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Din manual till:

Det här hittar du i lådan:

Planteringsbehållare

Växtkruka x2

Växt LED och styrenhet

Gro näringslösning

Adapter

Frön



Beskrivning av Kvist

Påminnelse-lampor

Knappfunktion

Förberedning av växtkruka

1. På/av
2. LED växtljus
3. Vridningsvinkel
4. Växtlock
5. Växtkruka
6. Planteringsbehållare
7. Gödselskydd
8. Påminnelse-lampor
9. Styrenhet
10. Ström-ingång
11. Högtalare

1. Lyser grönt när Kvist är kopplad till ström.
2. När det är brist på vatten blinkar lampan 

rött och högtalaren kommer att ljuda.

 • Tryck på/av, läsläge i vitt ljus
 • Tryck på/av igen, växtläge i vitt och rött ljus
 • Tryck på/av 2 gånger, lampan slocknar

I vilket läge som helst trycker du på och håller inne 
på/av-knappen tills lampan blinkar, så sätts lampan 
i timer-läge. Ljustimern innebär 16 timmar på och 
8 timmar av.

Ta ut växtkrukan ur planterings-
behållaren

Öppna växtlocket och lyft bort 
bomullsplattan.

Plantera frön.
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Första användningen

Användningsprocess

1. Fyll vatten till den  
anvisade nivån.

2. Placera växtkrukorna i 
planteringsbehållaren.

3. Montera LED-lampan och 
styrenheten i planterings-
behållaren.

4. Justera LED-lampans 
vinkel till rätt läge.

5. Stoppa i strömsladden.

Odling med LED:
LED växtljus hjälper växternas utveckling.

Påminnelse om påfyllning av vatten:
Rött ljus blinkar = Fyll på vatten till den 

anvisade nivån.

Ström-påminnelse:
Grönt ljus blinkar inte = Kontrollera 

ström-anslutningen.

4-6 timmar per dag i ett rum med fönster.
8-10 timmar per dag i ett mörkt rum.

Fyll på vatten och gödselmedel:
Öppna locket och tillsätt vatten eller 

gödselmedel.
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Börja med att tillsätta 1 ml GRO näringslösning vid 
varje påfyllning av vatten med hjälp av pipetten som 
följer med, när plantorna har vuxit till sig lite kan du 
öka till 2 ml.

Vad händer om jag har för lite näring?
Tillväxten kommer stanna upp och nya blad blir ofta 
för små. Samtidigt eller lite senare kommer bladen 
bli ljusare. Händer detta så dumpa näringslösningen 
och börja om med en starkare lösning. 

Vad händer om jag har för mycket näring?
Kanterna bränns och bladen börjar rulla sig uppåt i 
ett försök att behålla fukten. Händer detta så dumpa 
näringslösningen och börja om med mildare lösning.

Bra att veta

Undvik vatten i styrenheten.

Tillsätt vatten till den anvisade nivån, inte mer.

För snabbast tillväxt, placera Kvist i ett ljust läge.

 • Växter är i behov av näring. När du fyller på vatten, tillsätt även näring i vattnet så hjälper 
det växterna. 

 • Växter är i behov av solsken. Vissa växter kräver mer ljus än andra, flytta isåfall Kvist till ett 
ljusare läge. 

 • Hög grobarhet baseras på högkvalitativa frön. 

 • Du kan även omplantera vissa växter direkt till Kvist, eller från Kvist till valfritt medium.

Tips & tricks

Facebook
facebook.com/allgreenhydrofarming

@allgreenhydro
Instagram

Näringsdosering


