
INSTRUKTION 

Odlingsstation – Grow Light Garden 
Denna instruktion är ett komplement till originalinstruktionen med hänvisning till respektive bilder 

och tecknade instruktioner. 

Innehåll: 

1 st Välvd huva

1 st Bottenbricka

1 st Bottenplattform
1 st Bevattningsmatta
2 st Fyrkantiga aluminiumrör

2 st Plastpluggar (för ovansidan av rören) 

2 st Klämmor, svarta
2 st Skruvar, svarta
2 st Muttrar, svarta
4 st Odlingslådor

1 st Elsladd med av/på-knapp

2 st Odlingslampor (bestående av ballast och lysrör)

2 st Nanotech reflektorer
4 st Skruvar
4 st Muttrar
4 st Clips att fästa lamporna

Att sätta ihop odlingsstationen bör inte ta mer än ca 30 minuter. Det enda verktyg du behöver är en 

hammare, eller hellre en gummiklubba och en skruvmejsel. 

Börja med att kontrollera att innehållet i  förpackningen stämmer med vad som levererats. 

Steg 1 (referens till Fig. 1) 

Lägg den välvda huven upp-och-ned på en plan utan och positionera reflektorpanelen inuti huven så 

att de fyra hålen passar. 

Steg 2 (referens till Fig 1) 

Passa in fästskruven i hålet genom en huven och reflektorpanelen. Trä ett clips över skruven  och 

fäst den genom att trä på en mutter och dra åt försiktigt men tillräckligt så att clipset sitter ordentligt 

mot reflektorpanelen. Upprepa för alla fyra hål. 

Steg 3 

Innan lamporna sätt på plats ansluts elkabeln i den blottlagda sockeln på ena änden. OBS! Anslut inte 

kabeln i uttaget ännu. 

Steg 4 (referens till Fig 2) 

Snäpp fast lamporna i position genom att trycka dem försiktigt in i clipsen. Undvik att trycka direkt 

på lysrören som är väldigt sköra. Tryck istället på hållarna (ballasten) 

Steg 5 (referens till Fig 3) 

För in de två fyrkantiga aluminiumrören i sina respektive fyrkantiga fästen i bottenbrickan. Man kan 

behöva slå lätt med en hammare/gummiklubba för att de ska åka ner på plats ordentligt.  



Steg 6 (referens till Fig 3) 

Trä på en gummiring på vardera aluminiumrör och dra dem så att de sitter ungefär mitt på röret. De 

kan vara ganska tröga att flytta men det är meningen eftersom de håller överdelen på plats. 

Nu är det dags att trä på överdelen. Höjden justeras genom att flytta gummiringarna. 

Slutligen trycker man i de fyrkantiga plastpluggarna upptill på de fyrkantiga rören. 

Steg 7 

Anslut elkabeln till kontakten. Odlingsstationen är nu redo att börja användas. 

Utbyte av lysrör 

Lysrören räcker ca 10000 timmar. När det blir dags att byta ut dem börja med att dra ur elkontakten. 

Sedan vrider man lysröret försiktigt. Då lossnar det ur sin kontakt. 

Det nya röret sätts in genom att man för in piggarna i skåran på kontakten på var sida och vrider 90 

grader. 

Säkerhetsinformation 

Denna produkt är utvecklad för inomhusbruk. 

Slå alltid av stämmen till odlingsstaionen vid byte eller justering av lysrören. 

Anslut alltid kontakten till ett jordat uttag. 

Om vatten spills nära elkontaktens anslutning ska kontakten dras ur väggen innan vattnet torkas upp. 

Placerna ingenting ovanpå odlingsstationen. 

Använd av/på-knappen på elsladden för av och påstängning av ljuset. 
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