
AUTOCURRING SYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI



4.
Dodaj urządzenie naciskając „+”

6.
Naciśnij przycisk „Dodaj jedno 
urządzenie”

7.
Podłącz do prądu urządzenie kablem 
zasilającym. Naciśnij przycisk z 
tyłu urządzenia na około 7 sekund 
parowania z tyłu urządznia.  Powinna 
mrugać niebieska dioda w taki sposów:  
3 mrugnięcia w tym jedno dłuższe. 
Sterownik jest ustawiony w tryb 
parowania. 

5.
Naciśnij ikone „Szybkie parowanie”

8.
Uzupełnij pole pierwsze czyli nazwa 
twojej sieci Wifi oraz drugie czyli hasło.
Kliknij „Następny”

9.
Upewnij się że smartfon  jest blisko 
urządzenia oraz punkt dostępu jest 
niedaleko urządzenia.

1. Upewnij się że masz w domu punkt dostępu do internetu
2. Ściągnij i zainstaluj aplikacje „eWeLink”. Jest ona dostępna zarówno na systemy iOS jak i Androind w sklepie google play 
lub appstore.
3. Upewnij się że podczas rejstracji konta na aplikacji mieć włączonego wifi i gps w celu zsynchronizowania zegara 
sterownika. 



10.
Zmień nazwę ma 
curring lub dowolną
Naciśnij „Gotowe”

12.
Sterownik powinien 
pokazywać temperatura 
i wilgotność. Jeżeli nie 
proszę wyłączyć i włączyć 
aplikację lub wyłączyć 
i włączyć telefon. 
Nastepnie na tym ekranie 
wcisnać przycisk „AUTO”.

13.
Naciśnij przycisk „Dodaj”

11.
Wejdź do sterownika poprzez kliknięcie 
na pole czerwone.

14.
Usstaw pola i wartości 
tak jak na tym ekranie. 
Następnie naciśnij „Zapisz. 

Jeżeli wyświetla sie 
dodatkowe pole 24 hours. 
Należe wejść w to pole i 
zaznaczyć wszystkie dni 
tygodnia i na końcu kliknąć 
„ Zapisz”

15.
Udało ci się ! 
Do słoika wrzucaj pomidory wstępnie wysuszone 
czyli, przeprowadzić proces skróconego suszenia 
oko 3-4 dni. Wysusz pomidory do momentu aż 
masa kwiatu będzie w miare sucha ale gałązki  będą 
jeszcze delikatnie wilgotnę - nie będą się łamać. 
Wrzuć otrymowane pomidory do słoika (zapełnij go 
w około 70 procentach) i szczelnie mocno zakręć. 
Urządzenie samo zacznie działać. Wilgotność 
powinna wzrosnąć w granicach powyżej 65-70%. 
Dobrzę w pierwszych dniach doglądać pomidory 
czy nie pojawiły się ogniska pleśni. Jeżeli zbyt mocno 
przesuszyłeś pomidory i po zamknięciu słoika po 
godzinie odczyt będzie poniżej 62% wrzuć jedną 
saszetkę „INTEGRA BOOST 62% 67g Regulator 
wilgoci na 450g”.  Jeżeli wilgotność będzie dalej 
poniżej 62% - dorzuć jeszcze jedną. Pomidory 
bedą gotowe po około miesiącu. Proces cykli 
wypompowań możesz sprawdzić w menu sterownika 
(czerwone pole „trzy kropki” w prawym górnym 
rogu) oraz przejście dalej do opcji „Logi”. Cykle będą 
się zmniejszać do jednego włączenia i wyłączenia  
dziennie albo jednego na pare dni. Proces można 
kontynuować cały czas dorzucając saszetki INTEGRY 
aby zwiększyć wilgotność lub wyłączyć tryb AUTO i 
po miesiącu lub półtora włączyć „Harmonogram” i 
ustawić w tym menu jedno włączenie na 2 godziny 
tygodniowo. 



W urządzeniu możemy dokonywać samodzielnej 
wymiany „węgla aktywnego do filtrów powietrza”. 
Wymieniamy go gdy w pomieszczeniu będzie 
znacząco czuć zapach pomidorów. Najpierw 
musimy odkręcić i wyciągnać filtr odkręcając śruby 
zaznaczone na czerwono. Delikatnie wyciągnać go 
uważając na rurkę silikonową przyczepioną do niego. 
Nastepnie należy odkręcić śruby zaznaczone na 
zielono. Wyciągnać wieko i wysypać stary węgiel i 
wsypać świeży.  

Zachęcamy równięż do pomocy online 24/h 
przy pomocy szyfrowanego komunikatora 
Wickrme dostępnego w google play 
lub appstore. Po rejstracji proszę znaleźć 
użytkownika o nazwie adamzbrzezny6  
i napisać wiadomość. Skontaktujemy się jak 
najszybciej to możliwe :)


