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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. ULOŽTE TYTO POKYNY.

Při používání elektrických přístrojů je vždy nutné dodržovat základní 
bezpečnostní opatření, včetně následujících:
1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Jen pro použití uvnitř budov.



Pojďme začít!



1. Vložte lůžka s rostlinami

Vyjměte lůžka Smart Soil z jejich obalů a vložte je do hrnků na rostliny, 
jak je znázorněno výše. Zaklapněte na místa víka tvaru U a přidejte 
průhledné klíčicí poklopy.

Klíčicí poklopy vytvářejí skleníkový jev a pomáhají rostlinám růst. Jakmile 
klíčky dosáhnou ke klíčicím poklopům, odstraňte poklopy.

3x klíčicí poklop

3x lůžko Smart Soil

3x víko tvaru U

3x hrnek na rostliny

1x vodní nádržka

1x lampa

2x nástavec
ramena lampy
(pro pozdější
použití)



2. Pojmenujte si rostliny

Udržujte si přehled o svých rostlinách tak, že si označíte každý 
hrnek. Hrnky na rostliny jsou opakovaně použitelné, a proto 
používejte omyvatelný značkovač nebo lepicí štítky, abyste při 
příštím cyklu pěstování mohli změnit názvy rostlin.



3. Naplňte nádržku

Nalijte vodu do nádržky tak, aby ukazatel hladiny vody dosahoval k 
hornímu okraji zahrady. Nenalévejte nadměrné množství vody. 
Nádržku je načase doplnit, jakmile ukazatel hladiny vody dosáhne 
jejího dna.
 

50.7 us fl oz / 1.5L



4. Zapojte zahradu do elektrické sítě

Zahrada se rozběhne v tom okamžiku, kdy ji zapojíte do elektrické 
sítě. Aby bylo jisté, že lampa nebude svítit, zatímco budete spát, 
zapojte zahradu během rána. Tím nastavíte automatický cyklus 
lampy – 16 hodin zapnuto, 8 hodin vypnuto – na dobu, kdy jste 
vzhůru.



5. Upevněte napájecí kabel

Všimněte si, že je inteligentní zahrada Smart Garden opatřená 
úzkou drážkou na nádržce, lampě a nástavcích. Drážka je určená k 
tomu, abyste do ní skryli napájecí kabel, čímž dosáhnete elegantně-
jšího a čistšího vzhledu. Jednoduše zatlačte kabel dovnitř a zajistěte 
ze spodní strany nádržky.



Inteligentní zahrada Smart Garden je vybavená dvěma nástavci 
ramena lampy, které se musí používat ke zvednutí lampy, když k ní 
začnou dosahovat rostliny. Jednoduše zvedněte lampu a vložte 
nástavce. Zatlačte lampu zpět na nástavce a máte hotovo.

Poznámka: Když začnete s novými rostlinami, vyjměte nástavce, aby 
byla lampa zpět ve své nejnižší poloze.

6. Jakmile rostliny dosáhnou k lampě, 
použijte nástavce ramena lampy



Jak to funguje?

Uživatelská logika zahrad Click & Grow je podobná jako u kapslových 
kávovarů Nespresso a Keurig, pouze místo kávových kapslí nabízíme na 
naší webové stránce biologicky rozložitelná, předem osetá lůžka s 
rostlinami.

Biologicky
rozložitelné

lůžko s rostlinou

Kávová
kapsle

Naprosto snadné

1

2

3



Chilli papričkyJahodník obecný Žlutá rajčata Trpasličí hrášekDobromysl obecná

PetúnieŽluté sladké
papričky

Římský salát Africká kopřivaFialové chilli
papričky

Šrucha Červená bazalka SmrkŘeřicha setá

Navštivte náš online obchod a vyberte si z různých druhů bylinek, rostlin 
nesoucích plody, listové zeleniny, květin a jiných okrasných rostlin. Náš 
výběr se průběžně rozšiřuje. Chcete-li být mezi prvními, kdo budou 
dostávat informace o nově uváděných rostlinách a speciální nabídky, 
zaregistrujte se v našem seznamu odběratelů na webové stránce.

Vždy, když spotřebujete své jedlé zásoby, budete chtít opakovaně 
pěstovat své květiny nebo pocítíte, že je na čase zkusit novou rostlinu, 
navštivte www.clickandgrow.com a objednejte si dodávku.

Nejsnazším způsobem, jak mít vždy po ruce lůžka s rostlinami, je 
zaregistrovat se pro automatické dodávky prostřednictvím naší 
webové stránky. Ušetříte čas a peníze!

* Jen několik příkladů dodávaných rostlin.

Náš výběr

Chrpa polní



Můžete očekávat, že se klíčky objeví za 1–3 týdny.

Přizpůsobte si cyklus lampy podle svého.

Tipy pro dokonalou zahradu

Pamatujte si:

Jakmile rostliny vyklíčí, odstraňte klíčicí poklopy.
Když začnou rostliny dosahovat k lampě, upravte výšku lampy pomocí 
nástavců. Necháte-li rostliny růst příliš blízko k lampě, není to pro ně 
dobré.
Udržujte hladinový plovák u horního okraje zahrady; vždy když plovák 
klesne na dno, dolijte vodu. Dbejte na to, abyste nenalili nadměrné 
množství vody!
Uschovejte si plastové hrnky na rostliny a poklopy. Jsou opakovaně 
použitelné pro příští pěstování.

Různé rostliny rostou různou rychlostí, takže některé z nich vyklíčí během 
týdne, kdežto jiným to může trvat až 3 týdny. Buďte trpěliví!

Lampa má automatický cyklus: 16 hodin zapnuto, 8 hodin vypnuto. Cyklus 
se spouští v okamžiku, kdy zapojíte lampu do elektrické sítě. Chcete-li 
přestavit časový rozvrh lampy, odpojte zahradu z elektrické sítě a pak ji 
znovu zapojte v čase během dne, kdy chcete spustit cyklus. Jak snadné!



Tipy pro péči o rostliny:

Bylinky preferují pěstování při teplotách od 18 do 26 °C. Bylinky mají 
rády oštipování! První sklizeň je proveditelná obvykle po 3 týdnech od 
zasazení rostlin. Běžným pravidlem je nechat růst nejméně dva páry listů 
– brzy budete moci sklidit více. K oštipování používejte ostré nůžky, 
rostliny neotrhávejte. Nikdy nedovolte, aby bylinky vyrostly tak vysoko, 
že by dosahovaly až k lampě. Mohly by shořet. Většina lůžek s bylinkami 
roste nejméně 10 týdnů. Tip proti plýtvání jídlem: Prodlužte si dobu 
spotřeby tak, že usušíte sklizené bylinky na čisté papírové utěrce při 
pokojové teplotě a mimo dosah přímého slunečního světla. Uchovávejte 
v uzavřené nádobě až do příštího vaření.

Rostliny nesoucí plody  preferují vyšší teploty až do 26 °C. Pokud klíčí 
více semen v jednom lůžku, nechte vyrůst v každém lůžku jednu sazenici, 
aby byl zajištěn dostatek místa a živin pro růst rostlin. Jakmile rostlina 
vykvete, musíte ji ručně opylovat, aby na ní vyrostly plody. Přitom jemně 
zatřeste rostlinou nebo přeneste pyl z jednoho květu na druhý prstem 
nebo malým kartáčkem.

Květiny a jiné okrasné rostliny nepotřebují přílišnou péči. Je pouze 
nutné odstraňovat uschlé listy nebo květy, aby měly rostliny pěknější 
vzhled. První květy očekávejte asi 50 dnů po zasazení lůžek. Listnaté 
okrasné rostliny kromě stromů je možno ostřihávat, aby zůstávaly plné a 
nízké.

Listová zelenina preferuje pěstování v rozsahu teplot 18 až 22 °C, které 
dávají nejlepší výsledky. Vyšší teploty brání klíčení. Pro nejlepší kvalitu je 
doporučeno sklízet zeleninu po 30 až 35 dnech od zasazení – všechnu 
najednou. Pokud dáváte přednost postupné sklizni s odřezáváním 
větších vnějších listů jako prvních, udělejte to nejpozději do 40 dnů, 
abyste předešli poklesu kvality rostlin. Tip proti plýtvání jídlem: Prodlužte 
si dobu spotřeby tak, že uložíte sklizenou zeleninu zabalenou ve vlhké 
kuchyňské utěrce do ledničky.



Vaše zahrada se dodává s plnou zárukou.

Ve vzácném případě, že bude mít zahrada jakoukoli vadu, nám dejte 
vědět! Během prvních 12 měsíců od zakoupení Vám ji vyměníme za 
novou.
 
Pomozte nám vysledovat vadnou jednotku a pochopit, v kterém okamžiku 
během produkce došlo k anomálii, tím, že při kontaktování naší podpory 
uvedete výrobní číslo jednotky. To je uvedeno na dně zahrady. Výrobní 
číslo lůžka s rostlinami je na jeho obalu. Náš asistenční tým Vám v každém 
případě ochotně pomůže!



Naše komunita

Rádi vidíme, jak se Vašim rostlinám daří!
Když vkládáte fotografie na sociální média, používejte #clickandgrow.

Najděte si nás na sociálních médiích:

@clickandgrow

Skupina Click & Growers.

Naše komunita Click & Growers je místem setkávání pro všechny 
interiérové zahradníky. Každý den se můžete podívat, co pěstují zahrad-
níci jinde na světě, a dozvědět se nové věci o interiérovém zahradničení. 
Najděte si Click & Growers na Facebooku.

Fórum Click & Growers „Ask a Gardener“ (Zeptej se zahradníka).

Zahajte konverzaci nebo položte jakoukoli otázku týkající se 
zahradničení – naši vlastní zahradníci Click & Grow jsou vždy k dispozici, 
aby Vám pomohli!
Navštivte gardeners.clickandgrow.com.

Seznamte se s nejnovějšími tipy a triky pro péči o rostliny na našem blogu.
Navštivte Blog – News – Click & Grow (Blog – Novinky – Click & 
Grow).



@clickandgrow

Chcete-li získat podporu:

Došly Vám lůžka s rostlinami?
Navštivte clickandgrow.com a objednejte si čerstvé.

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
لتنزیل دلیل المستخدم ھذا بلغة مختلفة، یرجى زیارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals


