
 

v1.1 

      

 

  

IQ WATERING TELEPÍTÉSI 
ÚTMUTATÓ 
2017.  



TARTALOMJEGYZÉK 
Tartalom 

BEVEZETE S ____________________________________________________________________________ 1 

IQW TELEPI TE SE ______________________________________________________________________ 2 

IQW REGISZTRÁ CIÓ JÁ ________________________________________________________________ 5 

JÓ TÁ LLÁ SI JEGY _______________________________________________________________________ 7 

 



BEVEZETÉS 

Óldal 1 

BEVEZETÉS 

Kö szö njü k, högy megva sa rölta az IQWatering (IQW) terme kü nket. Ez a telepí te si 

ü tmütatö  segí tse get nyü jt ahhöz, högy az IQ Watering ö ntö zö veze rlö je t telepí tse, 

illetve hözza kapcsölja az ö ntö zö veze rlö ne l ele rhetö  WiFi ha lö zathöz.  

Áz IQW mü kö de se hez e s bea llí ta sa höz az IQW a ltal ele rhetö  megfelelö  

jelerö sse gü , internet kapcsölatöt biztösí tö  2.4Ghz-es 802.11b/g/n WiFi ha lö zat 

szü kse ges. Bea llí ta s üta n ke pes WiFi e s Internet kapcsölat ne lkü li aütönö m 

mü kö de sre is körla tözött ke pesse gekkel (pl. nem veze relhetö  ba rhönnan a 

vila gbö l, idö ja ra s elö rejelze sek alapja n nem mö dösí tja intelligensen az ö ntö ze si 

parame tereket, stb.). Emiatt nem javasöljük telepí te se t ölyan helyeken, ahöl nem 

lehet fölyamatösan biztösí tani az IQW re sze re a WiFi internet kapcsölatöt. 

Töva bbi införma ciö ke rt la tögassa meg a terme k www.iqwatering.hü weböldala t.  

Áz IQW veze rlö  döböza ban a kö vetkezö ket tala lja: 

 Telepí te si ü tmütatö  

 IQ Watering veze rlö  egyse g 

 24V ÁC 1Á ha lö zati ta pegyse g 

http://www.iqwatering.hu/
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Óldal 2 

IQW TELEPÍTÉSE 

IQW ELHELYEZÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE 

Áz IQW ha zön belü li felhaszna la sra lett tervezve, í gy sza raz, ve dett helyen 

telepí thetö . Mü kö de se hez megfelelö  jelerö sse gü  WiFi kapcsölatra van szü kse g. Á 

megfelelö  minö se gü  WiFi kapcsölatrö l kö nnyen meggyö zö dhet egy möbil telefön 

segí tse ge vel. Ha a möbiltelefönnal a tervezett helyen WiFi-n keresztü l stabilan 

ele rhetö  az internet (pl. öldalak bö nge sze se elfögadhatö  györsasa ggal tö rte nik), 

akkör nagy valö szí nü se ggel megfelelö  lesz az IQW sza ma ra is a kapcsölat.  

Áz IQW tetszö leges pözí ciö ban haszna lhatö , í gy aka r asztalra is helyezhetö , vagy 

a döbözön megtala lhatö  rö gzí tö  pöntök segí tse ge vel falra is rö gzí thetö . Áz IQW 

ö ntö zö veze rlö  ha lö zati adaptere 140 cm-es kisfeszü ltse gü  vezete kkel 

csatlaközik az ö ntö zö veze rlö hö z, í gy göndösködni kell arrö l, högy ezen a 

ta völsa gön belü l legyen nörma l ha lö zati csatlaköza si (220V-240V/50Hz) 

lehetö se g.   

Áz IQW ö ntö zö veze rlö be e rkezö  vezete kek bekö te se hez vegye le az IQW alsö  

negyede t lefedö  szerele si fedelet. Ehhez csillag csavarhü zö  segí tse ge vel csavarja 

ki az azt rö gzí tö  ke t csavart. Áz IQW ö ntö zö veze rlö  a kö nnyü  szerelhetö se g 

e rdeke ben dügaszölhatö  csatlaközö kkal rendelkezik, í gy az ö ntö zö  szelepektö l, 

szivattyü tö l, szenzöröktö l e rkezö  vezete kek bekö te se kö nnyen elve gezhetö . Á 

helyes bekö te s üta n a csatlaközö kat egyszerü en be kell dügni az IQW 

ö ntö zö veze rlö  alja n elhelyezkedö  csatlaközö  aljzatökba.  

Áz IQW falra tö rte nö  rö gzí te se re (vagy ma s sima felü letre) ha röm rö gzí te si pönt 

szölga l:  

- a ke szü le kha z ha tülja n kimart akasztö  lyük 

- a ke szü le kha z szerele si fedele alatt le vö  ke t rö gzí tö  lyük  

Ce lszerü  elsö ke nt az akasztö  helye t meghata rözni, illetve kialakí tani azt. Miüta n 

az IQW-t felakasztötta, üta na jelö lje meg a ke t rö gzí tö  csatlaköza s helye t (pl. egy 

töll segí tse ge vel).  
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Óldal 3 

IQW BEKÖTÉSE 

Áz IQW ta pella ta sa t, illetve az ö ntö ze si zö na kat veze rlö  szelepeket, a 

szenzörökat (esö szenzör, a tfölya s e rze kelö  szenzör) e s a kö zpönti 

szelep/szivattyü  veze rle se t megvalö sí tö  ka beleket a megfelelö  helyre 

csatlaköztatni kell.  

FONTOS: Áz ö ntö zö veze rlö  ta pella ta sa t csak azüta n csatlaköztassa, ha ma r 

minden egye b csatlaköza ssal ve gzett. Á ke szü le k bekapcsölt a llapöta ban ne 

csatlaköztassön semmit, ilyenkör hü zza ki a ta pegyse get a könnektörbö l vagy a 

ta pegyse g csatlaközö t az IQWatering veze rlö bö l.  

Á megfelelö  helyre tö rte nö  csatlaköza s e rdeke ben az IQW csatlaközö söra 

feliratözva lett, az ött la thatö  feliratök: 

 

 

 Á feliratöza sök alapja n a csatlaközö kat a kö vetkezö  mö dön kell bekö tni: 

24V – a ta pegyse g 2 pö lüsü  csatlaközö ja (a ta pella tö  adapterbö l e rkezö  ke t 

vezete k csatlaköza sa ra szölga l) 

GND - kö zö s bekö te si pönt a zö na szelepek e s a szivattyü  veze rle s/kö zpönti 

szelep sza ma ra. Mindke t csatlaköza s szabadön haszna lhatö .  

PUMP – szivattyü  veze rle s/kö zpönti szelep veze rle sre szölga lö  kimenet. 

Mindke t csatlaköza si pönt ügyanazt a jelet biztösí tja. 

1 2 3 4 5 6 7 8 – az ö ntö zö  szelepektö l e rkezö  veze rlö  vezete kek, maximüm 8 

zö na veze rle se re 

S1 – az esö szenzörtö l e rkezö  ke t vezete k bekö te se re szölga l 

S2 – az a tfölya s e rze kelö tö l e rkezö  ke t vezete k bekö te se re szölga l  

 

Á csatlaközö  dügö kba a ve geine l lecsüpaszí tött ka beleket a rö gzí tö  csavarökkal 

kell rö gzí teni. Ehhez kis lapös csavarhü zö  haszna lhatö .  

TIPP: Ámennyiben re gi ö ntö zö veze rlö je t csere li le az IQWatering 

ö ntö zö veze rlö re, akkör ce lszerü  a re gi leszerele se elö tt lefe nyke pezni a ka bel 

bekö te seket, vagy felcí mke zni a vezete keket.  
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Óldal 4 

Ú j telepí te s esete n (vagyis nem tüdja ta mpöntke nt a re gi bekö te st felhaszna lni) a 

bekö te st a kö vetkezö  mö dön tegye meg (az IQW kikapcsölt a llapöta mellett):  

1. Minden ö ntö zö  szelepbö l kijö vö  egyik vezete ket kö sse ö ssze egyma ssal, 

majd kö sse ö ssze az IQW ö ntö zö veze rlö  kö zö s bekö te si pöntja val (GND). 

Mindegyik ö sszekö te shez ví zmentes csatlaközö kat haszna ljön! 

 

2. Áz ö ntö zö  szelepek ma sik vezete ke t egyenke nt kö sse ö ssze a zö na 

veze rlö  vezete kekkel (1-tö l 8-ig sza mözött csatlaköza s). Jegyezze fel, 

högy melyik zö na t melyik szí nü  vezete khez kö tö tte.  

 

3. Kö zpönti (mester) szelep haszna lata esete n a mester szelep egyik 

vezete ke t a kö zö s bekö te si pönthöz kell kö tni, a ma sikat a PÚMP 

csatlaköza si pönt egyike re.  

 

4. Szivattyü  veze rle s esete n a szivattyü t kapcsölö  egyse g egyik vezete ke t a 

kö zö s bekö te si pönthöz, mí g a ma sikat a PÚMP csatlaköza si pönt egyikre 

kell kö tni. FIGYELEM: a PÚMP kimenet 24V ÁC kimenet biztösí t, nem 

haszna lhatö  a szivattyü  kö zvetlen ta pla la sa ra!    

 

5. Esö e rze kelö  e s a tfölya s e rze kelö  esete n kö sse be azökat az S1 

(esö e rze kelö ) e s S2 (a tfölya s e rze kelö ) bekö te si pöntökra. 

 

6. Ve gü l csatlaköztassa a 24V-ös ha lö zati adaptert.   
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IQW REGISZTRÁCIÓJA 

IQW ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTTI REGISZTRÁCIÓJA 

Áz IQWatering ö ntö zö veze rlö  elsö  haszna lata elö tt regisztra lni kell. Á 

regisztra ciö s fölyamat söra n egyre szt meg kell adni a WiFi hözza fe re si adatökat 

az IQW re sze re, amelyekkel ra csatlaközhat az internetre.  

Ma sre szt ebben a fölyamatban adhatö  meg az IQW telepí te si helye, mely alapja n 

a ke sö bbiekben a helyi idö ja ra si va rhatö  e s te ny adatök leke rdezhetö ve  va lnak. 

Ezen felü l a tülajdönös adatai e s az IQW felhö be tö rte nö  

bejelentkeze shez szü kse ges e-mail cí m e s jelszö  is itt 

adhatö  meg.  

Áz elsö  regisztra ciö  a kö vetkezö  le pe sekkel tö rte nik:  

1. Á regisztra ciö s fölyamathöz e s az IQW 

veze rle se hez is elsö  le pe ske nt le kell tö lteni az 

ingyenes IQWatering möbil alkalmaza st (iÓS e s 

Ándröid eszkö zö ket ta mögat) az Ápple illetve a 

Göögle alkalmaza s letö ltö  segí tse ge vel.  

 

2. Indí tsa el az IQWatering möbil alkalmaza st, majd 

va lassza ki a megjelenö  bejelentkeze si 

ke pernyö n az „Ú j IQWatering regisztra ciö ” 

menü pöntöt. Tö ltse ki e rtelemszerü en a 

regisztra ciö s ü rlapöt. Á Wifi neve mezö t nem kell 

kitö lteni, mivel az 5-ö s pöntban leí rtaknak 

megfelelö en ke nyelmesen kiva laszthatö  lesz az 

ele rhetö  Wifi ha lö zatök lista ja bö l.  

 

3. Áz IQWatering ö ntö ze sveze rlö n nyömja meg a 

csatlaközö kna l tala lhatö  „REG.” nyömö gömböt. 

Ekkör az IQW ö ntö zö veze rlö  regisztra ciö s 

ü zemmö dba va lt e s saja t WiFi ha lö zatöt höz le tre 

„IQWatering” azönösí tö val.  

 

4. Á möbiltelefönja n keresse meg az „IQWatering” 

Wifi ha lö zatöt e s csatlaközzön hözza . Á 

csatlaköza shöz szü kse ges jelszö : „iqwatering” 

(ide zö jelek ne lkü l, csüpa kisbetü ).  
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Óldal 6 

5. Á Wifi neve mezö  elö tt tala lhatö   ikönra kattintva kiva laszthatja az 

IQW a ltal la tött Wifi ha lö zatök kö zü l azt, amihez csatlaköztatni kí va nja az 

IQWatering veze rlö t. Á ha lö zat neve mellett az is la thatö , högy milyen 

erö sse gü  a Wifi jel. Ámennyiben ez 15% alatt van, akkör az IQW 

internetre tö rte nö  kapcsölata nem lesz stabil. Helyezze az IQW veze rlö t 

ölyan helyre, ahöl jöbb a Wifi ve tel, vagy haszna ljön WiFi jelisme tlö t a 

megfelelö  erö sse gü  Wifi kapcsölat kialakí ta sa höz. 

 

6. Sikeres regisztra ciö s fölyamat üta n a regisztra lt IQW kiva laszthatö  e s 

ÓNLINE a llapötban la thatö  e s veze relhetö  az IQWatering möbil 

alkalmaza sban. Elkezdheti az IQW bea llí ta sa t a möbil alkalmaza s 

segí tse ge vel, ehhez kö vesse az alkalmaza s ütasí ta sait/tana csait.   
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JÓTÁLLÁSI JEGY 
Áz IQ Watering intelligens ö ntö ze sveze rlö re a gya rtö  e s a förgalmazö  a 

151/2003 (IX.22) Körm. rendelet alapja n 24 hö nap jö ta lla st nyü jt. Á jö ta lla s 

csak akkör e rve nyesí thetö , ha a ke szü le k sörsza ma e s a jö ta lla si jegy sörsza ma 

megegyezik, e s az elada stö l sza mí tött 24 hö nap me g nem telt le. Á 

meghiba södött ke szü le k melle  a ve telt igazölö  sza mla t vagy annak ma sölata t 

melle kelni kell.  

Á hiba s ke szü le k csak akkör tekinthetö  garancia lisnak, ha rendeltete sszerü en 

haszna lta k, e s a gya rtö i ütasí ta söknak megfelelö en telepí tette k.  

Á gya rtö  e s a förgalmazö  nem va llal felelö sse get az ö ntö zö veze rlö  

meghiba söda sa bö l eredö  kö zvetett ka röke rt. 

 

Sörözatsza m:   

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Hivatalös gya rtö  e s förgalmazö :  

ICTS Hüngary Kft. 

1119 Büdapest, Petzva l J. ü. 52.  

tel: +36 1 465 8040 

www.iqwatering.hü 

 

http://www.iqwatering.hu/

