Manual
Spot 60/90

Timer
Snabbval och dimning
Kontrollenheten har 1 knapp för lägesval och 2 knappar dimning/ljusintensitet.
Varje läge har en indikator (röd lysdiod), som visar att läget är valt.
Kontrollenheten har en digital display som visar återstående tid för valt läge.
Lägesval

1. Select - knappen

Genom att trycka på Select knappen så
kan man växla till ett av fyra möjliga
lägen;
Other(Övrigt), Flowers (Blommor),
Herbs (Örter), Salad (Sallad).

Dimning
Ljusintensiteten kan regleras i 10 olika
nivåer.

2. Dimning Upp
3.

Tryck på denna knapp för att öka ljusintensiteten.
Dimning Ner
Tryck på denna knapp för att minska
ljusintensiteten.

4. Display

Här visas återstående tid, 0~24 timmar.

Belysnings-schema
Läge
Other
Flower
Herb
Salad
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PÅ (timmar)
Standard 24
12
18
16

AV (timmar)
0
12
6
8

Dimning (nivå)
Standard 5
Standard 4
Standard 10
Standard 7

Så ställer du in timern
Snabbval

Other, Flower, Herb, Salad

1. Tryck på SELECT-knappen för att ändra läge, en röd indikeringsdiod visar

valt läge. Tryck upprepade gånger för att välja önskat läge. Lägen ändras i
följande ordning: Other -> Flowers -> Herbs -> Salad.
Återstående belysningstid kan avläsas på den digitala displayen.

Se tabellen ”belysnings-schema” för ljustimmar och dimningsnivå som gäller
för respektive läge. Standard för ”Other” -läget är 24 timmar belysning.

2. Nollställ timern genom att trycka på SELECT-knappen i mer än 1 sekund.
LED-belysningen blinkar en gång, och indikatorn för det valda läget lyser.
Timern är nollställd.

Manuellt läge (Other)
Det förinställda värdet är 24 timmars belysning.
Belysningstid
Välj ”Other” -läget och tryck på SELECT-knappen i mer än 5 sekunder, tills siffran
”24” blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra belysningstiden. Tiden
ändras i 1-timmes intervaller upp eller ner med pilknapparna för dimning. Du kan
ställa in en belysningstid 0-24h.
Starttid
När du valt ett läge (Other, Flower, Herb eller Salad) så startar timern när du tryckt
på SELECT -knappen. Om du vill ändra tiden då belysningen slås på, så justerar
du start-tiden.
Tryck på pil-ner knappen i mer än 5 sekunder tills siffran ”0” blinkar i den digitala
displayen. Du kan nu ändra starttiden genom att trycka på upp / ner pilarna. Starttiden kan justeras (+)11 timmar (Upp) eller (-)12 ner.
Fabriksåterställning
Om du vill återställa timern till fabriksinställning, gör så här:
Dra ut nätsladden -> Tryck och håll ner SELECT-knappen -> Anslut nätsladden
Displayen och dioderna visar ett testmönster och enheten återställs till dess
urprungliga inställningar.
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Övrigt i sortimentet
Mini Plant Factory finns i tre storlekar
PMF-M30 EcoGrow är störst och har effektivast ljus. PMF-M30
passar utmärkt om man tex vill odla sallad eller kryddor vintertid
men också kunna förodla plantor till våren.
PMF-M20 EcoHerb Duo är lite smalare (kan placeras i fönster) och
har ett vitt ljus. Den passar utmärkt till förvaring av köpta kryddväxter
eller sallader. Men det går alldeles utmärkt att odla egna också. Det
följer med två odlingskar så att man kan alternera olika odlingar.
PMF-M10 EcoHerb är minstingen och även den har ett vitt ljus. Det
lilla formatet gör att den främst lämpar sig till att förvara kryddor
i, men det går alldeles utmärkt att odla upp egna plantor om än i
mindre skala. Det följer med ett odlingskar.

Mini Plantfactory
PMF-M30

Mini Plantfactory
PMF-M20

Growlight Duo - används till förodling och uppdrivning eller som

ljustillskott under de mörka årstiderna. Growlight Duo levereras i
förpackning med en LED växtarmatur och ett smart stativ så att
belysningen enkelt kan placeras över odlingen.

Quattro - armaturerna är utvecklade med
fullspektrumljus, dvs väl avvägda ljusvåglängder som passar de
flesta användningsområden. De går att använda till förodling och
uppdrivning, ljustillskott, blomningskontroll och övervintring.

Eco Herb
PMF-M10

Growlight

Växtlampor - för hemmiljö och lite mindre ytor.

Growlight Duo

Växtlamporna har en vanlig E27 sockel, men vi har även speciellt
framtagna armaturer som passar våra LED-lampor. Växtlamporna
finns i tre olika ljusutföranden:
STANDARD - avger ett varmvitt ljus, lämpligt för belysning av
växter på allmänna platser såväl som i hemmet.
ODLA- för odling och uppdrivning av plantor, som ljustillskott under
de mörka årstiderna, blomningskontroll, eller inomhus där solljus
saknas helt. Avger ett varmrött ljus.
VINTER- för övervintring av blommande växter och medelhavsväxter
i låg temperatur, Dessa lampor avger ett kallvitt ljus.

Growlight Quattro

Växtlampor

Distributör och nordisk importör:

EcoSoluons
VENSO EcoSolutions AB
Ögärdesvägen 21
433 30 PARTILLE

Tel: 031-3400250
Fax: 0313400275

e-mail: info@venso.se
Hemsida: venso-ecosolutions.se

