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Zaczynamy!



1. Włóż kapsułki z rośliną

Wyjmij kapsułki Smart Soil z opakowania i włóż je do kubeczków na 
roślinę, jak zostało pokazane powyżej. Umieść i przymocuj pokrywki w 
kształcie litery „U” na swoim miejscu i dodaj przezroczyste kopułki do 
kiełkowania. 

Kopułki do kiełkowania stwarzają efekt szklarni i pomagają wzrastać 
Twoim roślinom. Gdy rośliny urosną na wysokość kopułek, zdejmij je.

3x kopułka do kiełkowania

3x kapsuła z materiałem Smart Soil

3x pokrywka w kształcie litery U

3x kubeczek na roślinę

1x zbiornik wody

1x lampa

2x przedłużenie
ramienia lampy
(do użycia później)



2. Oznacz swoje roślinki

Aby śledzić wzrost swoich roślin, oznacz każdy kubeczek właściwą 
nazwą. Ponieważ kubeczki do roślin są wielokrotnego użytku, użyj 
zmywalnego markera lub nalepki, aby móc zmienić nazwę rośliny w 
przypadku kolejnego cyklu wzrostu.



3. Napełnij zbiornik

Nalej wody do zbiornika do momentu, aż wskaźnik poziomu osiągnie 
górną granicę ogródka. Nie przekraczaj górnego poziomu. Zbiornik 
napełnij ponownie, gdy wskaźnik poziomu wody osiągnie granicę 
dolną.

50.7 us fl oz / 1.5L



4. Podłącz ogródek

Twój ogródek uruchomi się w momencie podłączenia go do prądu. 
Aby upewnić się, że lampa nie świeci zbyt mocno w nocy, gdy 
śpisz, podłącz ogródek w godzinach porannych. Spowoduje to 
dopasowanie się automatycznego cyklu lampy – 16 godzin pracy, 
8 godzin odpoczynku – do Twojego dnia.



5. Dopasuj kabel zasilania

Ogródek Smart Garden jest wyposażony w wąski rowek na 
zbiorniku, lampie i przedłużeniach. Rowek został zaprojektowany 
do ukrycia kabla zasilania, aby można było uzyskać bardziej 
elegancki i schludny wygląd. Wystarczy, że wepchniesz przewód w 
rowek i zamkniesz go od spodu zbiornika.



Ogródek Smart Garden jest dostarczany wraz z dwoma przedłużeni-
ami ramienia lampy, które powinny zostać wykorzystane, gdy roślinki 
urosną na wysokość lampy i zaczną jej dotykać. Wystarczy, że 
podniesiesz lampę, a pomiędzy zbiornikiem a lampą umieścisz 
przedłużenia. Następnie wystarczy, że nałożysz lampę z powrotem 
na przedłużenia.
UWAGA! Przy rozpoczynaniu nowego cyklu wzrostu usuń przedłuże-
nia, tak aby lampa znajdowała się z powrotem w swoim najniższym 
położeniu.

6. Użyj przedłużeń ramienia lampy, gdy 
roślinki urosną na jej wysokość



Miłej uprawy!



Jak to działa?

Logika użytkowania ogródków w technologi Click & Grow jest podobna 
do logiki użytkowania ekspresów do kawy na kapsułki firmy Nespresso 
lub Keurig, z tą różnicą, że zamiast kapsułek z kawą my za pośrednic-
twem naszej strony internetowej oferujemy kapsułki z wstępnie zasad-
zonymi ziarnami roślin.

Biodegradowalne
kapsułki z roślinkami

Kapsułki z
kawą

tak proste jak

1

2

3



Papryczka chiliPoziomka Żółty pomidor Groszek
karłowaty

Oregano

PetuniaŻółty słodki
pieprz

Sałata rzymska Malowana
pokrzywa

Purpurowy
chili

Mech róży Czerwona
bazylia

ŚwierkRzeżucha
ogrodowa

Zajrzyj do naszego sklepu internetowego i wybieraj spośród szerokiej 
oferty ziół, roślin owocujących, kwiatów, a także roślin ozdobnych. 
Wciąż poszerzamy naszą ofertę. Aby w pierwszej kolejności 
dowiadywać się o nowo wprowadzanych roślinach, a także 
otrzymywać oferty specjalne, zapisz się do listy mailingowej na naszej 
stronie internetowej.
Zawsze, gdy skonsumujesz już swoje roślinki, przesadzisz kwiaty lub 
nabierzesz ochoty na wypróbowanie nowej rośliny, możesz za pośred-
nictwem naszej strony internetowej clickandgrow.com zamówić nowe 
wkłady.

Najłatwiejszym sposobem na zagwarantowanie, że zawsze 
będziesz mieć pod ręką nowe kapsułki z roślinami, jest 
zasubskrybowanie automatycznych dostaw za pośrednictwem 
naszej strony internetowej. Oszczędzaj czas i pieniądze!

*To tylko kilka przykładów dostępnych roślin.

Nasz wybór

Chaber



Możesz spodziewać się, że kiełki pojawią się w ciągu 1–3 tygodni.

Dostosuj do siebie cykl pracy lampy.

Profesjonalne wskazówki, by
Twój ogródek był perfekcyjny

Pamiętaj aby:

Usunąć kopułki do kiełkowania po wykiełkowaniu roślin.
Dopasować wysokość lampy przy użyciu przedłużeń, gdy rośliny zaczną 
wzrastać na jej wysokość. Nie pozwolić, żeby roślinki rosły zbyt blisko 
lampy – to im nie służy.
Utrzymywać pływak poziomu w górnej części ogrodu, dodając wody, 
gdy osiągnie on poziom dolny. Upewnić się, że nie przelałeś!
Zachowywać plastikowe kubeczki na roślinki i kopułki. Możesz je 
wykorzystać przy nowym cyklu wzrostu.

Różne rośliny rosną w różnym tempie, niektóre z nich urosną w ciągu 
tygodnia, a niektórym może to zająć do 3 tygodni. Zachowaj cierpliwość!

Lampa posiada cykl automatyczny: 16 godzin pracy, 8 godzin 
odpoczynku. Cykl uruchamia się w momencie podłączenia lampy. Aby 
zresetować harmonogram działania lampy, odłącz ogród od prądu i 
podłącz go o takiej porze dnia, o jakiej chcesz, aby rozpoczął się cykl. To 
takie proste!



Wskazówki dotyczące dbania o rośliny:

Zioła preferują temperaturę do wzrostu w zakresie od 64 do 79°F (od 
18 do 26°C). Zioła lubią, by je przycinać! Pierwsze zbiory są 
zazwyczaj możliwe po upływie 3 tygodni od zasadzenia kapsułek. 
Powszechną zasadą jest pozostawienie co najmniej dwóch par 
prawdziwych liści, aby dalej rosły, wkrótce będzie więcej do zbioru. Do 
obcinania używaj ostrych nożyczek, nie obrywaj rośliny. Nie wolno 
pozwolić, aby zioła urosły na wysokość lampy. Mogą doznać 
poparzeń. Większość kapsułek z ziołami wystarczy na co najmniej 10 
tygodni. Wskazówka pomagająca zapobiegać marnowaniu 
żywności! Przedłuż czas zdatności zebranych ziół do spożycia, susząc 
je na czystym ręczniku papierowym w temperaturze pokojowej, z dala 
od bezpośredniego światła słonecznego. Wysuszone zioła przechowuj 
w szczelnym słoiku do następnego gotowania.

Rośliny owocujące preferują cieplejsze temperatury do 79°F (26°C). 
Jeśli w jednej kapsułce wykiełkuje kilka nasion, pozostaw jedną 
sadzonkę na kapsułkę z roślinką, aby zapewnić wystarczającą ilość 
miejsca i składników odżywczych do wzrostu rośliny. Gdy Twoja roślina 
wyda kwiaty, muszą one zostać ręcznie zapylone, aby dały owoce. W 
tym celu lekko potrząśnij roślinką lub przenieś pyłek z jednego kwiatka 
na drugi za pomocą palca lub małego pędzelka.

Zielone sałaty preferują temperaturę do wzrostu w zakresie od 64 do 
72°F (od 18 do 22°C) do uzyskania najlepszych efektów. Wyższe 
temperatury spowolnią proces kiełkowania. W celu uzyskania 
najlepszej jakości produktu zaleca się zbierać zielonki między 30. a 35. 
dniem po zasadzeniu – wszystkie na raz. Jeśli wolisz najpierw okresowo 
zbierać odcinane większe liście zewnętrzne – zrób to w ciągu 
pierwszych 40 dni, aby uniknąć obniżenia jakości rośliny. Wskazówka 
pomagająca zapobiegać marnowaniu żywności! Przedłuż czas 
zdatności produktu do spożycia, przechowując zebrane zielonki 
zawinięte w wilgotną ściereczkę kuchenną w lodówce.



Twój ogród jest objęty pełną gwarancją.

W rzadkim przypadku stwierdzenia jakiejś wady Twojego ogródka, daj 
nam znać! Wymienimy go na nowy w ciągu 12 miesięcy od momentu 
zakupu.

Pomóż nam śledzić wadliwe urządzenie i ustalić, na jakim etapie 
produkcji wystąpiła anomalia, podając numer seryjny urządzenia 
podczas kontaktowania się z pomocą techniczną. Znajduje się on na 
spodzie Twojego ogródka. Numer seryjny kapsułek z roślinami znajduje 
się na ich opakowaniu. W każdym przypadku nasz zespół wsparcia z 
chęcią udzieli Ci pomocy!

Kwiaty i inne rośliny dekoracyjne nie są bardzo wymagające. 
Wystarczy usuwać niektóre zwiędnięte liście lub kwiaty, aby uzyskać 
piękniejszą roślinę. Pierwszych kwiatów należy się spodziewać w ciągu 
około 50 dni od momentu zasadzenia kapsułki. Rośliny o liściach 
ozdobnych, z wyjątkiem drzew, można przycinać, aby utrzymać ich 
zwartą i niską bryłę.





Aby uzyskać pomoc lub wsparcie,
przejdź na stronę support.clickandgrow.com.

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


