Käyttöohje
Lue huolellisesti ennen käyttöä

HERBIE

HERBIESSÄ YHDISTYVÄT MUOTOILU JA TOIMINNALLISUUS. PITKÄLLE KEHITELTY ACTIVE
GROWING TECHNOLOGY™ TAKAA NOPEAN KASVUN JA RUNSAAN SADON.
Yksinkertaisen muotoilunsa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta Herbiestä on tullut jo nyt todellinen
sisäpuutarhaklassikko.
Herbie on suunniteltu monien eri kasvien tarpeisiin aina kukista vihanneksiin. Active Growing Technology™
varmistaa, että kasvit kukoistavat vaivatta. Herbie tarvitsee vain 15 min huoltotoimenpiteitä kuukaudessa.
Vesiviljelyyn tarkoitettu kasviravinne varmistaa jatkuvan tuottoisan sadon ilman ylimääräisiä ponnisteluja.
Kasviravinteella varmistetaan, että veden ravinnetasapaino on aina ihanteellinen ja korjaat jatkuvaa satoa
kuukausi toisensa jälkeen. Tarkista veden määrä muutaman päivän välein. Lisää vettä tarvittaessa. Saat
rikkaan ja jatkuvan sadon kun vaihdat veden ja lisäät ravinneannoksen joka kolmas viikko.
Herbie on tarkoitettu kaupasta ostettaville ruukkuyrteille tai kasvien taimille. Herbieen mahtuu erikokoisia
ruukkuja – maksimikoko on 11 cm. Herbieen mahtuu jopa kuusi yrttiruukkua kerralla. Herbie sopii hyvin
myös kasvien kasvattamiseen siemenistä.
Oikeanlainen valaistus on elintärkeää kaikille kasveille. Herbien valo tarjoaa ihanteellisen värilämpötilan ja
oikeanlaisen spektrin kasveille.

HERBIEN KOKOONPANO
1. Ota Herbie Indoor Garden pakkauksesta. Huuhtele vesiastia ja kasvitaso vedellä.
2. Varmista, että vesipumppu on kiinni kasvitasossa olevassa tapissa. Varmista, että pumpun säätökytkin on keskiasennossa.

3. Liitä pumpun johto virtalähteeseen.

4. Pujoita valaisimen johto varresta läpi ja kiinnitä varjostin valaisimeen.

HERBIE COMPOSITION
5. Liitä valaisimen johto virtalähteeseen.

6. Pujoita johdot valaisimen varteen. Varmista että pumpun sekä valaisimen johdot ovat niille tarkoitetuissa urissa, tämän jälkeen aseta valain paikalleen.

7. Täytä astia vedellä aina kasvitasoon merkityn vesitasomittarin MAX WATER tasolle asti (n. 2 litraa). Muista, että vesitason tulee aina olla MAX ja MIN
WATER -tasojen välissä. HUOM! Alussa pumppu ilmaa itsensä 1-4 minuutissa ja voi pitää hieman ääntä.
8. Sijoita laite paikkaan, jossa on mahdollisimman tasainen lämpötila. Älä sijoita laitetta vetoiseen tai paahteiseen paikkaan.
9. Aseta pistoke pistorasiaan ja laite on toiminnassa. Muista tarkistaa, että pistoke on täysin kuivat. Mikäli vesi ei kierrä, tarkista, että pumppu on kiinni
kasvitasossa.

KASVATUS JA SADON KORJUU
Herbie sopii hyvin niin siemenkasvatukseen kun kaupan yrtti- ja salaattiruukkujen jatko kasvattamiseen.
• Siemen kasvatus - Tregrenin siemenkapselin on helppo ja vaivaton tapa kasvattaa omat yrtit ja salaatit. Laita kapseli Herbie. Odota että se kostuu kauttaaltaan.
Paina varovasti siemenpaperi kapselia vasten, kunnes se on kauttaaltaan kostea. Kasvista riippuen voit kerätä satoa 4-8 viikon päästä. Voit myös käyttää muita
kasvualustoja kuten kivivillaa, kookosta tai muovivaahto. Jos käytät multaa tai turvetta laita se aina ruukkuun.
• Kaupan yrttiruukut -Poista kaupan valmiista salaatti ja yrttiruukuista suojamuovit ja aseta kasvi ruukkuineen kasvitasolle. Kasvista riippuen se tuottaa satoa
muutamasta kuukaudesta jopa pari vuotta.

• Sadon korjuu - Salaateista paras tapa korjata satoa on keräämällä uloimmat lehdet joka taimesta. Näin kasvu nopeutuu kasvupisteessä ja näin saat suurempaa
satoa. Yrteistä paras tapa korjata satoa on katkaista yrtti heti lehtiparin yläpuolelta jolloin yrtille kasvaa kaksi uutta latvaa. Näin yrtistä tulee tuuheampi ja se tuottaa
parempaa satoa.

PUDISTUS JA VEDENVAIHTO
Vaihda Herbien vesi kolmen viikon välien. Näin veden ravinnetasapaino ja kasvien kasvu pyysyy optimaalisena ja satoa kertyy tasaiseen tahtiin. Laitteen
säännöllinen puhdistus.
1. Ota pistokkeet seinästä ja irrota valaisin. Kaada vesi pois, huuhtele ja puhdista astia. Tarkista pumppu, tarvittaessa puhdista se irrottamalla ja huuhtelemalla
ritilä.
2. Täytä astia raikkaalla vedellä ja lisää uudet ravinteet ohjeen mukaan.
3. Kiinnitä valaisin. Aseta pistokkeet pistorasiaan ja Herb:ie on toiminnassa. HUOM! Muista tarkistaa, että pistokkeet ovat täysin kuivat!
HUOM! Tarkista säännöllisesti että vedentaso on MIN ja MAX tasojen välillä.
MUISTA! Käyttää Tregrenin ravinteita Herbiessäsi taataksesi hyvän kasvun ja hyvän maun yrteissäsi. Ravinteet tilaat kätevimmin osoitteesta.

HERBIEN OSAT
1. Valaisin varsi 2. Varjostin + led kasvi valo 3. Virtalähde 4. Pumppu 5. Vesiastia 6. Valaisimen kiinnitys 7. Kasvitaso 8. Kannet.

RAVINTEET, LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT
Lisäravinteita, lisävarusteita ja varaosia voi ostaa verkkokaupastamme: www.tregren.com
· Siemenkapselit
· Kasviravinteet
· Vesipumput
· Kasvivalot
Tuotevalikoimamme jatkuvan kehittymisen vuoksi varaamme oikeuden muuttaa tuotteita ilmoittamatta.
TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Käytä laitetta vain oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Tregrenin asiakaspalveluun sähköpostilla: info@tregren.com. Vain kotitalouskäyttöön. Laite voidaan kytkeä
verkkoon, jonka jännite on 100-240V ja taajuus 50/60 Hz. Laitteen käyttölämpötila on 0°C - 35°C. Irrota laite verkkovirrasta aina, kun et käytä laitetta ja kun huollat
tai puhdistat laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa ympäristössä. Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä. Älä käytä pumppua
kuivan. Älä missään olosuhteissa tee muutoksia laitteen virtajohtoon tai pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä asiantuntijaa tekemään tarvittavat
muutostyöt. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttäville aineille.
Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon
puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. Lapsia pitäisi
valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella. Varmista, ettei virtajohtoihin voi kompastua. Tarkista säännöllisin väliajoin laitteen sähköosien kunto. Vioittuneet sähkölaitteet
ovat hengenvaarallisia.

Asiakaspalvelu: info@tregren.com.
Valmistaja:
Tregren / 3Gren Oy Ab, Maininkitie 6, 02320 Espoo, Suomi.
Tregren on 3Gren Oy:n omistama tavaramerkki.
Laitteen kauppanimi ja malli: Herbie Indoor Garden
Laitteen kuvaus: Laite on vesiviljelytekniikkaan perustuva sisäpuutarha.

