček "Click and place Dasiy.si here to program!"
Daisy.si tesno prislonimo z LED indikatorjem na zaslon PC-ja, tablice ali telefona.
Čakamo,da se postopek programiranja zaključi.
.
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Nastavitve shranjene s spletnim konfiguratorjem se shranijo tudi po izklopu naprave
in so shranjene do ponovnega programiranja ali menjave baterij.

Konec programiranja:
LED indikator utripa zeleno: programiranje je uspešno.
LED indikator utripa rdeče: programiranje je neuspešno.
Ni odziva: programiranje je neuspešno.
Odpravljanje težav pri neuspešnem programiranju:
Preverite ali je svetlost zaslona na najvišji ravni.
Preverite ali ima vaš telefon/tablica v nastavitvah napredne možnosti varčevanja z
osvetljenostjo in jih onemogočite (ta funkcija namreč povzroči, da se zaslon posvetli,
ko je na zaslonu veliko črne barve).
Brskalnik je prepočasen, zaprite zavihke in druge programe.
Senzorja za vlažnost se pred in med programiranjem ne dotikajte,, naprava mora biti
vklopljena ali izklopljena.
Preverite ali je naprava tesno na zaslonu in da je rožica na področju kvadratka,
namenjenega programiranju

SVETLOBNI IN ZVOČNI SIGNALI

Svetlobna in zvočna opozorila, ki se ponavljajo na določen interval.
Interval utripanja
5s, 10s, 20s, 30s

Barva, pisk
rdeča ali
zelena ali
modra

Pomen
Rdeča - suha zemlja (sledi
zalivanje)
Zelena - srednja vlažnost
Modra - dobro zalita
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5s, 10s, 20s, 30s

Rdeča modra ali
zelena modra ali
modra modra

20s
20s
20s

Rdeča in pisk navzdol
Rdeča, pisk navzdol, pisk navzdol
Rdeča in pisk

Prva barva sporoči stopnjo
zalitosti, druga pa, da poteka
proces zalivanja ali čakanja, da
se vlaga vpije
Slaba baterija
Izpraznjena baterija
Preseženo število poizkusov
zalivanja (prazna posoda z
vodo?)

Svetlobna in zvočna opozorila, ki se pojavijo samo enkrat.
Kdaj
Ob vklopu
Ob izklopu
Po vklopu

Barva, pisk
pisk gor, rdeča, zelena modra, 3
s odprt ventil
Rdeča, pisk navzdol
Rdeča zelena modra

40s po vklopu

3x (pisk in zelena)

40s po vklopu

5s modra, n-krat(modra in pisk)

Pomen
Naprava se je prižgala.
Naprava se je izklopila.
Opozarjanje, da se bodo meje
vlažnosti nastavile v zemlji.
Naprava si je zapomnila
vlažnost.
Število piskov n sporoči
vlažnost zemlje (1 pisk je 5 %).
Na primer:
5 piskov pomeni, da je naprava
izmerila 25 % vlažnost.

MENJAVA BATERIJ

Naprava za svoje delovanje potrebuje dva AAA baterijska vložka. Uporabljajte samo alkalne
baterije, ki .

Naprava opozarja na slabe baterije vsakih 20 sekund s piskom navzdol in rdečo barvo LED
indikatorja. Ko so baterije izpraznjene, opozarja vsakih 20 sekund z rdečo barvo LED
indikatorja in dvema piskoma navzdol. Takrat naprava zaradi varnosti preneha z zalivanjem.
Menjava baterij: S primernim vijačnikom odvijte pokrovček, zamenjajte baterijska vložka.
Preverite ali naprava deluje. V primeru, da ne, preverite polariteto baterij. Nazaj privijačite z
majhno silo.
Naprava ima zaščito pred napačno polariteto.
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Polnilne baterije niso priporočljive, ker so primerne za krajše obdobje delovanja in
imajo velik odstotek samopraznjenja (okoli 20 % na mesec)

TEHNIČNE LASTNOSTI

Uporablja 2x AAA baterije, do 2 leti aktivne uporabe,
meri vlažnost zemlje,
odporen (odporna?) proti vlagi in dežju,
6 mm cevka za vodo,
nastavitve lahko spremenimo s spletno stranjo preko PC, tabličnega računalnika, ali
telefona,
deluje na ventil,
LED indikator vlažnosti zemlje,
opozorilo pred izpraznjenem baterije,
samodejni izklop, ko so baterije prazne,
dimenzije: 41 mm x 27 mm x 95 mm (153 mm s senzorjem vlažnosti),
teža 80 g.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Ta navodila za uporabo vsebujejo varnostna opozorila. Pozorno jih preberite in jih vedno
upoštevajte.
Vsa varnostna opozorila vsebujejo posamezne potencialne nevarnosti in svetujejo, kako
zmanjšati nevarnost poškodb, škode in električnega udara, do katerih lahko pride zaradi
nepravilne uporabe naprave.
Nevarnost razlitja vode
Zaradi okvare, neustreznih nastavitev, neustrezne namestitve, iztaknjene ali
prestavljene cevke ali nesreče, lahko naprava povzroči razlitje vode. Zalivalna naprava
naj bo v prostoru, kjer razlitje količine vode v izbrani posodi ne bo povzročilo škode.
Nevarnost električnega udara
V okolici rastlin in posode z vodo ne sme biti električnih naprav, vtikačev ali drugih
električnih pripomočkov, ker bi ob morebitnem razlitju lahko prišlo do električnega
udara.
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Nevarnost poškodb
Cevko namestite tako, da se vanjo ne morete zaplesti in se spotakniti ali prevrniti
posode z vodo. Pri nameščanju cevke si lahko pomagate z lepilnim trakom.
Posoda naj bo nameščena trdno na svoji podlagi.
Majhni deli
Napravo hranite izven dosega otrok, ker komplet vsebuje majhne dele (spojke za cev)
katere lahko otrok zaužije ali se z njimi zaduši.
Poškodovanje naprave
Zemljo vedno razrahljate z vrtnim orodjem in odstranite kamenje, da ne poškodujete
senzorja vlažnosti. Cevke, ki gre skozi napravo nikoli ne vlecite!

IZJAVA O SKLADNOSTI - CE

Ta naprava je narejena in prodana v skladu z direktivo o nizki napetosti
2006/95/ES (ki zamenjuje 73/23/EEC in vse kasnejše dopolnitve) in direktivo
o zaščiti pred elektromagnetnimi motnjami 2004/108/ES.

VAROVANJE OKOLJA
ODSTRANJEVANJE APARATA

Ta aparat je v skladu z Evropsko direktivo RoHS 2002/95/EC in 2002/96/ES o odpadni
električni in elektronski opremi. S pravilnim odstranjevanjem aparatov pomagate
preprečevati mogoče negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Simbol na aparatu in tem dokumentu sporoča, da se aparata ne sme zavreči med
navadne gospodinjske odpadke, vendar ga je treba odnesti v ustrezen center za
zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme.
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