
Устройството е сензорът, които 
получихте.
Актив е физическият обект, към 
който да го прикрепите.
Например: Вашето устройство е 
Angie Agriculture Monitor, но активът 
би могъл да бъде вашият офис.

Инструкция за употреба
Angie Agriculture 

Monitor

1. ОПИСАНИЕ

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Устройството Angie Agriculture 
Monitor се доставя в картонена кутия, 
съдържаща цялото оборудване, 
необходимо за работа. 

.Устройство е предназначено за 
измерване параметри на почва и 
околната среда като температура, 
влажност и други.
Устройството работи с батерия, 
което не изисква постоянен източник 
на захранване, а нивото на заряд 
може да се наблюдава в 
платформатаНа ваше разположение 
ще бъде потребителско приложение 
Angie IoT, в което ще може да 
дефинирате различни прагове, нива и 
отчети, които да управлявате и следите. 

3. ПЪРВИ СТЪПКИ ПРИ АКТИВАЦИЯ

Сензор Angie Agriculture Monitor

Батерия C-Cell LTC (монтирана в 
сензора)
Инструкция за употреба

3. Кликнете на таб „Активи“ -> „Добави“. 
Създайте вашия първи актив.

ВНИМАНИЕ: ако имате повече от 
едно устройства, сверете серийния 
номер на гърба на сензора, за да го 
прикачите към правилния актив.

 6. Запазете промените. Вече 
вашият актив ще бъде видим на 
Начален екран и в табът „Активи“. 
За повече въпроси проверете 
менюто „Помощ“ на Angie IoT 
платформата.

4. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

След като сте получили име и парола 
за достъп до Angie IoT платформа, 
ще може да достъпите приложението 
за проследяване и локация. Там ще 
можете да асоциирате сензорътAngie 
Agriculture Monitor към ваш актив и 
ще имате възможност:

да го причислите към група 

да създавате правила за известия 

да наблюдавате нивото на 
батерията му

да наблюдаване измерваните 
от него параметри
да сравнявате измерванията с 
други подобни

ВНИМАНИЕ: Ваша отговорност е 
физически да поставите устройството 
в помещение, което искате да 
наблюдавате

1. Влезте в приложението Angie IoT с 
потребителското име и парола, които 
сте получили на електронната си поща. 
2. Свържете устройството в приложението 
Angie IoT с актива/обекта, който ще 
наблюдавате
 

5. От падащото меню „Устройство“ 
изберете вашия сензор. 

.4. Изберете име, тип и кратко 
описание на вашия актив.



ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ 
ЕКСПОЗИЦИЯ, АКО БАТЕРИЯТА Е  
ЗАМЕНЕНА ТАКАВА НЕПРАВИЛЕН ТИП. 
ИЗХВЪРЛЕТЕ ИЗПОЛЗВАНАТА 
БАТЕРИЯ В ПРЕДВИДЕНОТО ЗА НЕЯ 
МЯСТО
 

ВНИМАНИЕ: БАТЕРИЯТА НЕ БИВА ДА 
СЕ ИЗХВЪРЛЯ В БИТОВИЯ ОТПАДЪК. 
ЗАНЕСЕТЕ ИЗПОЛЗВАНАТА ИЛИ 
ПОВРЕДЕНА БАТЕРИЯ В МЕСТНИЯ 
ЦЕНТЪР ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ИЛИ ГИ 
ИЗХВЪРЛЕТЕ В КОНТЕЙНЕР ЗА 
БАТЕРИИ, КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ 
НАМИРА В СУПЕРМАРКЕТИ И 
МАГАЗИНИ ЗА ТЕХНИКА.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ4. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отчитане на влажност: 0% до 100%, 
точност ±5%
Отчитане на температура: -30 °C до
 + 60 °C, точност ±1°C
Обхват на осветеност: от 5 до 1000 
Lux, пикова чувствителност 550 nm.

Батерия: C-Cell LTC

Работна температура: от - 40 до + 
65 ° C
Размери: 120х93х58 мм

Възможност за вертикално и 
хоризонтално закрепяне

Отнасяйте се сензорът Angie 
Agriculture Monitor с грижа. Той е 
произведен със сензитивна 
електроника. Устройството може 
да бъде повредено ако се изпусне 
от високо, потопи във вода, удари 
силно, хвърли в огън или 
умишлено се разглоби.

IP67 кутия, устойчива на променлива 
околна среда Не хвърляйте в огън, има батерия!

Не отваряйте сензорът Angie 
Agriculture Monitor и не опитвайте 
сами да го поправяте.

Моля не изхвърляйте, разглобявайте, 
отваряте, чупете, деформирайте, 
поставяте в микровълнова или 
пъхате обекти в сензорът Angie 
Agriculture Monitor!

Дръжте го далеч от малки деца. 
Те могат да погълнат или повредят 
устройството.

Сензорът Angie Agriculture Monitor 
е устройство с ниска енергийна 
консумация, която не може да 
навреди на вашето здраве или на 
други ваши устройства.

Работната температура на 
сензорът Angie Agriculture Monitor 
е от -40 до + 65 ° C. 
Продължително излагане на 
температури, които не влизат в 
тези граници биха могли да 
предизвикат временна или 
трайна неработоспособност на 
устройството!

При никакви обстоятелства 
Лорен Нетуъркс  не са отговорни 
за загуба или умишлена повреда 
на сензорът Angie Agriculture 
Monitor.


