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De redskap du behöver för montering är en hammare, helst med gummiklubba eller motsvarande och en stjärnskruvmejsel.

Börja med att kontrollera att innehållet är komplett: 
Stor Odlingsstation
1 Välvt tak
1 Underbricka
1 Plattform för underbevattningen
1 Kapillärmatta
2 Fyrkantsrör
2 Plastpluggar (till fyrkantsrören)
2 Klämmor för höjdjustering inkl. mutter och skruv 
4 Odlingsbrickor
1 Elsladd med strömbrytare
2 Lampor (armatur, lysrör och nanoreflektor)
4 Fästskruvar
4 Muttrar
4 Clips till armaturen 

Steg 1 (se fig 1)
Lägg taket upp och ned på en slät yta. 
Trä en fästskruv genom hålet i taket underifrån. Tträ ett clips över skruven och fäst den genom att trä och skruva en mutter på 
fästskruven i lockets insida (den sidan som nu ligger uppåt)

Steg 2 (se fig 2)
Avlägsna den blå filmen som täcker reflektorn. Enklast gör man det genom att avlägsna lysröret. Det tas bort genom att man 
vrider det 90 grader så att det släpper från fästet och kan dras ut.
Sätt tillbaka lysröret genom att trä ändarna i fästet på armaturen och vrid återigen 90 grader så att det låser i sin position.

Steg 3
Fäst elsladden i änden på armaturen. OBS! Stick inte in kontakten än!

Steg 4 (se fig 3)
Fäst armaturen med lysrör och reflektor i clipsen genom att trycka den försiktigt på plats. OBS! Tryck inte direkt på lysröret 
som är skört utan tryck i ändarna på armaturen.

Steg 5 (se fig 4.)
Trä var och en av fyrkantsrören in i den fyrkantiga hållaren på utsidan av var kortsida på underbrickan. Använd en 
gummiklubba så att de kommer ner ordentligt i hållaren. (Används en vanlig hammare kan man lägga någon mellan röret och 
hammaren så att röret inte skadas.)

Steg 6 (se fig 4 och 5)
Sätt in skruven och muttern till klämmorna som justerar höjden och trä klämman över fyrkantsröret (en på var sida). Spänn fast 
klämman på önskad höjd genom att skruva åt med skruven. Ta inte i för hårt, ett lätt vrid eller två räcker.
Trä taket med den monterade lampan över fyrkantsrören och låt det vila på klämmorna.
Försegla öppningen på fyrkantsröret upptill med plastpluggarna

Steg 7
Anslut elsladden till ett uttag. Enheten är nu klar att användas.

Steg 8 (användning)
Placera de två plattformarna till underbevattningen i underbrickan  enligt fig 6.
Täck plattformarna med kapillärmattan med den mörka sidan upp och lägg överskottsmaterialet ner i underbrickan där det kan 
suga upp vatten.
Notera att underbevattningsfunktionen är valfri att använda.

Instruktion för montering av odlingsstation 
Notera! Denna instruktion används tillsammans med bilder i originalinstruktionen på engelska

Liten Odlingsstation
1 Välvt tak
1 Underbricka
1 Plattform för underbevattningen
1 Kapillärmatta
2 Fyrkantsrör
2 Plastpluggar (till fyrkantsrören)
2 Klämmor för höjdjustering inkl. mutter och skruv 
4 Odlingsbrickor
1 Elsladd med strömbrytare
1 Lampa (armatur, lysrör och nanoreflektor)
2 Fästskruvar
2 Muttrar
2 Clips till armaturen 


