
Welkom bij uw 
Smart Garden 3



Laten we beginnen!



1. Plaats de plantensoorten

Verwijder de Smart Soil-pods uit hun verpakking en plaats ze in de 
plantbekers zoals hierboven weergegeven. Klik de U-vormige deksels 
op hun plaats en voeg de heldere ontkiemingskoepels toe.

Kieming-domes creëren een broeikaseffect en helpen uw planten te 
groeien. Verwijder de koepels zodra de spruitjes hen bereiken.

3x kiemkoepel

3x Smart Soil-pod

3x U-vormig deksel

3x plantenbeker

1x watertank

1x lamp

2x lamparmuitbreidingen
(later gebruiken) 



2. Geef uw planten een naam

Volg uw planten op door elke plantbeker te voorzien van een etiket. 
De plantenbekers zijn herbruikbaar, dus gebruik een wasbare 
marker of een sticker om de plantnamen in uw volgende groeicyclus 
te kunnen wijzigen.



3. Vul de tank

Giet water in de tank totdat de waterniveau-indicator de top van de 
tuin bereikt. Niet overwateren. Het is tijd om de tank bij te vullen zodra 
de waterniveau-indicator de bodem bereikt.
 

50.7 us fl oz / 1.5L



4. Sluit de tuin aan

Je tuin begint te functioneren van zodra je hem aansluit. Om ervoor 
te zorgen dat de lamp niet helder is wanneer u slaapt, sluit u uw 
tuin's morgens aan. Hiermee wordt de automatische cyclus van de 
lamp van 16 uur aan en 8 uur uit uw wektijd ingesteld.



5. Monteer de stroomkabel

Merk op dat de Smart Garden met een smalle groef op de tank, 
lamp en verlengstukken. De groef is ontworpen om de stroomkabel 
te verbergen voor een slanker en schoner zicht. Duw de draad er 
gewoon in en vergrendel hem vanaf de bodem van de tank.



De Smart Garden wordt geleverd met twee lamparm verlengingen, die 
gebruikt moeten worden om de lamp omhoog te trekken wanneer de 
planten de lamp beginnen te bereiken. Til de lamp eenvoudig op en 
voeg de verlengstukken toe. Duw de lamp weer op de verlengstukken 
en u bent klaar om te gaan.

NB! Wanneer u met nieuwe planten begint, moet u de verlenging 
verwijderen zodat de lamp weer in de laagste stand staat.

6. Gebruik de lamparmverlengingen 
zodra de planten de lamp bereiken



Vrolijke groei!



Hoe werkt het?

De gebruikerslogica van de Click & Grow-tuinen is vergelijkbaar met die 
van Nespresso en Keurig capsule-koffiemachines al is het inkel dat in 
plaats van koffiecapsules, we biologisch afbreekbare, voorgezaaide 
plantpods via onze website bieden.

Biologisch
afbreekbare
plantcapsule

Koffiecapsule

zo simpel als

1

2

3



Chili peperWilde aardbei Gele tomaat Dwerg erwtOregano

PetuniaGele paprika Romeinse sla Geschilderd
brandnetel

Paarse chili

Portulaca Rode
basilicum

Vuren
boom

Tuinkers

Ga naar onze online winkel en kies uit een verscheidenheid aan kruiden, 
vruchtdragende planten, salades, bloemen en andere decoratieve 
planten. We verbeteren voortdurend onze selectie . Als u als eerste op 
de hoogte wilt zijn van aankomende planten en speciale aanbiedingen 
wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze mailinglijst via de 
website.

Wanneer u uw voermiddel hebt opgebruikt, jouw bloemen hebt herplant 
of het gevoel hebt dat het tijd is om een nieuwe plant te proberen, ga dan 
naar clickandgrow.com om nieuwe vullingen te bestellen.

De eenvoudigste manier om altijd pods bij de hand te hebben, is 
om u te abonneren op automatische leveringen via onze website. 
Bespaar tijd en geld!

* Slechts een paar voorbeelden van de beschikbare planten.

Onze Selectie

Korenbloem



U kunt verwachten dat de scheuten binnen 1-3 weken verschijnen.

Personaliseer de lampcyclus.

Pro Tips voor een perfecte tuin

Onthoud om:

Verwijder de ontkiemingskoepels zodra de planten gekiemd zijn.
Pas de hoogte van de lamp aan met verleningen wanneer de planten de 
lamp bereiken. De planten te dicht bij de lamp laten groeien, is niet goed 
voor hen.
Houd het vlotterniveau gelijk met de top van de tuin door water toe te 
voegen wanneer het de bodem ervan bereikt. Zorg ervoor dat u niet te 
overvol giet!
Houd de plastic plantenbekers en -koepels. Ze zijn herbruikbaar voor uw 
volgende groeiende ervaring.

Verschillende planten groeien met verschillende snelheden, dus sommige 
zullen binnen een week ontkiemen, terwijl het voor anderen tot 3 weken 
kan duren. Wees geduldig!

De lamp heeft een automatische cyclus: 16 uur aan, 8 uur uit. De cyclus 
begint op het moment dat u uw lamp aansluit. Om het tijdsschema van de 
lamp te resetten, koppelt u de tuin los en sluit u deze aan op het tijdstip van 
de dag waarop u wilt dat de cyclus start. Zo eenvoudig!



Verzorgingstips voor de planten:

Kruiden groeien het liefst bij temperaturen van 18 tot 26 °C (64 tot 79 
°F). Kruiden willen graag gesneden worden! Eerste oogst is meestal 
mogelijk na 3 weken van het planten van de peulen. Het is een algemene 
regel om ten minste twee paar echte bladeren te laten groeien, 
binnenkort zal er meer te oogsten zijn. Gebruik een scherpe schaar voor 
een snee, scheur de plant niet. Sta nooit toe dat kruiden zo lang worden 
dat ze de lamp bereiken. Ze kunnen verbrand worden. De meeste 
kruidenpeulen duren minstens 10 weken. Tip tegen voedselverspilling! 
Verleng het gebruik van de tijd door geoogste kruiden te drogen op een 
schone papieren handdoek op kamertemperatuur, verborgen voor 
direct zonlicht. Bewaar het in een afgesloten pot tot de volgende 
bereiding.

Saladegroenten geven de voorkeur aan groei bij een temperatuurbereik 
van 18 tot 22 °C (64 tot 72 °F) voor de beste prestaties. Hogere 
temperaturen zullen de kiemkracht verminderen. Voor de beste kwaliteit 
wordt het aanbevolen om 30 tot 35 dagen na het planten groen te 
oogsten - alles in één keer. Als u de voorkeur geeft aan regelmatig 
oogsten door eerst grotere buitenbladeren af te snijden, doe dit dan 
binnen de eerste 40 dagen om een verminderde plantkwaliteit te 
voorkomen. Tip tegen voedselverspilling! Verleng het gebruik van de 
tijd door geoogste groenten in een koelkast in een vochtige theedoek te 
bewaren.



Vruchtplanten geven de voorkeur aan warmere temperaturen tot 26 °C 
(79 °F). Als er meerdere zaden per capsule ontkiemen, laat dan één 
zaailing per plantpruim groeien om te zorgen voor voldoende ruimte en 
voedingsstoffen voor de plant om te groeien. Zodra uw plant bloeit, moet 
deze met de hand worden bestoven om fruit te produceren. Schud 
daarvoor uw plant of draag stuifmeel van de ene bloesem naar de 
andere met uw vinger of met een klein penseel.

Bloemen en andere decoratieve planten vereisen niet veel zorg. Het is 
alleen nodig om wat verdorde bladeren of bloemen te verwijderen voor 
mooiere planten. Verwacht eerste bloemen in ongeveer 50 dagen na het 
planten van de peulen. Gebladerde decoratieve planten, behalve 
bomen, kunnen worden bijgesneden om ze vol en laag te houden.



Uw tuin wordt geleverd met een volledige garantie.

In het zeldzame geval dat uw tuin gebreken vertoont, laat het ons weten!
We ruilen het binnen de eerste 12 maanden na aankoop in voor een 
nieuw exemplaar.

Help ons om de defecte eenheid te bepalen en te begrijpen op welk punt 
in de productie de afwijking zich voordeed, door het serienummer van de 
eenheid te verstrekken wanneer u contact opneemt met de 
ondersteuningsteam. Het is op de bodem van uw tuin. Het serienummer 
van plantdozen staat op hun verpakking. In ieder geval helpt ons 
ondersteuningsteam u graag!



Ga naar support.clickandgrow.com
voor hulp en ondersteuning.

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


