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Prieš pradedant įrenginio paruošimą, reikia nuo jo nuimti lempą, iš dubens išimti laistymo indą.

Į dubenį supilkite 3 litrus vandens 
ir 3 šaukštus trąšų. Į dubenį įdėkite laistymo indą.

Nuplėškite  nuplėšiamas  etikečių
dalis. 
Neleiskite sėkloms išbyrėti.

Į kiekvieną angą įdėkite po kapsulę.

Pajunkite elektros maitinimą. Uždėkite lempą be aukščio reguliatoriaus. 
Užsidega  rožinė  šviesa,  dygimo  fazė
prasidėjo. 
Galite išgirsti pirmąjį laistymą.



Plantui miega 8 
valandas per parą. 
Įrenginys užmiega 
automatiškai, praėjus 
16 valandų nuo jo  
įjungimo. Jeigu reikia,
laikmatį galima 
perjungti. Miego 
laikmatis iš naujo 
nustatomas taip. 
Uždėkite ranką ant 
lempos, po 3 
sekundžių šviesos 
dukart mirktelės ir 
išsijungs.

Pasirodžius pirmiesiems 
lapams, įstatykite pirmą 
aukščio reguliatorių. 
Antrą reguliatorių 
įstatykite prieš lapams 
paliečiant lempą.

Jeigu siurblys veikia 
per garsiai – trūksta 
vandens. Pro vandens 
pildymo angą įpilkite 
litrą vandens su 1 
šaukštu trąšų. 
Vandeniui išsekus, 
įrenginys mirksi 
mėlynai.

Augalui pakankamai 
išaugus, galima pradėti 
skinti nuo viršaus.

Valymas
Į tuščio išmaniojo vazono 
vandens dubenį įpilkite 3 
litrus šilto vandens (iki 55 
ºC) su šaukštu (15 ml) 
citrinos rūgšties. Uždėkite 
ranką ant lempos ir 
palaukite 15 s, kol šviesos 
pamėlynuos.

Išplaukite dubenį ir  
augalų padėklą po 
kiekvieno derliaus.  
Pilką siurblį išplaukite 
rankomis. DĖMESIO. 
Neviršykite 55 ºC. 
Neplaukite elektrinių 
detalių  

Surinkite laistymo detales, 
sutapdindami angas.

Siurblys turi būti 
užfiksuotas.



Prieš pradedant įrenginio paruošimą, reikia nuo jo nuimti lempą, iš dubens išimti laistymo indą.

Į dubenį supilkite 1 litrą vandens ir 1 
šaukštą trąšų. Nepilkite virš vandens 
ribinės linijos.

Į dubenį įdėkite laistymo indą.

Nuplėškite nuplėšiamas etikečių 
dalis.  Neleiskite sėkloms išbyrėti. Į kiekvieną angą įdėkite po kapsulę.

Pajunkite elektros maitinimą. Uždėkite lempą be aukščio reguliatoriaus. 
Užsidega  rožinė  šviesa,  dygimo  fazė
prasidėjo. 
Galite išgirsti pirmąjį laistymą.



Perjunkite miego 
laikmatį, spausdami 
mygtuką lempos 
įrenginyje 3 sekundes, 
lempos dukart  sumirksės
ir užges.
Įrenginys nubus po 8 
valandų ir veiks šiuo 
ritmu, kol jo nepakeisite.

Pasirodžius 
pirmiesiems lapams, 
įstatykite pirmą 
aukščio reguliatorių. 
Antrą reguliatorių 
įstatykite prieš lapams
paliečiant lempą.

Jeigu siurblys veikia per 
garsiai – trūksta vandens. 
Pro vandens pildymo 
angą įpilkite litrą vandens
su šaukštu trąšų. 
Vandeniui išsekus, 
įrenginys mirksi violetine
spalva.

Augalui 
pakankamai išaugus, 
galima pradėti skinti.

Valymas
Į tuščio išmaniojo vazono 
vandens dubenį įpilkite 1 
litrą šilto vandens (iki 55 
ºC) su šaukštu (15 ml) 
citrinos rūgšties. Spauskite
lempos mygtuką 15 s, kol 
šviesos pažaliuos.

Išplaukite dubenį ir  
augalų padėklą po 
kiekvieno derliaus.  
Pilką siurblį išplaukite 
rankomis. DĖMESIO. 
Neviršykite 55 ºC. 
Neplaukite elektrinių 
detalių  

Surinkite laistymo detales,
sutapdindami angas.

Siurblys turi būti 
užfiksuotas.



Veiksmų sąrašas

Norint užtikrinti tinkamą Plantui išmaniojo vazono veikimą, svarbu atlikti šiuos veiksmus:

 Užtikrinti, kad siurblys užfiksuotas.
 Užtikrinti pakankamą vandens lygį. 
 Neleisti augalams paliesti lempos įrenginio.
 Neužmiršti įpilti trąšų.
 Vienam litrui vandens reikalingas 1 šaukštas trąšų.
 Vandens padėklas turi būti savo vietoje. 
 Auginti augalus, kurių augimo laikas vienodas (vienodos spalvos kapsulių pakuotės).
 Nuplėšiant kapsulių etiketes, neleisti sėkloms išbyrėti ar prilipti prie etiketės.



Paruošimas

Veiksmų atlikimo vaizdo įrašų galima rasti „Youtube channel @plantuicom“.

Prieš pastatant įrenginį, reikia ištraukti lempos įtaisą (13) iš laistymo įrenginio (15), iškelti laistymo įrenginį iš
vandens dubens (16).

1. Vandens ir trąšų pylimas
Plantui 6. 1a. Į dubenį (16) supilkite 3 litrus vandens ir 3 šaukštus trąšų.  
Plantui 3e. 1a. Į dubenį (16) supilkite 1 litrą vandens ir 1 šaukštą trąšų.  
Šaukštas yra įdėtas dubenyje, trąšos yra augalų kapsulės pakuotėje. Nepilkite aukščiau nurodytos linijos. 1b. Į
dubenį (16) įdėkite laistymo indą (15).

2. Sukiškite augalų kapsules 
2a.  Nuplėškite etikečių vidurius.  Neleiskite  sėkloms išbyrėti.  2b.  Į  kiekvieną tuščią  angą įdėkite  po kapsulę.
PASTABA. Nepalikite tuščių angų, tik tą pro kurią pilamas vanduo. Tvirtai įspauskite kapsules žemyn. Patariame
kartu auginti tuos augalus, kurių augimo laikas vienodas. Augimo laikas nurodytas ant kiekvienos augalo kapsulės
pakuotės.
 
3. Įjunkite įrenginį.  
3a.  Įkiškite elektros kištuką. 3b.  Uždėkite lempą (13) be aukščio reguliatoriaus (14).  Užsidega rožinė šviesa,
dygimo fazė prasidėjo. Galite išgirsti pirmąjį laistymą. Laikas augti.
 

Priežiūra

4. Miegojimo laikmatis
Plantui miega 8 valandas per parą. Įrenginys užmiega automatiškai praėjus 16 valandų nuo jo  įjungimo. Jeigu
reikia, laikmatį galima perjungi. 
Plantui 6. Miego laikmatis iš naujo nustatomas taip. Uždėkite ranką ant lempos (13), po 3 sekundžių šviesos
dukart mirktelės ir išsijungs.
Plantui  3e.  Miego laikmatis  iš  naujo  nustatomas paspaudžiant  lempos  įrenginyje  (13)  esantį  mygtuką,  po  3
sekundžių šviesos dukart mirktelės ir išsijungs.
Vazonas pabus po 8 valandų  ir toliau veiks šiuo ritmu, jeigu jo  nepakeisite.

5. Aukščio reguliatoriai
Pasirodžius  pirmiesiems lapams,  įstatykite  pirmą aukščio reguliatorių (14).  Antrą  reguliatorių įstatykite  prieš
lapams paliečiant lempą (13).

6. Vanduo ir trąšos
Jeigu siurblys veikia per garsiai – trūksta vandens. Vandens lygį galima patikrinti pakėlus laistymo indą (15). Pro
vandens pildymo angą įpilkite litrą vandens su šaukštu trąšų. Vandeniui išsekus, įrenginys mirksi mėlynai (Plantui
6) arba violetine spalva (Plantui 3e). PASTABA. Nepilkite aukščiau dubenyje nurodytos linijos.

7. Derliaus nuėmimas
Augalui  pakankamai  išaugus,  galima  pradėti  skinti  nuo  viršaus.  Perskaitykite  konkretaus  augalo  auginimo
nurodymus ir kada galima skinti adresu www.plantui.com.

http://www.plantui.com/


8. Apnašų pašalinimas, valymas
Siurblyje ir ant plastikinių dalių gali kauptis čiaupo vandenyje esančios apnašos.
Plantui 6. Į tuščio išmaniojo vazono vandens dubenį (16) įpilkite 3 litrus šilto vandens (iki 55 ºC) su šaukštu (15
ml) citrinos rūgšties. Uždėkite ranką ant lempos ir palaukite 15 s, kol šviesos pamėlynuos.  
Plantui 3e. Į tuščio išmaniojo vazono vandens dubenį (16) įpilkite 1 litrą šilto vandens (iki 55 ºC) su šaukšteliu (5
ml) citrinos rūgšties. Paspauskite lempos mygtuką ir palaukite 15 s, kol šviesos pažaliuos. 
Siurblys veiks 2,5 min. (Jeigu reikia, palikite pamirkti kelias valandas ir vėl įjunkite siurblį). Po to  išplaukite
detales indaplovėje (iki 55 ºC, žr. 9 p.). Citrinos rūgšties galima nusipirkti mūsų tinklalapyje www.b  -a.eu

9. Detalių plovimas
Išplaukite dubenį (16), augalų padėklą (15b) ir laistymo indą (15c) po kiekvieno derliaus.  Pilką siurblį išplaukite
rankomis. DĖMESIO. Neviršykite 55 ºC. Neplaukite elektrinių detalių (13, 14, 15a).  

10. Įrenginio surinkimas
Surinkite laistymo detales, sutapdindami angas.  

11. Siurblys turi būti užfiksuotas.

+ Pertrauka atostogoms

Tam, kad jums išvykus augalai augtų lėčiau ir reikėtų mažiau vandens, galima pasinaudoti atostogų pertrauka.
Plantui 6. Palaikykite ranką ant lempos (13) 10 sekundžių iki violetinės spalvos.
Plantui 3e. Spauskite mygtuką lempos įrenginyje (13) 10 sekundžių iki violetinės spalvos.

Jeigu reikia, papildykite vandens ir trąšų. DĖMESIO. Nepilkite virš vandens lygio linijos dubenyje. Atostogų
pertrauka neveikia be aukščio reguliatorių. Grąžinkite vazoną į įprastą veikimą perbraukę lempą ranka (Plantui 6)
arba vieną kartą paspaudę mygtuką (Plantui 3e). 

Įsigykite naujų augalų kapsulių
Mūsų svetainėje www.  b-a.eu rasite naujų nuostabių augalų rūšių ir kvapų.

Lempos įrenginio perkrovimas
Kilus problemų dėl šviesos įrenginio (13), perkraukite jį, atjungę įrenginio maitinimą 10 minučių. Tada įjunkite
įrenginį, nustatykite miegojimo laiką (žr. 4 p.) Jeigu tai nepadeda, rašykite mums adresu info@b-a.eu.

Nelaikykite  išmaniojo vazono ant  pasvirusio paviršiaus,  tiesioginėje  saulės  šviesoje  nei
lauke.

https://www.b-a.eu/
https://www.b-a.eu/


Įrenginys neveikia – ką daryti

ĮRENGINYS

1) Siurblys neveikia visai, lempa veikia tinkamai.
a) Patikrinkite, ar siurblys gerai pritvirtintas prie fiksavimo įtaiso (15a) ir kad tas įtaisas (15a) yra užfiksuotas (11
pav.).
b) Valymo režime patikrinkite siurblį:
> Plantui 6. Uždėkite ranką ant lempos ir palaukite 15 s, kol šviesos pamėlynuos.  
> Plantui 3e. Paspauskite lempos mygtuką ir palaukite 15 s, kol šviesos pažaliuos.  
c) Siurblys turėtų veikti apie 2 minutes. Jeigu šviesos užsidega teisingai, o siurblys neįsijungia – siurblys sugedo.

PASTABA. Kartais augalų šaknys gali užkimšti vidines siurblio dalis. Tada jų iš išorės nesimato. Išvalyti siurblio
vidų galite pasižiūrėję kaip tai daroma www.youtube.com/watch?v  =fN_aUqAWNEQ&feature=youtu.be.

2) Siurblys veikia gerai, lempos neįsijungia.
> Patikrinkite, ar lempos įrenginys tinkamai prijungtas prie fiksavimo įtaiso (15a) arba aukščio reguliatoriaus
(14).
>  Jeigu  tai  nepadeda,  perkraukite  lempą,  atjungę  įrenginio  maitinimą  10  minučių.  Tada  įjunkite  įrenginį,
nustatykite miegojimo laiką.
> Jeigu tai nepadeda, rašykite mums adresu i  nfo@b-a.eu. 
 
3) Lempos neįsijungia, siurblys neveikia.
> Sugedo maitinimo blokas arba fiksavimo įtaisas (15a).

4) Vazonas veikia, bet augalai vysta.
> Jeigu reikia papildykite vandens ir trąšų.
DĖMESIO. Nepilkite virš linijos, nurodytos dubenyje.

KAPSULĖS IR AUGALAI
 
1) Kapsulės neauga
a) Patikrinkite, ar veikia siurblys (pakelkite kapsules ir žiūrėkite, ar jos šlapios).
b) Jeigu kai kurios kapsulės sausos, patikrinkite, ar tik iš vienos pusės – tai gali reikšti, kad vazonas pasviręs.

Jeigu visos kapsulės šlapios, bet kai kurios neauga, prisiminkite biologiją – sėklos kartais gali iškrėsti pokštą.

2) Ant kapsulių yra pelėsių, dumblių

Kartais ant kapsulių susidaro druskų pluta nuo trąšų. Tai normalu ir augalams nekenkia.

mailto:help@plantui.com
http://www.youtube.com/watch?v=fN_aUqAWNEQ&feature=youtu.be
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