Bruksanvisning
Läs noggrant innan användning

HERBIE

HERBIE KOMBINERAR STILREN ESTETIK OCH PRAKTISK FUNKTIONALITET I EN SOLID PRODUKT.
AVANCERAD ACTIVE GROWING TECHNOLOGY™ GARANTERAR EN SNABB TILLVÄXT OCH RIKLIG S
KÖRD.
Herbie har med sin stilrena design och enkla användbarhet redan blivit en äkta klassiker för inomhusodlingar.
Herbie är designad för en bred variation av växter, från blommor till grönsaker. Active Growing Technology™
ser till att de olika typerna av växter frodas utan extra ansträngning från din sida. Det räcker med 15 minuters
skötsel i månaden för att du ska få en framgångsrik och rolig inomhusodling.
De särskilt framtagna näringsämnena säkrar en fortlöpande skörd utan extra arbete. Näringsämnet ser till att
vattnet alltid har rätt näringsbalans för växter så att du får en fortlöpande skörd, månad efter månad. Tillägg
vatten enligt behov med några dagars mellanrum. Du åstadkommer en rik och kontinuerlig skörd då du byter
vattnet och tillägger en portion näring var tredje vecka.
Herbie är designad att användas med vanliga örtkrukor eller med växter som har odlats annanstans, och
rymmer krukor med en diameter på upp till 11 cm. Herbie passar också bra för att odla dina egna växter från
frön.
Rätt belysning är avgörande för alla växter. Lampan i Herbie ger både optimal färgtemperatur och rätt
färgspektrum för växter.

HERBIE MONTERING
1. Lyft ut Herbien ur förpackningen. Skölj vattenkärlet och växtplanet med vatten.
2. Försäkra dig om att vattenpumpen sitter fast i röret som finns på undre sidan av växtplanet och
kontrollera att pumpen är inställd på minimum, dvs. att avbrytaren är längst till höger.

3. Anslut sladden till adaptern.

4. Trä lampans sladd genom armen. Koppla i lysröret och fäst sedan lampskärmen.
.

HERBIE MONTERING
5. Anslut pumpens sladd till adaptern.

6. Trä kablarna till lampans arm. Kontrollera att pumpen och lampsladdarna är på rätt spår, och placera lampan på plats.

7. Fyll vattenbehållaren med vatten så att vattennivåmätaren vidrör MAX vattenlinjen. (Ca 2liter).
8. Placera produkten på en plats där temperaturen är så jämn som möjligt. Placera inte enheten direkt på en driven plats.
9. Sätt i kontakten i vägguttaget och produkten är färdig för att användas. Kontrollera att pumpen sitter fast i växtplanet.

ODLING OCH SKÖRD
Herbie är väl lämpad både för fröodling och fortsatt tillväxt av färdigt odlade örter och sallads krukor.
• Frö odling – Tregren säd potten är ett enkelt och bekvämt sätt att odla dina egna örter och sallader. Placera frön i en Herbie kruka. Vänta tills den blir ordentligt
fuktig. Tryck försiktigt pappret mot utsäde potten tills den är ordentligt fuktig. Du kan även använda andra växande medier såsom stenull, kokos eller skumplast.
Om du använder kompost eller torv, ställ alltid den i potten.
• Färdigt odlade ört krukor – Ta bort plastskyddet från sallad eller ört krukan och placera krukan i en växt nivå. Beroende på anläggningen, kan det ge en skörd
från några månader upp till ett par år.
• Skörd – Det bästa sättet att skörda en sallad är genom att samla de yttre bladen. Det påskyndar tillväxten och ger en högre avkastning. Det bästa sättet att
skörda örten är att omedelbart avskära ovanför bladet så kommer det att växa två nya blad.

RENGÖRING OCH VATTENBYTE
Byt vattnet med tre veckors mellanrum. På såvis bevarar du växternas näringsbalans, och erhåller en optimal tillväxt och rik skörd. Regelbunden rengöring av
Genie förebygger spridning av eventuella skadedjur eller -sjukdomar
1. Dra ut stickkontakterna och lösgör lamparmaturen genom att lyfta bort lampskaftet. Häll ut vattnet, skölj och rengör vattenkärlet. Rengör pumpen genom att
lösgöra och skölja gallret, innerskalet och propellern.
2. Fyll vattenkärlet med fräsht vatten och tillsätt näringsämnet enligt instruktionerna.
3. Fäst lamparmaturen. Koppla i lampans och pumpens stickkontakter. Försäkra dig om att stickkontakterna är helt torra innan du kopplar dem.
OBS! Kontrollera regelbundet att vattennivån ligger mellan MIN och MAX -nivåerna.
KOM IHÅG! Det enklaste sättet att beställa näringsämnen finns på vår hemsida; www.tregren.com.

HERBIE DELAR
1. Lamp arm 2. Skärm + LED växtlampa 3. Strömkälla 4. Pump 5. Vatten behållare 6. Lampfot 7. Växtplan 8. Lock

NÄRING, TILLÄGGSPRODUKTER OCH RESERVDELAR
Tilläggsnäring, tilläggsprodukter och reservdelar kan köpas via vår webbshop: www.tregren.com
· Frökapslar
· Näringsämne
· Vattenpump
· Växtlampa
· Växtunderlag
· Frön

Eftersom våra produkter ständigt utvecklas förbehåller vi oss rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för tryckfel.
VIKTIGT! Läs instruktionerna noggrant före användning. Felaktigt bruk av denna produkt kan orsaka personskador. Använd produkten enbart för det bruk den är
avsedd för. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador p.g.a. felaktigt bruk eller användningsändamål. I oklara situationer kontakta återförsäljaren eller Tregren
konsumentservice per e-post: info@tregren.com.
Denna produkt är inte avsedd för barn eller för sådana personer med nedsatta fysiska eller mentala egenskaper eller erfarenhet och kunskap som kan förhindra
dem att använda produkten på ett säkert och ändamålsenligt sätt, ifall inte den person som ansvarar för deras säkerhet övervakar eller lärt dem använda
produkten. Barn bör övervakas att de inte leker med produkten. Försäkra att man inte kan snubbla på elledningen. Kontrollera regelbundet de elektriska
komponenternas kondition. Söndriga eller skadade delkomponenter kan orsaka livsfara.

Kundservice: info@tregren.com.
Tillverkare:
Tregren / 3Gren Oy Ab, Dyningsvägen 6, 02320 Esbo, Finland.
Tregren är 3Gren Oy Abs egen produkt.
Produktnamn och modell: Herbie Indoor Garden.
Produktbeskrivning: Produkten är en inomhusträdgård baserad på vattenodling.

