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En ny frisk verden

Urban Cultivator Restaurant
Brukermanual

Vi hjelper deg

Online Teknisk Support:
urbancultivator.no/support  Telefon: + 47 40 00 16 56

TIPS!
Se monteringsvideo 
på: urbancultivator.

no/support
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Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før apparatet installeres. Oppbevar denne 
bruksanvisningen sammen med apparatet, også hvis du selger eller flytter. Den som bruker 
apparatet må være godt kjent med sikkerthetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes.

Disse symbolene brukes til å fremheve viktig informasjon:

  ADVARSLER!                        INFORMASJON                  MILJØINFORMASJON
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Innhold

Vi hjelper deg

Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support   Telefon: + 47 40 00 16 56

Tekniske spesifikasjoner
Utvendig finish: Pulverlakkert, hvit 

Temperaturstyring: Oppvarming basert på romtemperatur (ingen kompressor) 

Vekt: 247 kg

Dyrkekapasitet: 16 dyrkebrett

Vanntilkobling: 1/4“ MPT kobling

Elektrisk tilkobling: Jordet 220-240V stikkontakt (min. 15 Amp sikring)
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Tekniske spesifikasjoner

Sikkerhetsinformasjon

Barnesikring

Sikkerhetsinformasjon i daglig bruk

Hvordan virker din Kultivator?

Touch screen / skjerm

Passordbeskyttelse

Før du installerer

Maskinvare og tilbehør sjekkliste

Gi din Kultivator god plass

Elektrisk tilkobling

Ta i bruk Kultivatoren for første gang

Still klokken

Fylle reservoaret

Innstilling PH-dosering

Installere og kalibrere PH-sensoren

Installere og kalibrere TDS sensoren

Kontroller sirkulasjonspumpens funksjon

Kontroller hovedvannpumpens funksjon

Plant dine urter og spirer

Dyrking med jordplater og frø

Dyrking med ferdigsådde jordplater

Spiring og innhøsting

Jordplater og frø

Tilsetting av plantenæring

Tilpass vekstforholdet for hvert dyrkenivå

Innstilling Vifte

Innstilling Vanning

Innstilling Lys

Frø, avling- og vanningsguide

Dyrketips

Vedlikehold

Rengjøring av dyrkebrett

Rengjøring av reservoar og vannledninger

Installere / bytte lys

Vanlige spørsmål

Service og reservedeler

Kundeservice

Garanti og reklamasjonsrett
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Sikkerhetsinformasjon
Urban Cultivator bryr seg om dine planter og sikkerhet. Vi vil at du skal være kjent med følgende 
sikkerhetsinstrukser. 

Det er viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med Urban Cultivator 
Restaurant-enheten slik at nye eiere kan også lære om produktet og relevante forhåndsregler 
om sikkerheten.

Du må lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du installerer og bruker enheten.

Hvis du er usikker på noen aspekter av informasjonen, kontakt Urban Cultivator Norge:
support@urbancultivator.no eller ring + 47 40 00 16 56
Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support

Barnesikring
•  Dette apparatet er ment å brukes av voksne. 
•  Vannet fra Urban Cultivator Restaurant er ikke drikkevann. 
    Biologiske rester kan fortsatt være til stede og kan være skadelige. 
•  Oppbevar frø, næringsstoffer og jordplatene i et trygt og tørt lagringsområde           
    utenfor rekkevidde for barn.

  Kultivatorens kontrollpanel har barnesikring. Se mer info under Kontrollpanelet.

Sikkerhetsinformasjon i daglig bruk
•  Forurensede elementer må ikke komme i kontakt med, eller oppbevares i Kultivatoren.
•  Hold alltid dørene lukket, når du ikke jobber med Kultivatoren. 

•  Ikke fjern dyrkebrett, skuffer eller belysning når maskinen vanner eller lyset står på. 

•  Bruk kun produkter, levert av Urban Cultivator Norge AS, som er designet for å brukes           

    sammen med Urban Cultivator Restaurant.

•  Kontroller at Kultivatorens dør alltid er lukket for å unngå skade. 

•  Ikke sitt, stå eller heng på den åpne døren. Ei heller dyrkeskuffene. 

•  NÅR ENHETEN IKKE ER I BRUK: Trekk da alltid ut strømledningen fra stikkontakten og 

 koble fra vannforsyningen. Viktig! PH-sensoren må plasseres i Nøytral lagringsvæske (Storage  
 Solution), slik at den ikke tørker ut. Fyll korken med Storage Solution og plasser den på sensoren, 
 slik den opprinnelig ble levert.

•  Service på Kultivatoren må utføres kun av lisensiert person. 

•  Bruk bare originale reservedeler fra Urban Cultivator Norge AS. Ved å bruke
    uautoriserte komponenter ugyldiggjøres garantien. 
•  Ethvert inngrep på din Urban Cultivator Restaurant-enhet, uten autorisert fagperson,   
   kan være farlig.

•  Ikke plasser gjenstander på toppen av Urban Cultivator Restaurant. 

•  Vær forsiktig når du fjerner dyrkeskuffene, som kan få en vekt opptil 45 kg når den er

   fullastet med jord, planter og vann. 

•  Vær forsiktig ved flytting av Kultivatoren. Er det vann i reservoaret kan dette lett skvulpe over  

 og forårsake vannsøl. 
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  Når du tar ut en dyrkeskuff, være forsiktig. Den kan fortsatt inneholde vann etter          
  en vannesyklus. Det kan ta opptil ti minutter før dyrkeskuffen er drenert.

Kultivatoren kan tippe fremover idet du tar ut fullastede dyrkeskuffer fra de to øverste 
nivåene (hyllene). Vannreservoaret bør være fylt med vann for å unngå potensiell tippe-
fare. Vennligst sikre Kultivatoren til et fast festepunkt med stroppene som er medsendt.
Se nedenfor.

Fest til veggen

Bruk de originale skruene til å feste
stroppene til toppen av enheten

                ADVARSEL 
Fare: Kultivatoren kan velte 
fremover!

Ikke bruk Kultivatoren før den 
er ferdig installertVELTEFARE
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Dyrkenivå/Level 4

Dyrkenivå/Level 3

Dyrkenivå/Level 2

Dyrkenivå/Level 1 Hver 4 dag
Standard vannesyklus

Standard vanningstid

Tidspunkt når standard 
lys-syklus starter 

10 Minutter

Kl.8:00

Antall timer med lys pr. dag
18 Timer

Touch screen / skjerm

Med touchskjermen kan du styre vanning, lys, temperatur, 

relativ fuktighet og tilsetting av plantenæring. Til venstre 

ser du en illustrasjon av statusbildet på skjermen. 

Passordbeskyttelse

Hovedmenyen er passordbeskyttet. Hvis du har glemt 

passordet ditt, kan du også bruke hovedpassordet: 1821

Før du installerer...
Maskinvare og tilbehør sjekkliste
Vennligst kontroller at alle komponentene til din Urban Cultivator Restaurant er levert i henhold 
til beskrivelse, og at ingen av dem har blitt skadet under transport. Vennligst kontroller mot 

følgende liste:

  Kontroller din Urban Cultivator Restaurant for eventuelle transportskader. 
  Aldri koble til, eller begynn å dyrke med en defekt enhet.
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1. Touch Screen / Skjerm

2. Dyrkesku�er (x4)

3. Reservoar Deksel

4. Hjul x4 (front: 2 låsbare hjul)

5. Sprutskjerm (x3)

6. Dyrkebrett (x16)

7. Dyrkelokk (x16)

8. Dyrkelys (x16 installerte x4 ekstra)

9. Dine dyrkeprodukter: jordplater, frø (separat), 
plantenæring, 2 pk grønn duk (filter), 
“PH down” flaske (PH NED regulerende middel),
PH Bu�er #4, PH Bu�er #7, EC PPM, Storage
Solution (nøytral lagringsvæske)

Komponenter

6 7

Hvordan virker din Kultivator?
Din Urban Cultivator Restaurant-enhet er en helautomatisk, innendørs hage for dyrking av urter og spirer. 
Lysene imiterer solens stråler og vanningssystemet leverer vann og plantenæring fra reservoaret til 
plantene. Dette gir deg sunne og friske urter og spirer 365 dager i året. 

Enheten er forhåndsprogrammert for et gjennomsnittlig dyrkeprosess, men du kan tilpasse etter eget 

ønske og behov. Se vår webside for urteguide og mer info. www.urbancultivator.no
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Elektrisk tilkobling 
Din Urban Cultivator Restaurant må tilkobles et jordet stømuttak. Urban Cultivator Norge AS tar 
ikke ansvar dersom sikkerhetstiltakene som beskrevet ikke er fulgt.

  Elektrisitet kan være farlig og dersom en skadet/mangelfull plugg settes inn i en          
  stikkontakt kan dette føre til en alvorlig sikkerhetsrisiko. 
  Ikke koble til Urban Cultivator Hjemme via en skjøteledning.  

  Sørg for at tilkoblingspunktet fortsatt er tilgjengelig etter at Urban Cultivator Restaurant  
  er installert. Hvis du trenger å bytte ut strømledningen, ring oss på vår supporttelefon   
  eller send en mail: support@urbancultivator.no

3. Sette pH doseringen
• Fjern den nedre dyrkeskuffen og reservoardekselet for å få tilgang til pH-flaskehyllen

• Plasser PH Down-flasken (1) ned i sokkelen (se pil nedenfor). Skru av korken, og skru deretter 
på korken som er festet til Kultivator med en slange (2) til flasken.

• 

• 

• 

• Trykk MENU , SET RESERVOIR , PH SENSOR  og deretter PRIME PUMP  en eller to ganger inntil du 

ser en eneste dråpe komme ut fra Kultivatorens PH Doseringlinje (3). Se foto over.

2
1

3

1

2

3  

PH Down Flaske. Fjern skrukorken og 
plasser flasken ned i hullet.

Sett slangen inn i PH DOWN flasken og 
skru på korken.

Kultivatorens PH Doseringslinje

Hvordan virker din Kultivator?
Din Urban Cultivator Restaurant-enhet er en helautomatisk, innendørs hage for dyrking av urter 
og spirer. Lysene imiterer solens stråler og vanningssystemet leverer vann og plantenæring fra 
reservoaret til plantene. Dette gir deg sunne og friske urter og spirer 365 dager i året. 

Enheten er forhåndsprogrammert for et gjennomsnittlig dyrkeprosess, men du kan tilpasse etter 
eget ønske og behov. Se vår webside for urteguide og mer info. www.urbancultivator.no

Gi din kultivator god plass 

Alt av VVS og elektrisk arbeid skal utføres av sertifisert profesjonell. 
For å installere din kultivator må du huske å: 

•  Plassér kultivatoren på ett flatt underlag/gulv, slik at vannet flyter og fordeles jevnt i   
 dyrkeskuffene. Lås de to fronthjulene slik at enheten ikke beveger seg når du åpner dørene og  
 jobber med dyrkebrettene/dyrkeskuffene. 
•  Vi anbefaler å la det være minst 1 meter klaring på forsiden av kultivator for å åpne dører, skuffer 
 og for å få plass til deg selv. 
•  Anbefaler minst 30 cm luftespalte fra toppen av kultivator og opp til taket. 
•  Koble vannforsyning og drenering til 1/4” MPT hunnkoblingene på baksiden av kultivatoren. 
 Se bildet under. 
•  Tilkobling på avløp må ikke være lenger enn 3 meter fra Urban Cultivator Restaurant og ikke  
 høyere enn 2 meter fra kultivatorens tilkoblinger. 
•  Tilkobles et standard 220/240V strømuttak med jord. Stikkontakt bør plasseres    
 hensiktsmessig.

  Ved tilkobling på rør som ikke har vært i jevnlig bruk, bør disse rengjøres med 
  rennende vann før du kobler til Urban Cultivator Restaurant. 

  Pass på at vanninntaket og avløpsslanger ikke er vridd, knust, viklet eller lekker 
  på noen måte. Ikke bruk forbindelsesslanger som tidligere har vært brukt av 
  andre apparater.

Avløp
 1/4” MPT hunnkobling

Vannforsyning
 1/4” MPT hunnkobling

ADVARSEL 
Fare: Kultivatoren kan velte fremover!

Ikke bruk kultivatoren før den er ferdig 
installert

VELTEFARE

Ta i bruk Kultivatoren for første gang
Merk: Vi anbefaler alltid bruk av autorisert fagpersonell for teknisk tilkobling. Følg fremgangsmåten 

nedenfor for å sette opp din Kultivator for første gang.  MENU  Passordet er 1821.

1. Still klokken

• Trykk MENU , > , deretter OPTION . Still “Date”(Dato), “Time”(Tid) and “Display units” (temperatur 
C/F og 12/24 timers klokke). 

• Trykk SAVE  , deretter BACK for å komme tilbake til menyen.

2. Fylling av reservoaret

• Ta ut og sett til side den nederste dyrkeskuffen og lokket som dekker reservoaret.

• Trykk MENU , SET RESERVOIR , Stand Alone Mode  og Change To City  bytt til: “CITY mode”.

• Trykk FILL  og forsikre deg om at vannet strømmer inn i reservoaret.

• Etter fylling, vil kultivatoren automatisk opprettholde en normal vannstand i reservoaret.

OBS! Sørg for at enheten er tilkoblet vann før du går videre. 
Sørg for at reservoaret er rent for smuss og fremmedlegemer før fylling
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4. Installere og kalibrere pH sensoren

For PH-kalibrering, trykk MENU , Set RESERVOIR , pH SENSOR , CALIBRATE  på skjermen.

Gjenta trinn 3 og 4, men nå med PH Buffer #7. Trykk  CALIBRATE 7

Skyll i rent vann og fest deretter PH-sonden til reservoar-veggen med sugekoppen. 

Lagre PH Sensorens kork på et trygt sted, og bruk den til å forhindre at sensoren 
tørker ut når Kultivatorens Reservoar er tomt. PH-sensoren må plasseres i Nøytral 
lagringsvæske (Storage Solution), slik at den ikke tørker ut. Fyll korken med Storage 
Solution og plasser den på sensoren, slik den opprinnelig ble levert.

CALIBRATE 4

5. Installere og kalibrere TDS sensoren 

For TDS kalibrering, trykk

Skyll i rent vann og fest deretter TDS-sonden til reservoar-veggen med sugekoppen.

1

3 4

2

#4

#4 #7

Fest PH Sensor-kabelen til

koblingen på venstre Reservoar-
veggen

Fyll en kopp med vann, en med PH 
Buffer #4 og en med PH Buffer #7

VANN

VANN
60 
sek

Vask forsiktig PH-sonden i vannet og 
tørke den på en ren klut

Rør forsiktig sonden i PH buffer # 4 
og trykk

MENU , Set RESERVOIR , TDS SENSOR , CALIBRATE

1 2

EC
PPM

 VANN

3 4

60
Sek

 VANN EC
PPM

CALIBRATE

Fest TDS Sensor-kabelen 

til koblingen på venstre Reservoar- 

vegg

Fyll en kopp med vann, og en 

med EC PPM Solution

Vask forsiktig TDS-sonden i vannet 
og tørke den på en ren klut

Rør forsiktig sonden i EC PPM 
Solution og trykk

Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support • Telefon: : + 47 40 00 16 56Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support • Telefon: + 47 40 00 16 56
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6. Kontroller sirkulasjonspumpens funksjon
• Kontroller, ved å se på displayet (WATER: xx%), at vannivået er over 50%. 
• Kontroller deretter at det strømmer vann/luftbobler ut av sirkulasjonspumpen. Nr. 6 på 

bildet. 
•    Hvis det ikke er bevegelse av vann eller luftbobler, kjenn etter med hånden om pumpen vibrerer. 
 1. Dersom pumpen vibrerer, men vann ikke strømmer ut, hold fingeren foran innsugsrøret (det
   nederste røret inne i filteret under pumpen) i noen sekunder, slipp opp og sjekk om det nå
  strømmer vann.
      2. Dersom det fortsatt ikke strømmer vann, ta kontakt med teknisk support, tlf: 40 00 16 56

7. Kontroller hovedpumpens funksjon
• Når reservoaret er fullt, kontroller at den blå ventilen (nr.9 på bildet) står i åpen posisjon. Trykk 

MENU , SET WATER , LEVEL 4 , deretter på . Dette vil  aktivere pumpen, og du skal kunne 

se at vann strømmer ut av enden på ventilen. Samtidig vil det på displayet skifte symbol fra  

 til        og en klokke teller ned vanningstiden. La vannet strømme ut av ventilen i ca. 30 
- 60 sek. Steng deretter ventilen og vannet vil etter noen sekunder, strømme ut av dysen til 
dyrkenivå/hylle 4. 

• Kontroller deretter vanning på alle nivåer/hyller ved å trykke på symbolet  for de ulike 

nivåene. Forsikre deg om at vannet strømmer jevnt på hvert nivå i ca. 30 sek. For å stoppe 

vanningen trykk på

1 2

3

4
6

7
8

9

1

2

3

TDS Sensor

PH Sensor

Sikkerhetsbryter

4 Filter

5 Vannpumpe

6 Sirkulasjonspumpe

7

8

9

Øvre vannstandsnivå

Vannstandssensor

Luftinntak for sirkulasjonspumpe

2

1 TDS Sensor

Sugekopper

5

Skru av plasthetten 
på PH sensor og 
fest sugekoppen på 
innsiden av r eservoaret. 
Ledningene tilkobles 
som anvist, på punkt 1 
og 2. 

Sørg for at sensorhodet 
peker nedover, og 
at sensoren henger 
vertikalt med avstand 
ca 1 cm over bunnen i 
reservoaret.

 1    TDS Sensor

 2    PH Sensor

 3    Sikkerhetsbryter for max vannstand

4    Filter

 5    Vannpumpe

 6    Sirkulasjonspumpe

 7    Luftinntak for sirkulasjonspumpe

 8    Vannstandsensor

 9    Ventil

10   Dyse dyrkenivå 4

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8  9 
 10 

1 
 2 

TDS Sensor

Sugekopper

PH Sensor 
med skrukork

LEGG 2 TORVPLATER 
 I HVERT BRETT 

LEGG FILTERDUK I 
BUNN AV BRETTET

SÅ FRØENE JEVNT

SETT PÅ DYRKELOKK

VANN TORVPLATENE

Trykk          og vann torvplatene til de er
gjennomtrukket. Vann minimum 1 gang

Tas av etter 2 dager. Dersom spiringen
uteblir, sett på lokket 1 dag til.

LEVEL 1

1 per / 4day
10 MINS EDIT

ETTER SPIRING, TA AV LOKKET
For resten av dyrketiden

Steg-for-steg Dyrkeguide

Torvplater og frø

  Jordplatene består av komprimert økologisk torvmose. Disse trenger mye vann for å 
  ekspandere. Vi anbefaler å kjøre vannesyklusen minst en gang, for å mette platene med  
  vann før såing. 

•  Legg et filter (green sheet) og 2 torvplater i hvert dyrkebrett inni kultivatoren

•  Gå til displayet og vann det aktuelle nivået (hyllen). Etter at torvplaten er gjennomfrukket   
 av vann, jevn ut overflaten på jordsmonnet med en gaffel eller lignende. Tilbake på displayet  
 setter du nå vanningstiden til: 1 per 4 days. Trykk enter for å bekrefte. 

•  Så frøene dine jevnt. Se på pakningen mengden som skal såes. 1 TBS = 1 spiseskje 
 1 TS = 1 teskje. Ikke press frøene ned i jorden, men la de ligge jevnt spredd utover det våte   
 jordsmonnet. Større frø, slik som ertespirer og blomkarse, trives best med litt jord over seg.  
 Lag gjerne små “plogfurer” med en gaffel e.l hvor frøene slippes nedi og kommer i god 
 kontakt med jorden.

•  Sett på dyrkelokk og la disse stå på i 2 døgn. Ta deretter av lokket og la planten vokse. 
 Dersom spiringen har uteblitt, la lokket være av 1 døgn før du på nytt setter lokket på i kun 1 dag. 

•  Kontroller at vanningssyklusen står på innstillingen: 1 per 4 days eller ønsket intervall.

Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support • Telefon: + 47 40 00 16 56

Dyrkelokkene øker temperatur og luftfuktighet og hjelper til med å få igang 
spiringen. Luftventilene skal KUN åpnes etter 48 timer, og kun for grønt som 
trenger lenger tid til spiring. 
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Tilsetting av plantenæring

• Din Restaurant-enhet varsler deg hvor mye plantenæring du har i reservoaret. 

 Dette vises som “TDS” på touch-skjermen. 

• Når TDS viser 0, tilsett 160 ml av plantenæring i reservoaret gjennom hullet i

 reservoar-lokket. 

• Ideell TDS er fra 200 til 250. Hvis TDS blir for lav, tilsett 60 ml plantenæring hvert 15.   

 minutt, til TDS viser mellom 200 - 250. 

Tilpass vekstforholdet for hvert dyrkenivå (hylle)

“Set Fan” / Vifte innstilling

Viftene styres av temperaturinnstillingen på enheten. Dersom du velger LAV temperatur, vil 

dette føre til at viftene går oftere, for å prøve og opprettholde denne temperaturen. Velger du 

en HØYERE temperatur, vil dette føre til at viftene vil stanse for en lengre periode. 

 

Merk: Det er ingen oppvarming eller air condition i enheten. 

Enhetens evne til å nå en viss temperatur avhenger av temperaturen i rommet.

 

TM

En ny frisk verden

SET TEMPERATURES
LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

28 C

26 C

27 C

22 C

CANCEL       SAVE

Øk eller senk til ønsket temperatur 
for dette nivået (hyllen)

Nåværende temperatur

MERK! Et nivå (hylle) kan ikke være 
varmere enn nivået OVER. Dvs varmest øverst.

Lagre (SAVE) dine endringer

Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support • Telefon: : + 47 40 00 16 56Online Teknisk Support: urbancultivator.no/support • Telefon: + 47 40 00 16 56

“Set Water” / Innstilling Vanning

Du kan tilpasse vanningssyklusen for hvert nivå (hylle) etter eget ønske. Vi anbefaler imidlertid å 

ikke endre disse innstillingene, med mindre du er kjent med behovene til de plantene du dyrker. 

“Set Lights” / Innstilling Lys

Du kan tilpasse belysningssyklusen for hvert nivå (hylle). Du kan angi at lysene skal stå på 12 

timer per dag, 18 timer per dag, 24 timer per dag, eller alltid avslått.  

 

TM

En ny frisk verden

SET WATERING
LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Vann dette nivået (hyllen)

Forandre vanningssyklus

Lagre (SAVE) dine endringer

ONCE / DAY
FOR 15 MINS EDIT

FOR 15 MINS EDIT

ONCE / DAY EDIT

ONCE / DAY
FOR 15 MINS EDIT

TWICE / DAY

FOR 8 MINS
Nåværende innstilling for dette nivået (hyllen)

CANCEL      SAVE
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En ny frisk verden

SET LIGHTING
LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

Endre dette nivåets innstillinger

Nåværende innstilling for dette nivået (hyllen)

LIGHTS ON TIME: 8:00

Lagre (SAVE) dine endringerCANCEL      SAVE

12/12

24

18/6

OFF

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

Tidspunkt da lyssyklus starter (kl. 08:00)
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Basilikum 1 ts  4-5 uker  1 hver 5 dag

Bladbete            1/2 kopp 2 uker 1 hver 4 dag

Bladmynte (Shiso) 2 ss 2-3 uker 1 hver 4 dag

Bokhvete 1/2 kopp 1 uke 1 hver 3 dag 

Brokkolispirer 1 ss 1 uke 1 hver 4 dag

Bukkehornkløver 1/2 kopp 2-3 uker 1 hver 4 dag

Dill 1 ss 3 uker 1 hver 4 dag

Ertespirer 1 kopp 2-3 uker 1 hver 4 dag

Grønnkål 1 ss 2 uker 1 hver 4 dag

Hvetegress 1 kopp 1 uke 1 hver 4 dag

Kjørvel 2 ss 3 uker 1 hver 4 dag 

Komatsuna 2 ts 2 uker 1 hver 4 dag 

Koriander          1/4 kopp 3 uker 1 hver 4 dag

Kålspirer 2 ss 2 uker 1 hver 4 dag

Linfrø 1 ss 2-3 uker 1 hver 4 dag

Linser                1/2 kopp 1 uke 1 hver 4 dag 

Løkspirer 2 ss 2-3 uker 1 hver 4 dag

Merian        1 ts 3 uker 1 hver 4 dag

Nasturtium        1/2 kopp 1-2 uker 1 hver 4 dag

Oregano  1 ts 3 uker 1 hver 4 dag

Pepperkarse  1 ss 2-3 uker 1 hver 5 dag

Peppermynte  1 ss 4 uker 1 hver 5 dag

Persille 1 ss 4 uker 1 hver 4 dag

Reddiker 2 ss 1 uke 1 hver 4 dag

Reddiker - lilla 3 ss 1 uke 1 hver 4 dag 

Ruccola 1 ts 3 uker 1 hver 4 dag

Salat  1 ss 3 uker 1 hver 4 dag

Salvie  2 ss 2 uker 1 hver 4 dag

Sennepsblader 1 ss 2 uker 1 hver 5 dag

Sitronmelisse 2 ts 4 uker 1 hver 4 dag

Solsikkespirer 1 kopp 1 uke 1 hver 4 dag

Swiss Chard     1/2 kopp 4 uker 1 hver 4 dag

Timian 2 ts 4 uker 1 hver 4 dag

Plante                  Frø            Dyrketid          Vanning

Frø, avling- og vanningsguide Dyrketips
Hold riktig romtemperatur og luftfuktighet 
Hold romtemperatur mellom 13 ° C og 32 ° C og 
fuktighet mellom 30% og 60%. 

Hold alt rent 
Hold dyrkemiljøet ditt rent. Rengjør reservoaret, 
reservoarfilteret, og dyrkeskuffene hver måned, og 
skyll filteret i dyrkeskuffene hver andre uke. 

Ikke overdriv vanningen  
Ikke overdriv vanningen på plantene dine, spesielt ikke 
i begynnelsen av deres liv, da det kan føre til jordslag 
og mugg. Vi har fabrikkinnstilt vanningssyklusen til 
en gang hver fjerde dag, men du må gjerne variere 
vanningssyklusen avhengig av hva din romtemperatur 
og luftfuktighet er. 

Bruk av dyrkelokk under spiring 
Bruk dyrkelokk for å øke temperaturen og 
luftfuktigheten i dyrkeskuffene, når du har spirende 
frø. Ha dyrkelokkene på de 2 første dagene etter at 
frøene har blitt plantet, med lufteventilene stengt. Løft 
av lokkene (noen sekunder) én gang per dag for å 
sikre frisk luftsirkulasjon.
 

Tilsett ikke for mye plantenæring 
Overfôring kan forårsake skade på dine planter. For 
best resultat, følg vår plantenæringsanbefaling (side 
15). De fleste rasktvoksende spirene (en til to uker) 
krever ingen næringsstoffer. Kun langsomt voksende 
urter (urter, ruccola, etc) krever plantenæring, og 
denne bør tilsettes etter 1 uke eller 2 - tidligst. 

Så tykt og tynn ut unge planter 
Napp ut unge planter slik at andre vokser seg til og 
fyller plassen.
 

Bruk Hydrogenperoksid 
Hvis du ved uhell lar dyrkelokkene være på for lenge, 
eller overvanner plantene dine, og plantene dine 
utvikle pulveraktig mugg, kan du spraye muggen 
med hydrogenperoksid og vann (1 ss av 17% -35% 
matgradert hydrogenperoxide pr. 1 liter vann). OBS! 
Spray kun på jorden/muggen. Treffer du plantene kan 
dette medføre til at de råtner. 

Ta godt vare på plantene dine
Gi dem tid, omsorg og oppmerksomhet. Løft  opp 
dyrkebrettene nå og da for å sjekke vekten. Hvis dine 
dyrkebrett føles lette, er det på tide å vanne plantene 
dine.

Vanlige spørsmål
Hvor mange avlinger får jeg ut av en beholder 
med frø? 
Du vil få ca. 5 brett eller mer fra hver Urban Cultivator 
frøbeholder.  Du kan plante tykt, og tynne ut i rekkene 
ved å spise etter hvert som det gror, eller plante flere 
brett med færre frø og la dem vokse ut før du høster inn. 

Når bør jeg bruke plantenæring? 
Din Kultivator viser mengde plantenæring som TDS 
(Total Disolved Solids), i vannet i reservoaret, på 
touch-skjermen. Noter ned verdien på vannets TDS når 
du fyller reservoaret. Prøve å opprettholde TDS én til 
en verdi mellom 200 - 250.  Tilsett 60 ml næringsstoff 
hvert 15. minutt til TDS viser mellom 200 - 250.

Hva er passordet for barnesikringen på skjermen? 
1821 eller ditt eget personlige 4-sifrede passord. 

Er min Kultivator forhåndsprogrammert? 
Ja, den kommer forhåndsprogrammert for et gjenn-
omsnittlig dyrkemiljø, og et gjennomsnitt for det alle 
planter trenger. 

Hvor ofte bør jeg rengjøre/vedlikeholde min 
kultivator?
Våt / tørr støvsug eller vask/tørk ned reservoar og alle 
nivåer/hyller hver 6-8 uke. Sørg for å sjekke at filter 
og pumper er fri for frø og jord. Vannpumpefilter må 
byttes hver 6. måned. 

Holder reservoaret seg fylt av seg selv til enhver tid?
Ja, hvis du har koblet din kultivator til vannforsyningen 
og valgt oppsettet for CITY WATER MODE, så er den 
forhåndsprogrammert til å bytte vann i reservoaret 
gang i uken og etterfylle om nødvendig. 

Hva gjør jeg hvis vannet i vann-reservoaret ikke 
dreneres som ønskelig? 
Kontroller at tilkoblingen på avløpet er fri for blokkering. 
Hvis enheten er ny, kan det gå 2 til 3 minutter før pump-
en har tømt systemet for luft og det kommer vann. Hvis 
den fortsatt ikke drenerer etter 3 minutter, fjern den 
nederste dyrkeskuffen for å få tilgang til reservoaret. 
Sørg for at det er mer enn 50% vann i reservoaret, og 
kontroller at pumpen er på og vibrerer. Hvis pumpen vi-
brerer, koble da pumpen fra vannledningen og kontroller 
at pumpen pumper vann når den holdes under vann. 
 

Hva gjør jeg hvis dyrkeskuffene ikke vannes 
automatisk?
Kontroller at reservoaret er minimum halvfullt (50%). 
Kontroller at syklusen ikke er satt til Alltid AV (Always 
Off). Kontroller at dyrkeskuffen er skjøvet helt inn i Kulti-
vatoren. Hvis det fortsatt ikke vanner, fjern den nederste 
dyrkeskuffen for å få tilgang til reservoaret og sjekk om 
pumpen er på og tilkoplet, som nevnt ovenfor. (samme 
prosedyre)   
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1.  Ta ut den nederste dyrkeskuffen og reservoarlokket.

2. Trykk MENU , angi passord, SET RESERVOIR , DRAIN , og ACCEPT .

3. Kultivatoren vil begynne å drenere reservoaret. Dette kan ta opp til 30 minutter. Når den              

    har drenert, vask bort all smuss med en ren fille. 

4. Tilsett ditt rengjøringsmiddel (Hydrogenperoksid) i reservoaret og følg bruksanvisningen  

    på baksiden av emballasjen. Din Urban Cultivator Restaurant rommer 80 liter vann.

5. Når det er rent, trykk MENU , SET RESERVOIR , FILL  og ACCEPT .

6. Når reservoaret er fylt opp igjen, trykk MENU , SET RESERVOIR , LEVEL 1  og        , slik  

    at rengjøringsmiddelet renner gjennom Kultivatorens vannledninger.

7. Gjenta prosessen for hvert nivå (hylle). (Husk å ta ut avlingene dine.)

8. Når alle nivåene og reservoaret er rengjort, trykker du RECYCLE   for å fjerne rengjørings- 

    middelet og reservoaret vil automatisk refylles og starte på nytt. 

Vedlikehold

Rengjøring av dyrkeskuffene

Rengjør dyrkebrettene- og skuffene mellom hver avling. Mugg og annet uønsket 

organisk materiale må fjernes umiddelbart. 

 Ikke bruk kjemisk skadelige eller usunne rengjøringsmidler som blekemiddel. Kjemiske

 rengjøringsprodukter kan være giftige og potensielt kan forårsake erosjon av dyrke-

 skuffene. Du kan bruke 30% Hydrogenperoksid å rengjøre reservoar, interne 

 vannledninger, osv. (1 ts per liter). Les alle advarsler på hydrogenperoksid-etiketten. 

 Hold dyrkemiljøet ditt rent. Rengjør reservoaret, reservoarfilter og dyrkeskuffene hver   

 måned og skyll utav filteret inni dyrkeskuffene hver uke eller annenhver uker.

Rengjøring av reservoar 
Husk å ta ut dine dyrkebrett (med avling) fra kultivatoren før rengjøring

 Når du rengjør reservoaret, vær forsiktig med pumpene, rør- og vannledninger osv. og  
 spesielt sensorene.

 Vi anbefaler at du bruker et ikke-klorbasert vaskemiddel, kjøpt fra en anerkjent,    

 miljøbevisst produsent. Følg retningslinjer på emballasjen.  

 Ved tømming pumpes vannet ut gjennom avløpsslangen. Vann i Kultivatoren er ikke 

 drikkevann, og biologiske rester kan fortsatt være til stede, og kan være skadelig.

Installere / bytte lys

De 16 dyrkelysene er forhåndsinstallert i din Kultivator. 
For å erstatte et dyrkelys, gjør du følgende: 

 Din Urban Cultivator Restaurant leveres med 16 dyrkelys og fire utskiftninger. 

 Du kan kjøpe lye lys i vår nettbutikk: urbancultivator.no

1. Sett forsiktig lysrøret rett 
inn i koblingen                         
     
     
     
    
 

2. Vri forsiktig lysrøret en 
kvart omdreining for å 
låse det på plass

1

2

x16

For fjerning av lysrør: 
omvendt prosedyre

Service og reservedeler 
Ring oss på telefonnummer + 47 40 00 16 56 eller e-post: support@urbancultivator.no hvis du 
tror det er et problem med din Urban Cultivator Restaurant. 

Kundeservice 
I tilfelle din Urban Cultivator Restaurant trenger service, eller du ønsker å kjøpe reservedeler 
etc. kan du ringe oss på telefonnummer + 47 40 00 16 56 eller sende en e-post til: support@
urbancultivator.no

Vennligst oppgi følgende informasjon når du ringer for å avtale service osv: 

• Navn, adresse, postnummer og poststed. 

• Ditt telefonnummer og tidspunktet når vi best kan nå deg.

• Klare og konsise detaljer om problemet. 

• Modell og serienummeret til enheten finner du på baksiden av produktet eller ved  
   å bla til det siste menyalternativet på displayet. 

• Kjøpsdato og navn på salgsrepresentant som solgte deg din Urban Cultivator Restaurant. 



Garanti og reklamasjonsrett 
Urban Cultivator Norges garanti gjelder i 3 år. Originalkvitteringen eller bankutskrift kreves 
som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i garantitiden, forlenges ikke garantiperioden for 
apparatet.

Urban Cultivator Norge sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet, og bestemme 
etter eget skjønn om det dekkes av denne garantien. Dersom problemet er funnet å være 
dekket av garantien, vil Urban Cultivator Norge sin serviceleverandør i sitt eget servicenettverk, 
enten reparere eller erstatte det defekte produktet. Garantien forutsetter at Urban Cultivator 
Hjemme har vært brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

Det som ikke dekkes av garantien:
• Slitasje i forbindelse med bruk
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade som følge av at denne bruksanvisningen ikke ble 
fulgt, feil installering eller tilkobling til feil spenning, installering utført av en person som ikke 
er kvalifisert og autorisert, dersom ikke-originaldeler er brukt, kjemisk eller elektrokjemisk 
reaksjonsskade, rust, korrodering, erosjon eller vannskade, inkludert men ikke begrenset til 
skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.

• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller fjerning av 
blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem, dyrkebrett eller dyrkeskuffer. Samme gjelder for 
eventuell skade på alle deler (se innholdsliste på side 5) samt vannledninger, avløpsslange, 
pakninger, lysrør, knapper/touchscreen/panel, kabinett eller deler av kabinettet. Med mindre det 
ikke kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.

• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en godkjent servicetekniker.

• Skader oppstått under egen transport. Dersom kunde selv transporterer dette produktet til 
sitt hjem eller til en annen adresse.

• Alt av servicearbeid under denne garantien må godkjennes av Urban Cultivator Norge. 

• Urban Cultivator Norge stiller ingen garanti for levetiden på lysrørene.

• Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte og andre juridiske rettigheter.  

Online Teknisk Support
urbancultivator.no/support
Telefon: + 47 40 00 16 56


