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Aparat de analiză a solului 4 în 1 

 
Model: AMT-300 

 
Prezentare generală 

 
Aparatul de analiză a solului AMT-300 4 în 1 poate măsura umiditatea solului, 

valoarea PH-ului, temperatura și intensitatea razelor solare, folosind o sondă cu 
lungimea de 200 mm. Unitatea poate afișa cu ușurință diferite date prin intermediul 
ecranului LCD de dimensiuni mari. 

Unitatea dispune, de asemenea, de indicator de baterie descărcată și funcție de 
oprire automată. Economisește timp, energie, asiguă o înaltă eficiență. Unitatea asigură 
calitatea plantării florilor și a plantelor și este un bun idicator al virescenței plantelor.  

 
COMPONENTELE APARATULUI 

 
 

 
 
 

A. TASTA PH / TEMP ------ comutare mod: setați modul pentru valoarea PH, 
temperatură sau umiditate. 
B. TASTA ON ----- apăsați tasta pentru a porni unitatea. 
C. SONDA DE MĂSURARE ------ poate măsura valoarea pH-ului, umiditatea și 
temperatura. 
D. FEREASTRĂ SENZOR DE LUMINĂ ------ poate induce intensitatea soarelui în 

mediul măsurat. 
E. ECRANUL LCD 

 



 

F.  TASTA °C / °F OFF  ------ tastă de comutare unitate de temperatură / tastă de 
oprire:  în modul de temperatură, apăsați tasta pentru a selecta unitatea de 
temperatură în °C sau °F (unitate de temperatură prestabilită: °C). Apăsați tasta 
timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri aparatul. 

G.  IZOLATOARE DE PROTECȚIE --- scoateți izolatoarele de protecție atunci când 
utilizați sonda de măsurare. Repuneți izolatoarele de protecție atunci când aceasta nu 
este utilizată pentru a proteja sonda de măsurare. 

 
 
ILUSTRAȚIE A ECRANULUI DE AFIȘARE  

 

 
 
 
A. Zona de afișare a intensității luminii solare ------ 9 nivele: LOW-, LOW, LOW+, 
NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+, fiecare crescând în cantitate și calitate. LOW 
- semnifică un mediu extrem de slab. HGH + semnifică un mediu extrem de luminos. 
B. Afișarea funcției PH 
C. Afișarea valorii PH sau a temperaturii ------ Afișează de la 3,5 până la 9,0 pentru 
valoarea PH și de la -9°C până la +50°C (16°F până la 122 °F) pentru temperatură. „Lo” 
sau „HH” indică faptul că valoarea este în afara intervalului măsurabil. 
D. Zona de afișare a umidității ------ 5 nivele:  DRY+,  DRY,  NOR,  WET,  WET+, 
fiecare crescând în umiditate. WET+ semnifică un mediu extrem de umed în timp ce 
DRY + semnifică un mediu extrem de uscat. 
E. Afișarea funcției de temperatură. 
F. Afișare baterie descărcată ------ Simbolul se va afișa continuu pe ecranul LCD atunci 
când bateria este descărcată. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MOD DE UTILIZARE 

 
Înainte de utilizare instalați o baterie de 9 volți.  

 
 INSTALAREA BATERIEI 

 
Deschideți ușa compartimentului bateriei din spatele aparatului și conectați o 

baterie bloc de 9 volți la conectorul bateriei. Puneți bateria înapoi în compartiment și 
închideți ușa. 

 
 GHID DE OPERARE 
1. MĂSURAREA LUMINII SOLARE: 

a. Apăsați butonul ON pentru a porni unitatea. 
b. Îndreptați fereastra senzorului de lumină spre sursa de lumină maximă.            
c. Intensitatea curentă a luminii va fi afișată pe ecranul LCD. 

Sfaturi: Nu obstrucționați și nu umbriți senzorul de lumină. 
 

2. MĂSURAREA VALOARII PH-ULUI: 
a. Comutați butonul PH / TEMP din partea din spate a unității în poziția PH. 
b. Împingeți sonda în jos cât mai vertical posibil în solul care trebuie testat. Nu 

împingeți sonda prea aproape de tulpină, pentru a evita deteriorarea rădăcinii 
plantei. 

c. Apăsați butonul ON pentru a porni unitatea. 
d. Valoarea PH a solului testat va fi afișată pe ecranul LCD.                                     
e. Efectuați mai multe măsurători pentru a confirma constatările. 

Sfaturi: 
1.  Introduceți sonda drept în sus și în jos, cam la jumătatea distanței dintre 

tulpina plantei și marginea ghiveciului. Pentru ghivecele cu diametrul de 
peste 12”, poziționați sonda la o treime din distanța dintre tulpină și 
marginea ghiveciului. În cazul unui ghiveci adânc, introduceți sonda mai 
profund, țintind locul unde este probabil să se afle cea mai mare 
concentrație de rădăcină. 

2.  Împingeți ușor sonda în sol, pentru a evita deteriorarea sondei. 
3.  Dacă solul testat este extrem de uscat sau prea bogat în nutrienti și valoarea 

PH-ului nu poate fi măsurată, utilizatorul ar trebui să stropească solul cu 
puțină apă. Măsurați din nou după o jumătate de oră. 

 
3. MĂSURAREA UMIDITĂȚII: 

a. Comutați butonul PH/TEMP din spatele unității în poziția TEMP. 
b. Împingeți sonda în jos cât mai vertical posibil în sol. Nu împingeți sonda 

prea aproape de tulpină pentru a evita deteriorarea rădăcinii plantei. 
c. Apăsați butonul ON pentru a porni unitatea. 
d. Umiditatea solului testat va fi afișată pe ecranul LCD.                     
e. Efectuați mai multe măsurători pentru a confirma constatările. 

Sfaturi: 
1. Introduceți sonda drept în sus și în jos, cam la jumătatea distanței dintre 

tulpina plantei și marginea ghiveciului. Pentru ghivecele cu diametrul de 
peste 12", poziționați sonda la o treime din distanța dintre tulpină și marginea 
ghiveciului. În cazul unui ghiveci adânc, introduceți sonda mai profund, 
țintind locul unde este probabil să se afle cea mai mare concentrație de 
rădăcină. 

2. Împingeți ușor sonda în sol, pentru a evita deteriorarea sondei. 



 

 

 
Creșterea cantității și calității luminii 

LOW- LOW LOW+ NOR- NOR NOR+ HGH- HGH HGH+ 

foarte 
scăzută 

scăzută ușor 
scăzută 

Sub  
normal 

normal peste 
normal 

ușor 
ridicată 

ridicată foarte 
ridicată 

 

4. MĂSURAREA TEMPERATURII SOLULUI: 
a. În timpul măsurării umidității, temperatura solului va fi afișată pe ecranul 
LCD în acelasi timp. 
b. Apăsați butonul °C / °F OFF pentru a seta unitatea de temperatură la °C sau °F. 

 
Sfaturi: Dacă utilizatorul nu împinge sonda în sol, temperatura curentă a mediului 

va fi afișată pe ecranul LCD. 
 

 INTERPRETAREA DATELOR INTENSITĂȚII LUMINII SOLARE A 
MEDIULUI: 

 
Lumina adecvată ajută la creșterea plantei (unele plante au nevoie de mai 

multă lumină decât altele). Unitatea dispune de un display gradat pentru lumina 
mediului înconjurător și afișează valorile în funcție de intensitate, oferind date de 
referință pentru creșterea plantei. Lista este prezentată mai jos: 

 

 
 
 
 
 
 

 INTERPRETAREA VALORILOR PH ALE SOLULUI: 
 

Un mediu extrem de acid sau alcalin este un factor important pentru 
restricționarea creșterii și dezolvoltarea caracteristicii plantelor. Majoritatea 
plantelor nu pot crește într-un sol care este extrem de acid sau alcalin. Prin 
testarea solului, utilizatorul poate alege plante cu PH-ul corect sau poate 
ajusta PH-ul mai precis, eficient și economic. 

PH 7 = indică un sol neutru  
Sub PH <7 ------ sol acid  
Peste PH >7 ----- sol alcalin 

Mai jos este o listă o valorilor PH ale solului în comparație cu aciditatea și alcalinitatea: 
 

 În afara intervalului               În afara intervalului  

                       Creștere a acidității Neutru Creștere a alcalinității  
Lo 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 HH 

Verificați lista de referință a valorilor pH-ului. Dacă valoarea PH-ului este 
mai mică decât intervalul de referință al PH-ului plantei dvs., atunci puteți adăuga 
var pentru a crește PH-ul. Dacă valoarea PH-ului este mai mare decât intervalul de 
referință al PH-ului plantei dvs., atunci puteți adăuga substanțe chimice și organice 
pentru a reduce PH-ul. 

Sfaturi: Creșterea sau scăderea PH-ului nu este o știință exactă și majoritatea 
plantelor au o toleranță la PH rezonabilă. Majoritatea plantelor pot supraviețui cu un 
PH în jur de 6,5, unele au nevoie de un sol deosebit de acid sau alcalin. 

 
 
 



 

 UMIDITATEA SOLULUI: 
Umiditatea adecvată ajută la creșterea plantei. Unitatea are afișajul gradat în 5 

nivele, care pot oferi o referință pentru creșterea plantei. Lista este prezentată mai 
jos: 

 
Creștere a umidității 

DRY+ DRY NOR WET WET* 
foarte uscat uscat normal umed foarte umed 

Dacă valoarea este mai mică decât cea indicată în tabel, este timpul să udați 
plantele. Dacă valoarea este mai mare decât cea indicată în tabel, nu este nevoie să 
udați plantele. 

Verificați ghivecele mici mai des decât pe cele mari --- acestea rămân fără apă 
mai repede. Udarea în exces putrezește rădăcinile, așa că nu udați prea des. În afara 
sezonului, majoritatea plantelor au nevoie de apă doar o dată pe săptămână. 

 
SFATURI DE OPERARE 

 
Unitatea se va opri automat după 5 minute de la oprirea energiei electrice.  
Unitatea poate fi utilizată numai în sol, nu puneți sonda în apă sau alte soluții. 
Nu lăsați sonda în sol mai mult decât este necesar, pentru a evita posibilitatea 
deteriorării sondei. 
Nu îndoiți sonda. 
Nu folosiți sonda pentru a sparge solul. 
Nu puneți sonda lângă obiecte metalice și asigurați-vă că țineți sonda departe de 
obiecte metalice. 
Curățați și uscați sonda înainte de a efectua un alt test de măsurare și după utilizare. 
Înainte de măsurare, curățați ușor 4 ”—5” (10—12cm) din sondă și orice urme de 
oxizi care s-ar fi putut forma pe suprafața metalului. 
Asigurați-vă că sonda este curată și uscată și că izolatoarele de protecție sunt puse 
pe sonda de măsurare înainte de depozitare, pentru a evita oxidarea sondei. 
Când unitatea este retrasă din sol, nu uitați să nu smuciți sonda. 
 DEPANARE:  

A. Baterie descărcată: când pictograma „ ” va fi afișată pe ecranul LCD, 
trebuie să înlocuiți cu o baterie nouă. 

B. În afara intervalului; valoarea PH a unității este de la 3,5 până la 9,0 și de -9°C 
până la 50°C pentru temperatură. 

C. Pietre, materie organică etc. au intrat în contact cu sonda; curățați și măsurați 
în alt loc. 

D. Pe suprafața metalului s-au format alte luciri metalice după ștergere. 



 

E. Sonda este prea aproape de lateral și / sau de fundul ghiveciului.                          
F. Sonda nu a fost curățată înainte de măsurare. 
G. Zona de probă este prea uscată. 
H. Solul din jurul sondei nu este nivelat. 
I. Solul sau solul din ghiveci sunt testate prea devreme după replantare. 
J. În apropierea sondei există îngrășământ pentru fertilizare sau stick 
de tabletă. K. Sonda este deteriorată. 

 
ATENȚIE 

- Manipulați cu grijă și nu lăsați unitatea să cadă. 
- Nu dezasamblați unitatea pentru a evita defecțiunile. 
- Nu așezați unitatea împreună cu lada cu scule. 
- Evitați praful și apa, care pot păta aparatul. 
- Nu depozitați unitatea la peste 50°C. 
- Curățați unitatea cu un material moale. 
- Scoateți bateria când nu o utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de 

timp. 
 
 
 

SPECIFICATII TEHNICE  
 
   Denumire  Aparat de analiză a solului 4 în 1 

Tip AMT-300 

Date măsurate Lumina soarelui, umiditatea, valoarea PH, temperatura 

 
 
 

Inter
valul 
de 
măs
urare 

lumina soarelui 
(9 nivele) 

LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR,  NOR+, HGH-, HGH, HGH+ 

umiditatea 
 (5 nivele)  

DRY+,  DRY,   NOR,   WET, WET+, 

valoarea PH               
(12 niveluri)  

3, 5 ~ 9, 0  (rezoluția afișajului 1 ℃ / 1 ℉) 5) 

temperatura -9℉~ +50℉  (l6℉~ l22°F ) ( rezoluția afișajului 1 ℃ / 1 ℉) 
    Alimentare electrică  O baterie de bloc de 9V 

Oprire automată Unitatea se va opri automat după 5 minute de la oprirea alimentării 
cu energie. 

Temperatura de operare +5℃~+40℃ 

 
 

Dimen
siune 

Unitatea 
principala 

l22mm X 63mm 36mm 

 Sonda de măsurare 4› 5mm X 200mm 

Greutate Aproximativ 70,5 g (bateria nu este inclusă) 
 

 



 

GARANȚIE 
 

Produsul este garantat să nu prezinte defecte de materiale și de fabricație 
pentru o perioadă de un an de la data cumpărării. 

Garanția nu se aplică următoarelor condiții: 
- Dezasamblarea unității laser va anula garanția. 
- Orice daune care rezultă din, dar nu se limitează la, uzură, apă, cădere 

sau reparații realizate de terți. 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuitor: 


