
Välkommen till din
Smart Garden 3



Ska vi dra igång?



1. Lägg växtkapslarna i krukorna

Ta ut de Smarta jordkassetterna ur förpackningen och lägg dem i 
plantkrukorna som det visas på bilden ovan. Klicka de U-formade 
locken på plats och installera de genomskinliga groningskupolerna. 

Groningskupoler verkar som små växthus och hjälper dina plantor att 
växa. Ta bort kupolerna när växtskotten når upp till dem.

3x groningskupoler

3x Smarta jordkassetter till krukan

3x U-formade lock

3x plantkrukor

1x vattenbehållare

1x lampa

2x förlängningsarmar
till lampan (för senare
användning)



2. Märk dina plantor

Gör det lättare att följa dina plantor genom att förse varje plantkruka 
med märkning. Plantkrukorna kan återanvändas så använd en 
avtvättbar tuschpenna eller en markeringssticka för att kunna ändra 
namnet på plantan för din nästa odlingscykel.



3. Fyll behållaren med vatten

Häll vatten i behållaren tills vattennivåindikatorn når upp till 
krukodlingens topp. Övervattna inte. Det är dags att fylla på med nytt 
vatten först när vattennivåindikatorn har nått sitt nedersta läge.

50.7 us fl oz / 1.5L



4. Koppla odlingen till vägguttaget

Din odling börjar växa från första minuten efter att du har kopplat in 
den. För att inte lampan ska lysa för starkt när du sover är det bäst 
att koppla odlingen till vägguttaget på morgonen. Det ställer 
automatiskt in lampan så att den överensstämmer med dina 
vakentimmar, med 16 timmars tändningstid och släckt för 8 timmar.



5. Justera sladden

Som du ser har Smart Garden ett smalt spår längs behållaren, 
lampan och dess förlängningsarmar. Spåret är avsett för sladden 
som kan gömmas undan där för ett slätare och renare utseende. Trä 
sladden i spåret och lås öppningen längst ner på vattenbehållaren.



Smart Garden innehåller två förlängningsarmar till lampan för att 
kunna höja upp lampan när plantorna börjar nå upp till den. Lyft bara 
upp lampan och lägg förlängningsarmarna emellan. Tryck fast lampan 
i förlängningsarmarna och det är klart.

OBS! När du börjar om med nya plantor ta bort förlängningsarmarna 
så att lampan återgår till sitt nedersta läge.

6. När plantorna når upp till lampan, 
använd förlängningsarmarna till lampan



Glad odling!



Hur fungerar det?

Användarlogiken för Click & Grow odlingar liknar den för Nespressos 
och Keurigs kapselkaffemaskiner med den skillnaden att i stället för 
kaffekapslar tillhandahåller vi biologiskt nedbrytbara försådda 
växtkapslar genom vår hemsida.

Biologiskt nedbrytbara
växtkapslar

kaffekapslar

lika enkelt som

1

2

3



ChilipepparSmultron Gul tomat DvärgärtaOregano

PetuniaGul sötpeppar Romaine sallad Målade nässlaLila chili

Mossrosa Röd basilika GranTrädgårdskress

Gå till vår webbutik och välj bland ett stort utbud av olika örter, 
fruktbärande växter, sallader, blommor och andra dekorativa växter. Vi 
förbättrar vårt sortiment kontinuerligt. Anslut dig gärna till vår sändlista 
på hemsidan för att vara bland de första att ta del av våra nya växter 
och specialerbjudanden.

När du har ätit upp dina ätbara växter, planterat om blommorna eller vill 
prova odla någon annan växt är det bara att besöka adressen 
clickandgrow.com och beställa nya refillkaplsar.

Det enklaste sättet att alltid ha nya växtkapslar nära till hands är 
att prenumerera för regelbundna leveranser på vår hemsida. Du 
spar både tid och pengar!

*Det här är bara några exempel på växter som vi erbjuder.

Vårt urval

Blåklint



Du kan se fram emot dina första växtskott efter 1-3 veckor.

Anpassa lampans lystid efter dina behov.

Tips från sakkunniga för
lyckad odling

Kom ihåg att:

Ta bort groningskupolerna när växtskotten tittar fram.
Höj upp lampan med hjälp av förlängningsarmarna när plantorna börjar 
nå upp till lampan. Det är inte bra för växterna att stå för nära lampan.
Fyll på med vatten upp till krukodlingens topp när vattennivåindikatorn har 
nått sitt nedersta läge. Det är viktigt att inte övervattna!
Behåll plastkrukorna och kupolerna. De kan användas igen för din nästa 
odling.

Olika växter växer olika fort, några av dem kan gro redan inom en vecka 
medan andra kan ta upp till 3 veckor på sig. Ha tålamod!

Lampan tänds och släcks automatiskt med följande intervaller: 16 timmar 
tänd, 8 timmar släckt. Denna cykel startar så fort du kopplar lampan till 
vägguttaget. För att ställa om lampans tändcykel dra ut enheten från 
vägguttaget och koppla tillbaka den vid den tid du vill att tändcykeln ska 
starta. Det är inte svårare än så!



Tips för växtvård:

Örter trivs vid temperaturer från 64 till 79 °F (mellan 18 och 26 °C). 
Örter gillar att bli klippta! Första skörden kan man oftast ta 3 veckor efter 
kapslarnas plantering. En vanlig regel är att lämna kvar minst två par 
fullutvecklade blad och det dröjer inte länge tills det finns mer att skörda. 
Använd en vass sax för klippning, slit inte i växten. Låt aldrig dina örter 
växa så högt att de når upp till lampan. De kan bli brända. De flesta 
örtkapslarna håller i minst 10 veckor. Tips för att undvika matsvinn! 
Förläng förbrukningstiden genom att torka de skördade örterna på en 
ren pappershandduk vid rumstemperatur, skyddat från direkt solljus. 
Förvara de torkade örterna i slutna burkar och använd i matlagning vid 
behov.

Fruktbärande växter föredrar varmare temperaturer, upp till 79 °F (26 
°C). Om flera frön har grott i en och samma kapsel, behåll bara en 
planta per kassett för att försäkra dig om växten får tillräckligt med plats 
och de näringsämnen som den behöver för tillväxt. När din växt blommar 
behöver den pollineras för hand för att den ska bära frukt. Gör det 
genom att skaka växten försiktigt eller flytta pollen själv från en blomma 
till en annan med fingret eller en liten borste.

Sallader trivs och växer bäst vid temperaturer från 64 till 72 °F (mellan 
18 och 22 °C). Högre temperaturer kan försämra groningen. För bästa 
kvalitet rekommenderas det att skörda salladerna 30 till 35 dagar efter 
plantering – allt på en gång. Om du föredrar att skörda successivt 
genom att klippa av de yttersta största bladen – gör det inom de första 
40 dagarna för att inte skada växten. Tips för att undvika matsvinn! 
Förläng förbrukningstiden genom att förvara dina skördade salladsblad 
inlindade i en fuktig kökshandduk i kylskåpet.



Din krukodling har full funktionsgaranti.

Om det skulle hända att din krukodling har några defekter, kontakta oss!
Vi byter ut den mot en ny inom 12 första månader från köptillfället.
 
Vänligen hjälp oss att spåra den felaktiga enheten och identifiera 
produktionsleden där en avvikelse har uppstått genom att meddela oss 
enhetens serienummer när du kontaktar oss. Det hittar du på undersidan av 
din enhet. Växtkapselns serienummer står på förpackningen. I vilket fall 
som helst hjälper vår kundsupport dig gärna!

Blommor och andra dekorativa växter behöver inte mycket vård. Det 
enda som behövs är att plocka bort vissna blad eller blommor för att ha 
vackrare växter. Första blommor kan väntas ungefär 50 dagar efter 
plantering av kapslarna. Lövverk av dekorativa växter, förutom på träd, 
kan trimmas för att få tjockare och lägre växter.





Gå till support.clickandgrow.com
för att få hjälp och råd.

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


