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Montering och Bruksanvisning
Easy 2 Grow automatisk bevattning

Innehållsförteckning:
1x 47 liter tank   1x Ventil
1x Lock till 47 liter tank  2x Bevattningsmatta ”guld”
1x Bricka för 2 krukor  2x Bevattnignsmatta ”svart”
2x Kruka     1x 1.5m slang (6mm)

2.)
2.1 Ta bort den gula kragen från ventilen. Trä på ena änden av slangen genom kragen.
2.2 Tryck in slangen i ventilen. Värm upp slangen i varmt vatten så går det enklare.
2.3 När slangen är på plats skruva åt kragen igen.
Obs! Skruva inte åt kragen för hårt.

3.)
3.1 Anslut ventilen till brickan genom att sänka ventilen tills ”halvmånen” på ventilens  
 bak och undersida passar ihop med ”T” profilen i brickan. 
3.2 Tryck till ordentligt så delarna sitter ihop.

4.)
4.1  Tryck genomföringen i gummi på plats i hålet i tankens underkant.
 Tag den fria ändan av slangen och tryck den genom genomföringen. Lite såpa kan  
 hjälpa att trycka slangen på plats.
4.2  Tryck in slangen ca 50 mm i tanken.

5.)
5.1  Stoppa in svampen i filtret och tryck fast filtret på slangen inuti tanken.
 Tips! Tag ur filtersvampen och skölj av den ca 1 gång i månaden.

6.)
6.1 Lägg de 2 mattorna i svart och guld i botten på brickan. Sidan i guldfärg ska vara  
 uppåt.

7.)
7.1 Tag de 2 svarta mattorna och lägg dem i botten av krukorna.

8.)
8.1 Fyll krukorna med jord upp till 2-3 cm från kanten.
 Tips! Använd planteringsjord av god kvalitet.
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9.) 
9.1 Plantera växterna i krukorna
9.2 Vattna plantorna tills det rinner ut genom krukornas botten.
9.3 Låt krukorna dränera under 15 minuter.

10.)
10.1 Innan krukorna placeras i brickan, kontrollera att ingen jord sitter kvar i botten på krukan.
10.2 Placera krukorna i brickan.

11.)
11.1 Placera locket mellan krukorna. Under de första veckorna kan locket vara av medan man kontrol-
lerar att ventilen fungerar som den ska.

12.)
12.1 När man försäkrat sig om att systemet fungerar som det ska, fyll upp 47 literstanken. Fyll i göd-
ningsmedel efter behov och önskemål.

13.)
13.1 Lägg på locket på tanken.
13.2 Se till att tanken är upplyft från marken. Ställ den på ett par tegelstenar eller liknande.
13.3 Fyll på tanken efter behov. Tanken ska fyllas när det är ungefär 1/3 vatten kvar i tanken.

Snabbguide:
Kontrollera att silikonpackningen på ventilen är linjerad med hålet under.

Kontrollera att ventilen fungerar som den ska:
Håll ventilen i ögonhöjd och kontrollera att den gula silikonpackningen linjerar över hålet i ventilen. 
Packningen måste vara tät mot hålet för att ventilen ska fungera som den ska.

Om packningen inte verkar täta ordentligt, lyft upp toppen på ventilen och tryck till ena sidan av silikon-
packningen. Släpp ned och kontrollera igen. Upprepa vid behov.

Genom att med jämna mellanrum kontrollera enligt ovan kommer ventilen att släppa ut ca 20 mm vatten 
och tömmer brickan helt innan den fylls på nytt.
Normalt behöver ovan check bara göras när systemet har varit isärplockat för rengöring, men det är 
viktigt att göra denna kontroll när systemet nyinstalleras.

När systemet stängs ned för säsongen, tvätta av med såpavatten. Använd en gammal tandborste vid 
behov.

Det är enkelt att plocka isär systemet vid behov.
Det är bra att ha ett gem till hands för att kontrollera öppningarna i ventilen.
Blås vid behov för att rengöra.
Använd aldrig en borr för att borra upp något hål! 


