
VERDEAT M/L
Rozpakowanie

1.

KROK 1

1. Przetnij i usuń plastikową taśmę.

2. Zdejmij górną pokrywę, a następnie pionowe narożniki i 
boki pudełka.



KROK 2

1. Usuń poziome usztywnienia i rozwiń papier rozpakowując 
urządzenie Verdeat.

2. Teraz możesz usunąć pudełka z zawartością wstawione 
między poziomymi elementami urządzenia Verdeat. 
Zawartość pudełek może się różnić w zależności od zakupio-
nego zestawu.

VERDEAT M/L
Rozpakowanie

2.



VERDEAT M/L
Części składowe

3.

Czujnik 
nasłonecznienia

Główny zbiornik 
wody

Tacka Pots 

Tacka Greens 

Tacka Microgreens /
Baby Leaves 

Przednia 
osłona
(aby ją zdjąć, naciśnij 

wgłębienia po 

bokach w dolnej 

części osłony)

Przycisk “reset” 
(ukryty po górnej 
prawej stronie)

Donica



VERDEAT M/L
Zawartość pudełek

4.

- Wkłady z włókna kokosowego (do tacek: Microgreens / Baby leaves, 
Greens, Pots)

- Patyczki drewniane 

- Pokrywki (zaślepki) (do tacek: Microgreens / Baby leaves, Greens)

- Filtry z włókna kokosowego (do pompy wody)

- Opakowania z nasionami (Microgreens, Baby leaves, Pots)

- Miernik pH (do wody)
 
- Regulator obniżający pH (do wody)

- Pipeta (do odmierzania regulatora pH)

- Pożywka organiczna (do wody)

- Adapter (do pompy wody)

- Zasilacz 

- Czujnik wycieku wody

- Taśma dwustronna
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VERDEAT M/L
Przygotowanie systemu 

KROK 3

1. Otwórz przednią osłonę. W tym celu naciśnij wgłębienia po 
bokach w dolnej części osłony.

2. Włóż filtr z włókna kokosowego do plastikowego adaptera.

3. Przymocuj adapter z filtrem do pompy wody.

5.



VERDEAT M/L
Przygotowanie systemu 

6.

KROK 4

1. Umieść Verdeat w wybranym miejscu. Upewnij się, że masz 
w pobliżu gniazdko elektryczne.

2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Po kilku sekundach 
Verdeat będzie gotowy do połączenia z aplikacją przez 
Bluetooth.



VERDEAT M/L
Przygotowanie systemu 

7.

KROK 5

1. Opcjonalnie można podłączyć czujnik wycieku wody z sys-
temu.

2. Przymocuj czujnik do tylnej części systemu lub pobliskiej 
ściany (jak pokazano) używając dołączonej taśmy dwustron-
nej, a następnie włóż wtyczkę do wyznaczonego gniazda.

Poziom 
podłogi



KROK 6

1. Wyciągnij wszystkie tacki

2. Jeśli zamówiłeś tackę 
Pots (doniczki), najpierw 
wyjmij doniczki, a potem 
tackę.

VERDEAT M/L
Przygotowanie systemu 

8.



VERDEAT M/L
Przygotowanie systemu

9.

KROK 7

1. Użyj 1-litrowego pojemnika, aby dodać wodę do donic. 
Zacznij od górnego poziomu - każda donica wymaga około 
2-3 litrów czystej wody z kranu.

2. Dodaj wodę do każdej donicy, aż przykryje filtr z włókna 
kokosowego w połowie jego wysokości(filtr po lewej stronie). 
Nie martw się, jeśli wlejesz więcej wody niż potrzeba - woda w 
ciągu kilku minut przepłynie do głównego zbiornika wody.

3.Na koniec w miarę możliwości dolej “do pełna” kilka litrów 
wody do głównego zbiornika. 



VERDEAT M/L
Podłączenie aplikacji

10.

KROK 8

1. Teraz możesz podłączyć aplikację Verdeat.

2.Pobierz aplikację Verdeat z Appstore (iOs) / Google Play 
(Android) na swój smarfton.

3. Po pobraniu aplikacji utwórz nowe konto, wprowadzając 
adres e-mail i hasło. Na podany adres e-mail otrzymasz 
wiadomość aktywacyjną potwierdzającą prawidłowo 
założone konto. 



VERDEAT M/L
Podłączenie aplikacji

KROK 9

1. Aby połączyć urządzenie z telefonem, postępuj zgodnie z 
instrukcjami w aplikacji.

 - Naciśnij “Add a new device”
 - Naciśnij “ Scan”
 - Wybierz okno z napisem “Verdeat”

11.



VERDEAT M/L
Podłączenie aplikacji

KROK 10

1. Gdy aplikacja znajdzie urządzenie, dodaj je, wprowadzając 
identyfikator SSID (nazwę sieci Wi Fi w twoim domu) i hasło 
routera internetowego.

2. Jeśli chcesz dodać urządzenie do innego telefonu bez 
parowania urządzenia, użyj PASSPHRASE. Przejdź do zakładki 
opcji. Wyświetl tam hasło, a następnie połącz się, 
wprowadzając jedynie hasło do innych urządzeń. 

3. Aplikacja jest teraz połączona.

12.



VERDEAT M/L
Używanie aplikacji

KROK 11

13.

Urządzenie
- wyloguj
- zmień urządzenie
- dodaj kolejne urządzenie

Ustawienia
-- włączanie / 
wyłączanie świateł
- włączanie / 
wyłączanie pompy 
wody
- zmień nazwę 
urządzenia
- zmień rozmiar 
urządzenia
- usuń urządzenie z 
aplikacji
- przywróć ustawienia 
fabryczne

- nazwa twojego 
urządzenia
- rozmiar twojego 
urządzenia
- Ikona połączenia
(zielona kropka - 
połączone /
czerwona kropka - 
odłączone *)

*Jeśli urządzenie było wcześniej podłączone i widoczna jest czerwona kropka obok nazwy 
twojego urządzenia, użyj czerwonego przycisku ukrytego po prawej stronie najwyższego pozi-
omu Verdeat.Naciśnij i przytrzymaj przyciski przez kilka sekund - diody LED zgasną, a następnie 
zapalą się po kolei (od od góry do dołu). Teraz możesz ponownie dodać urządzenie. Wróć do 
“Kroku 9” w instrukcji.

- zmień harmonogram 
oświetlenia
- włączanie / wyłączanie 
czujnika światła
- czułość czujnika 
światła - zmień harmonogram 

podlewania

- ręcznie dodaj infor-
macje o nawozach

- samopoczucie Twoich 
roślin
na bazie poziomu wody, 
składników odżywczych i 
ilości światła



VERDEAT M/L
Tacka Greens

KROK 12

1. Zdejmij zaślepki nasion za pomocą dołączonego drewni-
anego patyczka. Możesz ich użyć później, aby zakryć niektóre 
otwory, aby zapobiec uszkodzeniu UV. 

2. Przygotuj 19 lub mniej wkładów kokosowych i wybrane na-
siona dla każdej tacy. 

14.

1x 19x



VERDEAT M/L
Tacka Greens

KROK 13

1. Umieść tackę Greens w donicy, a następnie włóż po jednym 
wkładzie w każdym z 19 otworów. Jeśli chcesz wysiać 
wymagające warzywa liściaste, (np. Pak choi), możesz włożyć 
do tacki mniej wkładów. 

2.Poczekaj kilka minut, aż wkłady nasiąkną wodą i zmienią 
kolor z brązowego na ciemnobrunatny.

15.



Potrząśnij

VERDEAT M/L
Tacka Greens

KROK 14

1. Przy pomocy dołączonego drewnianego patyczka zrób 
mały (o głębokości około 0,5 - 1 cm) otwór w każdym z 
wkładów kokosowych.

2. Umyj i osusz ręce, następnie wybierz nasiona i palcami 
umieść 3 lub więcej nasion w każdym wkładzie kokosowym. 
Możesz również delikatnie postukać w opakowanie z na-
sionami i po prostu wsypać odpowiednią ilość nasion do 
wkładów kokosowych. Gotowe! 

3.Jeśli zdecydowałeś się sadzić bardzo wymagające  war-
zywa liściaste (np. Pak choi) przy użyciu mniejszej liczby 
wkładów, pozostałe otwory w tacce przykryj pokrywkami. 

16.



VERDEAT M/L
Tacka Microgreens / Baby leaves

KROK 15

1. Na każdą ćwiartkę tacy Microgreens / Baby leaves potrze-
bujesz około 1/2 łyżki nasion (jednej porcji nasion). Możesz 
równolegle uprawiać różne rośliny (microgreens lub baby 
leaves) na różnych ćwiartkach tacek Microgreens / Baby 
leaves.

2. Przed wysianiem wybrane nasiona namocz w wodzie. Na 
jedną porcję nasion użyj około ½ szklanki wody i mocz przez 
około 6-8 godzin dla małych nasion lub przez około 8-12 
godzin dla większych nasion. Możesz użyć wody kranowej lub 
letniej wody przegotowanej (uprzednio ostudzonej do tem-
peratury pokojowej).

17.

1x
1/2-1 

łyżeczka
(zależnie od nasion)

=

1x



VERDEAT M/L
Tacka Microgreens / Baby leaves

KROK 16

1. Umieść wkłady z włókna kokosowego w każdej ćwiartce tacy 
Microgreens / Baby leaves. Następnie dodaj po 1/2 szklanki 
czystej wody kranowej do każdej ćwiartki.

2. Następnie równomiernie rozprowadzić namoczone nasion 
na wkładach kokosowych, po 1 porcji nasion w każdej ćwiartce 
tacki. 

3. Na koniec przykryj każdą ćwiartkę tacki pokrywkami  
(zaślepkami) i pozostaw pod przykryciem przez pierwsze 72 
godziny uprawy. 

18.

72h
1

23



VERDEAT M/L
Tacka Microgreens / Baby leaves

KROK 17

1. Po 72 godzinach  zdejmij pokrywki z pomocą drewnianego 
patyczka. Gotowe! 

19.



VERDEAT M/L
Tacka Pots

KROK 18

Masz dwie możliwości: A. Możesz użyć ukorzenionych sad-
zonek roślin doniczkowych lub gotowych roślin w standar-
dowych doniczkach z ziemią, lub B. Możesz zakupić ziemię do 
roślin doniczkowych i wysiać od podstaw nasiona roślin w 
doniczkach Verdeat. 

Opcja A
1. Wyjmij ukorzenioną sadzonkę lub roślinę z oryginalnej don-
iczki.

20.



VERDEAT M/L
Tacka Pots 

KROK 19

2. Do doniczki Verdeat włóż okrągły wkład z włókna koko-
sowego z przełożonym sznurkiem. Jedną połowę sznurka 
umieść w ziemi za pomocą drewnianego patyczka, a drugą 
połowę - przeciągnij przez jeden z otworów na zewnątrz don-
iczki. 

3. Tak przygotowaną doniczkę włóż z powrotem do tacki Pots. 
Gotowe!

21.



VERDEAT M/L
Tacka Pots 

KROK 20

Opcja B
1. Do doniczki Verdeat włóż okrągły  wkład z włókna koko-
sowego z przełożonym sznurkiem. Następnie umieść 
uniwersalną ziemię do roślin doniczkowych (brak w zestawie), 
pozostawiając co najmniej 2,5-3 cm od szczytu doniczki. 
Jedną połowę sznurka połóż w ziemi, a drugą połowę - 
przeciągnij przez jeden z otworów na zewnątrz doniczki.

22.

1x lub 2x



Potrząśnij

VERDEAT M/L
Tacka Pots 

KROK 21

1.Umyj i osusz ręce, następnie wybierz nasiona i palcami 
umieść 3 lub więcej nasion w ziemi. Możesz również delikatnie 
postukać w opakowanie z nasionami i po prostu wsypać 
odpowiednią ilość nasion do ziemi w doniczce Verdeat.  

2.Następnie dodaj kolejny 1 cm ziemi do doniczki Verdeat. 

3.Tak przygotowaną doniczkę włóż z powrotem do tacki Pots. 
Gotowe!

23.


