Üdvözöljük Önt a Smart
Garden 3 “okos” kertben

2. Nevezze meg növényeit

Lássunk neki!

Hogyan működik?
A Click & Grow kertek a kapszulás kávéfőzőkhöz hasonlíthatók:
csak bele kell tenni a kapszulát, és tovább már nem kell semmi
mással törődni.
Persze a kávés kapszula helyett itt egy subsztrátumot és
magvakat tartalmazó, biológiailag lebontható, növényi eredetű
kapszulát kell a helyére betenni.

2 db lámpakarhosszabbító (későbbi
használatra)

3 db csíráztató burok
3 db “U” alakú fedél

Elegendő egyetlen egy lépés...

Legyen áttekintése növényeiről írja rá a cédulákra azok
megnevezéseit. A műanyag tégely
ismételten felhasználható, mosható
- íráshoz használjon lemosható
tollat, vagy pedig öntapadó címkét.
Újabb növény termesztéséhez
kezdve, a felirat egyszerűen
módosítható.

1db lámpa

3 db növényi eredetű
kapszula

Töltse fel a víztartályt friss vízzel,
hogy a szintmutató a tartály
pereméig legyen. Ne töltse túl a
víztartályt, újból csak akkor töltse
fel, amikor a szintmutató lemegy
fenékig.

3 db műanyag tégely

kávés
kapszula

növényi
eredetű
kapszula

3. Töltse fel a víztartályt

1db víztartály

Széles kínálatunk több mint 40 fajtából álló áruválasztékot kínál:
gyógy- illetve fűszernövények, saláták, virágok és sok minden
más. Árukínálatunkat állandóan bővítjük.

Erdei
szamóca

Oregáno

Chili paprika Sárga fajta
paradicsom

*ez itt csak a nálunk kapható terményekből adott ízelítő

Borsó

1,5 literes víztartály

1.

Helyezze be
kapszulákat

a

magvakat

tartalmazó

Távolítsa el a védőfóliát és csomagolja ki a kapszulát. A fentebb
ábrázolt módon tegye bele a műanyag tégelybe. Pattintsa
helyére az “U” alakú fedelet, majd tegye rá a csíráztató burkot.
A csíráztató burok fóliasátorhoz hasonló környezetet alakít ki,
amivel elősegíti a magvak könnyebb csírázását, illetve a növény
jobb növekedését.

4. Csatlakoztassa a Smart
Gardent a hálózati dugaljba
Az
adapter
segítségével
csatlakoztassa a Smart Gardent a
hálózati dugaljba. Az automatikus
időzítőnek köszönhetően, a növények
16 órán keresztül kapnak fényt, majd
8 órányi időre sötétben vannak.
Bekapcsoláskor beindul a ciklus. Az
automatikus időciklus optimális
beállításához a Smart Gardent
legelőször reggel, felébredését
követően csatlakoztassa.

5.

Vezesse
el
tápvezetéket

a

Ha észrevette, a Smart
Garden tartályán, lámpáján és
lámpakar-hosszabbítóján van
egy keskeny horony, amely a
tápvezeték elrejtésére szolgál,
és egyben ezzel kinézete
elegánsabb, tisztább lesz.A
vezetéket csak egyszerűen
nyomja bele a horonyba, a
tartály aljánál pedig biztosítsa
be.

6. Használja a lámpakarhosszabbítót
A Smart Gardent 2 db lámpakarhosszabbítóval szállítjuk. Ezeket
akkor kell használni, amikor a
növény felnő a lámpáig. A
lámpakar-hosszabbítót helyezze
az alsó részbe, majd pattintsa
helyére a lámpakart.
Megj.:
Újabb
növények
beültetésekor, a lámpát helyezze
vissza eredeti pozíciójába.

Tippek a perfekt kertecskéhez
Ne feledje:
 A csíráztató burkot vegye le, amikor a növény egészen
ahhoz felnő.
 Amikor a növény megnő, a lámpakar-hosszabbítóval állítsa
be a lámpa magasságát. Ne hagyja a növényt ránőni a
lámpára.
 Amikor a szintmutató lemegy fenékig, töltsön újra vizet a
tartályba. Ügyeljen, nehogy túltöltse.
 A műanyag tégelyeket és a csíráztató burkokat tartsa meg
- azokat ismét felhasználhatja további termesztéshez.
 Az első csírák 1 - 3 hét múltával kezdenek mutatkozni.
 Különböző növényeknek más és más a vegetációs ciklusa.
Némelyiknek 1, másiknak pedig 3 hét kell kicsírázáshoz.
Legyen türelmes!
Tartsa be a fényciklust:
A lámpa automatikus ciklusban működik: 16 órát világít, majd
8 órányi időre elalszik. A ciklus a Smart Garden táphálózati
dugaljba történt csatlakoztatását követő 1 perc elteltével
önműködően beindul. Ha ennek az alapértelmezett időciklusnak
a kezdetét szeretné módosítani, csatlakoztassa le a Smart
Gardent a táphálózatról, és abban az időpontban csatlakoztassa
rá újra, amikortól szeretné, hogy az idő számlálása induljon.
Pofonegyszerű!

Tippek termesztéshez:
Saláta - 18 és 22°C közötti hőmérsékletet kíván. A magasabb hőfok
csökkenti a csíraképességet. A legízesebb saláta az ültetéstől számított
30 - 35 nap elteltével vágható, éspedig mindig valamennyi levelét
egyszerre. Hűtőben eltartható nedves rongyba csavarva egy ideig, és
úgy állandóan friss marad. Ha előnyben részesíti a fokozatos vágást,
akkor legelsőnek a legkifejlettebb levelekkel kezdje, ami leghamarább
40 nap elteltével kezdhető.
Gyógy- illetve fűszernövények - 18 és 26°C közötti hőmérsékletnél
növekednek a legjobban. Az első vágás általában a kapszulák
telepítését követő 3 hét elteltével lehetséges. Gyakran kell vágni, hogy
támogassuk az újabb hajtások növekedését. Bővebb termés eléréséhez
mindig hagyjon meg legalább 2 pár első hajtást. Vágáshoz csak éles
kést használjon, ne sértse fel a növényt.
Ne hagyja a növényt ránőni a lámpára, megpörkölődhet.
A gyógy- illetve fűszernövények zöme akár 10 héten át vágható. A
levágott növények élettartama meghosszabbítható szárítással - tiszta
papírtörlőn, szobahőmérséklet mellett, emellett óvni kell közvetlen
napsugárzástól.
További konyhai felhasználáshoz tárolja jól lezárt edényben.
Termést adó növények - Max. 26°C hőmérsékletet igényelnek. Ha a
kapszulából több mag is kikel, csak a legéletrevalóbbakat hagyja meg,
hogy a növénynek legyen elegendő helye növekedéshez és kapjon
elegendő tápanyagot. Virágzásakor be kell biztosítani a virágok kézi
beporzását, hogy a termés (gyümölcs) kifejlődhessen. Ez elvégezhető
a növény finom megrázásával, vagy pedig a virágport ujjal, ecsetkével
lehet átvinni egyik virágról a másikra.
Virágok és dísznövények - Nem igényelnek különösebb gondozást.
Távolítsa el az esetleg hibás, száraz leveleket, elvirágzott virágokat. A
leveles, nem virágzó növények - a fácskákat kivéve - utánavághatók,
hogy alacsonyabb növésűek, gazdagabb bokrúak maradjanak.
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