
Miernik wilgotności gleby dla roślin 3 szt. Royal Gardineer (NX4782)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 3 mierniki

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• wymiary: 26 x 6 x 4 cm

• waga: 47 g.

Użytkowanie

• Włóż  wilgotnościomierz  do  gleby  w pobliżu  korzeni,  aż  końcówki  miernika  znajdą  się

mniej więcej na poziomie korzeni.

• Odczytaj wilgotność gleby na skali.

• Po dokonaniu pomiaru należy wyjąć miernik z gleby i starannie go wytrzeć.

Rośliny preferują różne poziomy wilgotności gleby. W poniższej tabeli wymieniono przykładowo

niektóre rośliny:

Roślina Nawodnienie 

Agawa strefa 6-7

Alokazja strefa 6-7

Cyklamen strefa 4-5

Akacja strefa 6-7

Azalia strefa 4-5

Bonsai strefa 4-5

Soleirolia strefa 4-5

Koleus Blumego strefa 6-7

Chryzantema strefa 4-5

Bluszcz strefa 6-7

Paproć strefa 6-7
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Monstera strefa 4-5

Geranium strefa 1-3

Drzewo kauczukowe strefa 1-3

Hortensja strefa 6-7

Jaśmin strefa 6-7

Kamelia strefa 4-5

Lilia strefa 6-7

Drzewo laurowe strefa 6-7

Oleander strefa 6-7

Storczyk strefa 1-3

Żonkil strefa 6-7

Kwiat tarniny strefa 6-7

Pierwiosnek strefa 4-5

Rhododendron strefa 4-5

Róża strefa 4-5

Poinsecja strefa 4-5

Yucca strefa 1-3

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
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• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  niniejszym  oświadcza,  że  produkt  NX-4782  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS

2011/65/EU + (EU)2015/863 oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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