
MODULO

MODULO ÖSSZESZERELÉS MINDÖSSZE 5 PERC ALATT
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Akassza fel a Modulo 
szerelvényt a falra

Cserélje ki a két lábat az ötödik lépcsőfokra.

Kapszulák behelyezése növényekkel

5 cm

- Állítsa a világítást a növényektől legfeljebb 5-10 cm-re.
- Garantáltan legalább 2 növényt nevel minden cserépben.
- Használat előtt olvassa el a mellékelt teljes használati utasítást.



MODULO

SIKERES LÁMPAVEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL

Csatlakoztassa a lámpát a foglalatba. A Bluetooth® funkció automatikusan 
aktiválódik.

Aktiválja a Bluetooth® funkciót az okostelefonján.

Töltse le a Prêt à Pousser alkalmazást, és hozzon létre egy fiókot.

Az alkalmazás megkérdezi, hogy melyik modellel rendelkezik, és milyen növényeket 
szeretne termeszteni.

A lámpa konfigurálásához lépjen a More > Light lapra.  
(Tovább > Lámpa), és válassza ki a Lilo házikertjét.
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Automatikus üzemmód: a lámpa beállításai a termesztett 
növényekhez igazodnak.
Az egyes növények eltérő világítási igényekkel rendelkezhetnek. Ha az automatikus 
üzemmódot választja, a mobilalkalmazás kiválasztja az Ön által megadott növények 
számára legmegfelelőbb fényerősséget és időtartamot. Megjegyzés: minden 
alkalommal, amikor megváltoztatja a növénykapszulát, a szinkronizálás biztosítása 
érdekében frissítse az alkalmazást, mielőtt párosítja a telefonját és aktiválja az 
automatikus üzemmódot a lámpa fülön.

Párosítsa a lámpát okostelefonjával Bluetooth®-on keresztül

A PAP alkalmazás segítségével lépésről lépésre végigvezetjük Önt a növények termesztésén. 
(tippek, videós útmutatók, receptek) és ügyfélszolgálat az Ön rendelkezésére áll.

A Prêt à Pousser alkalmazással vezérelheti lámpáját. Kövesse az alábbi lépéseket a lámpa és a telefon 
párosításához. 

Kézi üzemmód: saját intenzitásbeállítással rendelkező lámpa 
esetén és a fény időtartama.
A Modulo például szinkronizálható az Ön életmódjával (és remek fényt kínál a reggeli 
ébredéshez). Az alkalmazás figyelmeztetni fogja Önt, ha úgy véli, hogy a kiválasztott 
üzemmód akadályozhatja a növények növekedését.

Hogyan tudom kiválasztani a ciklus és a világítási időt 
az alkalmazás nélkül?

22:00

6:00

Nyári üzemmód Tavaszi üzemmód

22:00

10:00

Honnan tudom, hogy melyik világítási mód (nyári vagy 
tavaszi) a legjobb a növényeim számára? Ellenőrizze az egyes 
növényi kapszulákhoz mellékelt tájékoztatót. Ha ugyanabban a 
házikertben olyan növények vannak, amelyek különböző fényt 
igényelnek, mindig válassza a tavaszi üzemmódot.

Honnan tudom, hogy a lámpa melyik üzemmódra van állítva? 
A tavaszi üzemmódot onnan lehet megállapítani, hogy a lámpa világít, mert az első 2 másodpercben 
feltűnően alacsony az intenzitása, mielőtt 75%-ra felgyulladna.

Hogyan tudom kiválasztani a BE/KIKAPCSOLÁSI időt? Alapértelmezés szerint a lámpa belső órája 20 
órára van beállítva, amikor konnektorba van dugva. A lámpa tehát 2 órán át égve marad, mielőtt az első 
éjszakára kikapcsol. Ha a lámpát az alkalmazás nélkül szeretné használni, javasoljuk, hogy este 8 órakor 
csatlakoztassa a lámpát, így az minden este 10-kor kikapcsol.

100% 75%

Kapcsolja be és ki a lámpát az ON/OFF gombbal. 

A világítási mód módosítása (tavasz/nyár)

Bluetooth® funkció aktiválása/deaktiválása

Az alkalmazás nélkül a gomb megnyomásával mindig kiválaszthatja a «nyári» vagy a «tavaszi» üzemmódot  
. «Nyári» üzemmódban a lámpa 16 órán keresztül intenzíven (100%) világít. A «tavaszi» üzemmódban a 

lámpa 12 órán keresztül kisebb intenzitással (75%) világít.
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BETAKARÍTANI A NÖVÉNYEKET

Bazsalikom, ánizs, 
zsálya és más tiszta 

fűszernövények
Vágja le a szárakat 

közvetlenül a csomópont 
felett, és hagyja a növényt 
legalább 15 cm magasan.

Petrezselyem, 
koriander és 
más bokros 

fűszernövények
Ezek a növények belülről 
kifelé nőnek, és először a 

legkülső szárakról szedik le 
a termést.

Árvácska, menta, 
kakukkfű és 
más bokros 

fűszernövények
Vágjuk össze a szárakat 
úgy, hogy a tövétől kb. 
10 cm-t hagyjunk meg. 
Ne habozzon gyakran 
betakarítani, ettől a 

növénye erősebb lesz.

Kis gyümölcsök és 
mini zöldségek

Szimuláld a szél hatását 
azzal, hogy lassan 

mozgatod a kezed a 
növények felett; ez segít 

beporozni a virágokat, 
és gyorsabban nőnek a 

gyümölcsök!

MINDEN, AMIT A LILO TECHNOLÓGIÁRÓL TUDNI KELL

Vetőmagjainkat gondosan válogatjuk 
Csapatunk számos vetőmagot tesztel, mielőtt kiválasztja az Ön számára legjobbakat. A fűszer-
magok organikusak, és francia vetőmaggyártó cégektől származnak.
Minőségi ásványi sók választéka növényei számára 
A nyílt talajban az ásványi sók táplálják a növényeket. A kapszulákban lévő tápanyagok ugyane-
zekkel a sókkal látják el a növényeket. Ezek lehetővé teszik, hogy a növények jól fejlődjenek és 
teljes mértékben kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket. 
Design : tökéletes az egészséges gyökerekhez! 
A szabadalmaztatott úszó kialakítása lehetővé teszi a gyökerek természetes oxigénellátását. 
Egy víztartály minden növénynek 
A növények teljesen önállóan veszik fel a vizet és az összes szükséges tápanyagot. Egyszerűen 
ellenőrizze az úszó magasságát, és szükség esetén töltse fel friss vízzel a csapból.

csomó (nodus)

Egy kis szivacs és szempilla? Nem kell aggódni, a cserépben lévő természetes környezet (vegyszerek nélkül) 
lehetővé teszi az algák és gombák növekedését. Ez azonban nem befolyásolja a növények növekedését vagy a 
termés minőségét. Az algát egyszerűen eltávolíthatja az úszóról egy szivaccsal.

Az Ön növényeinek eltérőek lehetnek az igényei (a ciklus és a fényintenzitás tekintetében). Olvassa el az egyes 
kapszulákhoz mellékelt termesztési útmutatót, vagy tájékozódjon az alkalmazásunkban. A növények szeretnek 
éjszaka pihenni, ne hagyja a Lilo-t éjszakára kivilágítva.

Ha a növényei eltérő fényigényűek, mindig válassza a „tavaszi“ üzemmódot. Alapvetően, ha két növényt tart egy 
lámpa alatt, amelyeknek eltérő a világítási igényük, akkor jobb, ha a lágyabb üzemmódot választja.

Egyes növények lassan nőnek. Ne lepődjön meg, ha a bazsalikom már a plafonig ér, a menta pedig még az első 
leveleit sem kapta meg. Egyes növények csírázása akár 3 hétig is eltarthat. Ha azonban 4-5 hét elteltével sem 
jelennek meg a csírák, itt az ideje, hogy küldjön nekünk egy fényképet a kapszuláról (az alkalmazáson keresztül vagy 
a hello@pretapousser.com e-mail címen).

Sem túl messze, sem túl közel. A növény és a lámpa közötti ideális távolság 5 cm. Ha a növény túl közel van, a levelek 
megégnek. Ha túl messze van, elveszíti a megfelelő növekedéshez szükséges energiát.

A növények természetes módon vonzzák a rovarokat. Így szabadulsz meg a rovaroktól! Alapvetően csak egy 
kis homok vagy piszok kell a kapszula felületére, és a legyek távol maradnak. A leveleken lévő rovaroktól való 
megszabaduláshoz próbálja meg a leveleket víz és enyhe, szobahőmérsékletű szappan keverékével (100 ml és 5 ml 
arányban) permetezni. Vegye ki a növényt a házikertből, és alaposan öblítse le.

Az Ön házikertje autonóm. A növényeid nem! Vigyázzon rájuk. A metélőhagymát időről időre meg kell nyírni, 
a bazsalikom pedig utálja, ha a leveleit tépkedik. A mini százszorszépek szeretik a bolyhosodást és a mentát 
gyakran kell betakarítani. Minden növénynek megvannak a maga igényei. Tudja meg, hogyan teljesítheti ezeket 
a követelményeket, ha elolvassa a minden kapszulához mellékelt termesztési útmutatót, vagy megnézi a Prêt à 
Pousser alkalmazást.

A növények szeretik a tápanyagokat, ezért ne cseréld le a vizüket! A kapszulák ásványi sókat bocsátanak a vízbe, így 
ha kicseréli, nem lesz több tápanyag a vízben. Ha az úszó leesik, egyszerűen adjon hozzá friss vizet.

Megakadályozza, hogy a kisebb növényeket a nagyobb szomszédaik háttérbe szorítsák. Neveket nem mondunk, 
de néhány növény, amelyből pesto készíthető, nagyon gyorsan nő, és képes ellopni a fényt a szomszédaitól. Az 
árnyékolást kis ládával vagy a fényhez közelebb helyezett edényekkel akadályozza meg.
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1/ Ne használjon a házikerthez mellékelt töltőtől eltérő töltőt (például az okostelefon töltőjét). Nem kompatibilisek, 
még ha hasonlónak is tűnnek. 2/ Ne használja ezt a terméket, ha nem működik megfelelően, vagy ha a termék, a 
tápkábel vagy a dugó megsérült. A kockázat elkerülése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal 
a hello@pretapousser.com címen, és mi gondoskodunk a termék sérült részének cseréjéről. 3/ Az Ön biztonsága 
érdekében ne használjon az ügyfélszolgálatunk által biztosított tartozékokon és pótalkatrészeken kívül más 
tartozékokat vagy alkatrészeket. 4/ A kapszula és tartalma természetes, de nem ehető: tartsa távol a gyermekek és 
állatok elől. 5/ A lámpa egyenletesen melegszik és biztonságosan kezelhető. Ne érintse meg azonban közvetlenül a 
lámpa elektronikus áramkörét, mivel az LED-forrásokat és más elektromos alkatrészeket tartalmaz, és megégetheti 
magát. Soha ne kezelje a lámpát nedves kézzel. 6/ A lámpa az IEC 62471 szerint az 1. veszélyességi csoportba (alacsony 
veszély) tartozik. Soha ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert az erős LED-lámpa elkápráztathatja Önt. Az erős fényre 
érzékeny személyek, például gyermekek és fiatalok ne közelítsék meg a lámpát. A Lilo szerelvény lámpája nem 
bocsát ki UV- vagy infravörös sugarakat. 7/ A Lilo szerelvény otthoni használatra készült. Nem szabad nedves helyre, 
például rosszul szellőző fürdőszobába vagy pincébe helyezni. 8/ A Lilo szerelvény nem szereti, ha víz fröccsen rá. 9/ 
A Lilo szerelvényt nem szabad papírral, törülközővel vagy más gyúlékony anyaggal letakarni. 10/ Ne mozgassa a Lilo 
szerelvényt, ha az elektromos konnektorba van dugva. 11/ Ne hagyja az elektromos kábelt gyermekek számára elérhető 
közelségben, a termék forró részeinek közelében vagy azokkal érintkezve, illetve hőforrás vagy éles tárgy közelében. 
12/ A Lilo szerelvény csak váltakozó árammal (AC) működtethető. Ellenőrizze, hogy az áramforráson feltüntetett 
tápfeszültség megfelel-e az Ön tápegységének. A Lilo szerelvényt csak földelt konnektorba csatlakoztassa. Ha 
hosszabbítót használ, földelt konnektorokat kell használni. Ügyeljen arra, hogy senki ne botolhasson a kábelbe! 13/ A 
Lilo szerelvény tápkábelének kihúzásakor a dugót húzza ki, ne a kábelt. 14/ A Lilo szerelvényt csak otthoni használatra 
szánják, a törvényeknek megfelelően. A Prêt à Pousser kizár minden felelősséget, és fenntartja a jogot a garancia 
megszüntetésére kereskedelmi vagy nem rendeltetésszerű használat, illetve az utasítások be nem tartása esetén.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A MODULO SZÁMÁRA

A lámpa tisztításához használjon puha, száraz ruhát. Az edények tisztításához vegye ki őket a talapzatból, és 
nedves szivaccsal és mosószerrel tisztítsa meg őket. Ezután jól öblítse le őket, mielőtt visszatenné őket. A fehér 
edényeket mosogatógépben is lehet mosogatni, de ez nem ajánlott az úszók esetében.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

100%-ban biológiailag lebomló kapszula
A kapszulák 100%-ban biológiailag lebomlóak és használat után komposztálhatók.

Garantált betakarítás vagy kapszulapótlás
Kemény munkánk ellenére előfordulhat, hogy a növény nem hajt ki a kapszulából. Ne 
aggódj! Minden gond nélkül kicseréljük. Küldjön nekünk egy fényképet és az ültetés dátumát 
a hello@pretapousser.com címre vagy közvetlenül az alkalmazáson keresztül, és mi 
gondoskodunk róla.

2 év garancia
A Lilo szettre a vásárlástól számított 2 év garancia érvényes (a vásárlás igazolása szükséges). 
Ez a garancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítés, a helytelen használat, a módosítások 
vagy javítások, illetve a normál elhasználódás okozta károkra.

Az életciklus végén történő újrahasznosítás
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Lilo szerelvény megfelel az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek (WEEE). A Lilo szerelvény nem 
minősül normál háztartási hulladéknak. A Lilo összeállítás alapanyagai újrahasznosíthatóak 
(műanyag, fa, acél). A hulladékgyűjtési rendszereket a helyi hatóságok biztosítják.

Probléma vagy kérdés? Küldjön nekünk egy e-mailt a 
hello@pretapousser.com


