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Vítejte v chytré zahradě
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Smart Garden 9
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Začínáme
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1. Sestavte lampu
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Začněte sestavením lampy. Vložte nástavec ramena
lampy do otvoru na každé straně Smart Garden.
Pozor! Každému nástavci vyhovuje jiný otvor. Jeden
nástavec se odlišuje drážkou, pro pozdější ukrytí
kabelu. Zasuňte jej tak, aby drážka navazovala na
drážku na nádržce. Napájecí kabel můžete zastrčit do
drážky později.

Smart Garden by se neměla používat bez osazených
nástavců.

9× víčko ve tvaru U
3 × 3 rostlinné kapsle
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9× plastový kelímek
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9× klíčící kopule

2. Vložte kapsle se semínky
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Sejměte ochrannou fólii a vyjměte kapsli z balení.
Vložte ji do plastového kelímku tak, jak je na obrázku.
Nacvakněte víčko ve tvaru U a umístěte kopuli pro
lepší klíčení.
Klíčící kryt vytvoří prostředí jako ve skleníku a pomůže
rostlinkám rychleji růst. Kryt odstraňte jakmile k němu
rostlinka doroste.
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3. Rostlinky pojmenujte
Mějte přehled o vašich rostlinkách a na každý štítek
napište jejich název. Plastový kelímek na kapsle je
znovu použitelný a omývatelný, proto použijte
smývatelný fix nebo samolepku. Až vyměníte
rostlinku, snadno změníte název.
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Nádrž 4 litry

4. Naplňte nádrž na vodu

Naplňte nádrž vodou tak, aby ukazatel hladiny
dosahoval po okraj nádrže. Nádrž nepřelévejte a opět
dolijte ve chvíli, kdy ukazatel klesne na dno nádrže.
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5. Zapojte Smart Garden do zásuvky
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Vaše zahrada začne fungovat v okamžiku, kdy ji
zapojíte. Díky časovači je rostlinkám denně
přisvěcováno po dobu 16 hodin a 8 hodin je zhasnuto.
Zapnutím spustíte cyklus. Pro optimální nastavení
automatického denního cyklu svícení poprvé zapojte
Smart Garden ráno po vašem probuzení.
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6. Schovejte napájecí kabel
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Všimněte si, že Smart Garden má na nádržce, lampě a
nástavcích úzkou drážku. Drážka je navržena tak, aby
ukryla napájecí kabel pro elegantnější a čistší vzhled.
Jednoduše zatlačte kabel do drážky a zajistěte na
spodní části nádrže.
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Jak to funguje?

Click & Grow zahrady jsou jako kapslové kávovary:
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vložíte kapsli a o nic víc se nestaráte. Jen místo
kávových kapslí vkládáte ekologicky odbouratelné
rostlinné kapsle se substrátem a semínky.
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Rostlinná
kapsle
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Je to tak snadné

Kávová
kapsle
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Naše nabídka
Vydejte se do internetového obchodu distributora a
vyberte si z celé řady bylin, ovocných rostlin, zelených
salátů, květin a dalších dekorativních rostlin. Náš
výběr neustále rozšiřujeme.

Fialoové chilli
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Žluté papriky

Oregano

ww

Chrpa

Chilli papričky
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Lesní jahody
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Kdykoli jste vyčerpali své poživatiny, znovu vysadili
květiny nebo máte pocit, že je čas vyzkoušet novou
rostlinu, přejděte na webové stránky distributora a
objednejte si nové náplně.

Řeřicha

Petunie

Žlutá rajčátka

Římský salát

Šrucha velkokvětá Bazalka purpurová

* Toto je pouze příklad dostupných rostlin.

Hrášek

Kopřiva africká

Smrk
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Tipy pro perfektní zahradu
Pamatujte si:

• Odstraňte klíčící kopuli, jakmile k ní rostlinka dosáhne.

• Doplňte vodu do nádržky, jakmile plovák dosáhne dna. Ujistěte se,
že jste nádrž nepřeplnili.
• Ponechte si plastové kelímky a klíčící kopule. Znovu je využijete
pro další pěstování.
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První klíčky se mohou objevit během 1 až 3 týdnů.
Různé rostliny rostou různou rychlostí. Některým to může trvat 1
týden a některým až 3 týdny. Buďte trpěliví.
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Přizpůsobte si cyklus svícení.
Lampa má automatický cyklus: 16 hodin svícení, 8 hodin zhasnuto.
Cyklus začne minutu po zapojení Smart Garden do zásuvky. Pokud
chcete změnit časový rozvrh svícení, vypojte Smart Garden ze
zásuvky a znovu zapněte v době, kdy chcete aby cyklus začal.

Tipy pro pěstování:
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Saláty vyžadují pěstování při teplotě od 18 do 22°C. Vyšší teploty
snižují klíčivost. Abyste si užili nejchutnější salát, sklízejte jej 30 až
35 dní po výsadbě a vždy všechny listy najednou. Poté je uchovejte
ve vlhké utěrce v lednici, aby vydržely čerstvé co nejdéle. Pokud
dáváte přednost postupné sklizni, pak nejprve odřezávejte vnější
listy. Takto postupujte nejdříve po 40 dnech.
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Bylinky preferují teplotu od 18 do 26°C. První sklizeň je obvykle už
po třech týdnech od zasazení kapslí. Bylinky často seřezávejte, aby
se podpořil růst nových lístků. Vždy ponechte alespoň dva páry
prvních listů pro větší sklizeň. Pro ořezávání používejte ostrý nůž a
nepoškrábejte rostlinu. Nenechte rostliny vyrůst až do výšky lampy,
mohly by se popálit. Většinu bylinek můžete sklízet až 10 týdnů.
Životnost sklizených bylinek prodlužte usušením na čisté papírové
utěrce při pokojové teplotě, skryté před přímým slunečním světlem.
Uchovávejte je v uzavřené nádobě až do dalšího vaření.

ck

Rostliny nesoucí plody vyžadují teplejší klima, až do 26°C. Pokud
z kapsle vzklíčí více semen, ponechte pouze nejsilnější rostlinu, aby
měla více prostoru a živin pro svůj růst. Jakmile vaše rostlina kvete,
je nutné ji, pro získání ovoce, ručně opylovat. Za tímto účelem
rostlinkou jemně potřepte, nebo pyl přeneste z jednoho květu na
druhý pomocí prstu, nebo štětečku.
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Květiny a jiné dekorativní rostliny nevyžadují zvláštní péči.
Odstraňte případné zvadlé listy a uschlé květy. Listové nekvetoucí
rostliny, kromě stromků, je možné zastřihávat, aby byly nízké a
bohaté.
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Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz
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