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Garantivillkor

Tack för att du valt en av EcoSolutions produkter, som är utvecklade för oss av 
Parus i Korea. För att säkerställa korrekt funktion och drift har produkten testats 
och kontrollerats grundligt.

Garantiregler
Produkten omfattas av 2 års begränsad garanti. Garantin gäller från den inköps-
dag som framgår av ditt kvitto. Vid garantifel ska du kontakta vår serviceavdel-
ning. Kontaktuppgifter hittar du sist i detta dokument.

Garantin gäller inte om produkten:
• modifierats eller gjorts om
• anslutits till en dimmer
• anslutits till fel spänning eller dimmande styrdon
• använts utanför rekommenderat temperaturområde
• utsatts för mekanisk skada, t.ex. fallit ner i betonggolv
• plockats isär för felsökning/reparation

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Spara dessa instruk-
tioner för framtiden.

Säkerhetsanvisningar:
Innan du börjar använda produkten - läs och följ dessa instruktioner:
•	endast för användning inomhus
•	dra ur nätsladden när du rengör, desinficerar eller flyttar produkten
•	koppla ur strömmen om de elektriska anslutningarna till enheten blir blöta
•	använd endast reservdelar och förbrukningsmaterial till denna produkt som 

tillhandahålls av tillverkaren
•	 temperaturområde +16°C - +26°C
•	se till att dina händer är torra under installationen
•	produkten måste ha luftcirkulation – den får inte installeras i en tät inneslutning
•	produkten får inte anslutas till en dimmer
•	 titta inte direkt in i ljusskenet
•	om du hanterar produkten vårdslöst vid inkoppling kan du få elstötar
•	produktens kylflänsar blir varma (35-50°C) efter en tids användning
•	alla elektriska monteringsarbeten som krävs för installation av produkten måste 

utföras av behörig personal
•	använd inte produkten om den inte tänder, börjar blinka eller om ljusbilden blir svag
•	vid fel, stäng av enheten omedelbart. Försök aldrig reparera produkten på egen 

hand eftersom det kan orsaka allvarliga skador och upphäver garantin
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Avsedd användning

Allmänt
Många av våra växter kommer från regioner i världen där dygnsrytm och ljus 
skiljer sig från våra breddgrader. Att odla inomhus ställer därför särskilt höga krav 
på rätt belysning. Med rätt ljuskälla kan du odla kryddor och växter inomhus och 
dessutom ökar trivseln för oss människor.

Teknisk funktion
Produkten består bla av en ljuskälla (LED) med våglängder som är anpassade 
just för växters trivsel och tillväxt. 

Förvaring och skötsel:
Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för barn.
Det finns inga delar inuti LED-produkten som behöver bytas.
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Produktinfo

Exempel på odlingar;
Kökskryddor, Sallader, 
spenat, jordgubbar, basi-
lika, etc..

Modellbeteckning: PMF-M30 
Produkttyp: Vattenodling med LED-Ljus för hem och utbildning

Egenskaper:
 
•	 Lätt och bekväm odling i vattenkultur
•	 Lämpligt för odling i hem och utbildning
•	 Speciellt framtagen LED-belysning som ett resultat av mångårig 

forskning och utveckling. Genom att tillämpa teknik med optimal 
kombination av våglängder och ljusstyrka maximeras tillväxten. 

•	 Möjlig odling av bladgrönsaker, groddar och sticklingar.

Tekniska Specifikationer

Mått (BxLxH): 650mm x 300mm x 470mm
Material: Aluminium, akryl
Effekt: 30 W
Spänning: 90 ~ 240V, 50/60Hz
LED-belysning: LED Växtljus (rött/blått/vitt)  
 ljusstyrka och våglängd går att växla
PPFD* (200mm): 350 μmol 
Ljusvinkel 90°
Livslängd >50 000 timmar

*PPFD är mängden nyttigt växtljus.
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Ingående delar

1

3

1. LED-Växtlampa 
LED-växtlampan avger ett artificiellt ljus som kan ersätta solen.  

2. Planteringsbricka 
För odling i vatten med näringsämnen. Fröer och sticklingar planteras 
i en svamp och nätkruka, dessa placeras i planteringsbrickan. 
Ett rent och effektivt sätt att odla på, med mycket snabb tillväxt! 

3. Behållare 
Behållare för jordkrukor eller vatten med näringslösning. 

4. Nätdel 

4

2
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Montering

Så här monterar du din Eco Grow
Eco Grow levereras med bottenplattan omonterad. Du behöver en vanlig phillips 
skruvmejsel (kryssmejsel) för att skruva ihop bottenplattan med ljusbågen. Använd 
de medföljande 4 skruvarna. Plattan ska vändas med skruvförsänkningen och 
etiketten neråt och den infrästa ”Parus” texten uppåt. 

Ljusbågen och bottenplattan behöver skruvas ihop

Använd en kryssmejsel
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Installation

Hur du installerar produkten 

Lämplig placering
Produkten placeras på lämplig plats inomhus med en inomhustemperatur mel-
lan 16 och 26 grader. Den ideala miljön har en temperatur på18 - 24 grader, en 
luftfuktighet på minst 50% och god luftcirkulation.
 
Notera! 
Om produkten placeras där temperaturen och luftfuktigheten är för hög eller för 
låg, kan tillväxten bli långsam eller helt stanna av.
 
Produkten bör installeras på en plan och stabil yta
Om produkten inte placeras vågrätt så kan det resultera i att vatten läcker ut eller 
att växtligheten blir ojämn.

 
Anslut strömmen
Anslut nätsladden. Nätsladden bör kopplas via den medföljande timern, se till att 
timern är ställd i timerläge, se sida 8. 
Slå på strömbrytaren.

Försäkra dig om att strömkontakten är torr innan du ansluter den till uttaget!
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Timer

Lägesval och dimning
Kontrollenheten har 1 knapp för lägesval (Select) och 2 knappar dimning/ljusintensi-
tet (Red/Blue). Varje läge har en indikator (röd lysdiod), som visar att läget är valt.

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). 

Dimningsknappar 
Ljusintensiteten kan regleras i 4 olika nivåer.

Belysnings-schema 
 

Läge PÅ (timmar) AV (timmar)
Other  24 (alltid på) -
Flowers 12 12
Herbs 18 6
Salad 16 8



10

Så ställer du in timern

Lägesval 
Other, Flowers, Herbs, Salad

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.  
 
Se tabellen ”belysnings-schema” för belysningstid för respektive läge.  
Other-läget lyser konstant. 

Timern nollställs efter varje tryck på SELECT-knappen.

Dimning 
Ljusintensiteten kan regleras i 4 olika nivåer, individuellt för respektive rött och 
blått våglängdsområde.

Varje tryck på knappen sänker ljusintensiteten. När ljuset slocknat helt börjar 
cykeln om igen; ett tryck efter att lamporna slocknat resulterar i att ljusnivån åter-
ställs till högsta intensitet.  
Din inställning sparas automatiskt 2 sekunder efter senaste knapptryckning. 

RED - Röd dimningsknapp 
Tryck på denna knapp för att ändra ljusintensiteten för de röda våglängderna. 
Ljusintensiteten går att ändra i 4 nivåer. 

BLUE - Blå dimningsknapp 
Tryck på denna knapp för att ändra ljusintensiteten för de blåa våglängderna. 
Ljusintensiteten går att ändra i 4 nivåer.
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Odling i jord

Hålla liv i köpta örtkryddor 
Dina köpta örtkryddor ställer du direkt i det svarta karet. Ta bort ev skyddsplast 
runt om. Vattna direkt i karet (OBS! du ska inte vattna ovanifrån). Vattna ca 
2ggr/vecka och fyll då så att botten av karet täcks med ca 1cm vatten.
Ställ in ev timer så länge som du vill ge dem ljus (rek.10-14h) och sätt på ljuset.

Förgro plantor
Fyll en kruka eller såddbricka med jord. Plantera fröet i jorden och täck med lite 
jord. Ställ krukan/brickan i det svarta karet och vattna dem så att jorden är lätt 
fuktig. Ställ brickan under ljusrampen och sätt på ljuset med valfri tidsgräns.

Ta sticklingar
Välj en bra gren av plantan. Klipp av den några millimeter under ett blad ca 
10cm från toppen. Rensa bort onödiga blad och välj antingen att ställa stickling-
en i vatten några dagar tills rötter slagit ut eller plantera den direkt i jord.
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Vattenodling

 • Nätkruka: 15st (återanvändbar)
 • Reflekterande täcklock: 15st (återanvändbar)
 • Reflekterande täcklock med hål: 15st (återanvändbar)
 • Svamp: 30st (förbrukas)
 • Fuktkupa för frösådd: 15st (återanvändbar)
 • Flottör: 2st
 • Näringslösning: A:100ml + B:100ml
 • Doseringsspruta: 1st
 • Rostfri pincett: 1st

Täcklock Nätkruka
Fuktkupa

Täcklock med hål
Svamp

Att odla hydroponiskt (i vatten) innebär att man får en snabbare tillväxt och större 
skördar. Man slipper också skadeinsekter som kan finnas vilande i jorden. Fröer 
och sticklingar planteras i en svamp och nätkruka. Ett rent och effektivt sätt att 
odla på, med mycket snabb tillväxt!
På följande sidor kan du läsa om hur du gör.

Medföljande delar:

Flottör
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Flottör

Förbered vatten

Fyll vattenbehållaren med vatten upp till max-nivån, 3,5 Liter. 
Lämplig temperatur på vattnet är 20 - 24°C. 

Metod 1: Fyll på vatten direkt i vattenbehållaren genom att lyfta den i handtagen 
och föra den under kranen. 
Metod 2: Använd en tillbringare för att fylla på vatten.

Notera!
Se till att hålla undan nätkabeln och adaptern när du fyller vattenbehållaren. Om 
de blir blöta så bör du koppla ur nätkabeln och torka av ordentligt innan systemet 
kopplas in igen.  

maxnivå

miniminivå
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Tillsätt näringslösning

1. Använd den medföljande eller rekommenderade näringslösningen av två 
komponent typ, A och B. Användning av annan typ av näringslösning än 
rekommenderad kan medföra oönskade effekter eller att odlingen miss-
lyckas helt. 

2. Mät upp 4ml näringslösning A och häll i vattenbehållaren. 

3. Mät upp 4ml näringslösning B och häll i vattenbehållaren. 

4. Förslut flaskorna med näringslösning noga, och förvara dem på en mörk 
och sval plats. 
 
Påfyllning 
Korrekt mängd näringslösning A och B per liter vatten är 2ml vardera.  
Exempel: Om du fyller på 2 liter vatten så ska du tillsätta 4ml av närings-
lösning A  
och 4ml av näringslösning B.

 

Näringslösning A och B
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Plantering

1. Förbered frön  
Blötlägg fröerna i en kopp med vatten under 
minst 24 timmar, eller tills de börjat gro. Genom 
att blötlägga frön i vatten hjälper man dem att 
gro lättare. 

2. Ta fram svampen för groning 
Svampen för groning har ett kryss-spår som gör 
att rötterna kommer ut lättare. Doppa svampen 
i vatten och pressa den upprepade gånger tills 
den blivit helt mättad med vatten.  
Notera: Se till att svampen är helt mättad med 
vatten. Om svampen är för torr, så kommer inte 
fröerna gro. 

3. Plantera frön i svamparna 
Plantera 2 till 3 frön i de blötlagda svamparna. 
Notera: Om du planterar små frön (tex. sallad), 
se till att inte plantera dem för djupt. Risken är 
då att de ruttnar. 
 
Planteringsdjup: 
Små frön: 2 - 3 mm 
Stora frön: 4 - 6 mm 

4. Sätt svamparna i nätkrukan 
Placera sedan nätkrukan i planteringsbrickan 
och täck svampen med täcklocket utan hål. Det 
reflekterande täcklocket blockerar inkommande 
ljus och underlättar groning. 
 
Efter 2-3 dagar eller när plantorna börjar lyfta 
på locket, tar du bort täcklocket och ersätter det 
med ett med hål i samt täcker med fuktkupan.

Blötläggning

Svamp

Plantering

Plantering
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Planteringsförlopp

Groning Etablering Dax att avlägsna fuktkupan

Tillväxtperiod

1. Groperiod (2 - 3 dagar) 
Groning kommer att ske 2 - 3 dagar efter att fröna planterats och täcks med 
täcklocket. Groperioden kan dock variera beroende på frösort.  
Notera: Fröerna kommer inte att gro om de planterats för djupt eller om svam-
pen inte blivit tillräckligt blöt.  

2. Etableringsperiod (2 veckor) 
När fröet har grott så ersätter du täcklocket med ett med hål i samt täcker plan-
tan med fuktkupan så att fuktigheten bibehålls och plantan får en sund tillväxt. 
 
Om det har kommit mer än 2 - 3 plantor tar du bort de svagaste och lämnar 
kvar det bästa exemplaret. Under etableringsperioden, ska du ha på det blåa 
ljuset. De blå/vita våglängderna som avges här är optimala för rottillväxt och 
plantans tidiga utveckling. När plantan blir så stor att den kommer i kontakt 
med fuktkupan då är det dax att avlägsna kupan. 
Notera: När du tar bort fuktkupan bör du stänga av belysningen och vänta tills 
fukten avdunstat från plantorna innan du sätter på ljuset igen.  

3. Tillväxtperiod (2 - 3 veckor)  
Efter att du tagit bort fuktkupan går plantorna över i tillväxtperioden. Under 
tillväxtperioden slår du på båda våglängderna, rött och blått. Ljusintensiteten 
fördubblas och plantans tillväxt accellererar. Du bör fortsättningsvis kontrol-
lera att det finns tillräckligt med vatten, och fylla på med vatten/näringslösning 
vid behov. När plantorna hunnit bli 30 dagar gamla så kan de förbruka ca 0,5L 
vatten om dagen.

Dags för skörd
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Skörd

Skördemetod

Du kan nypa av bladen för hand eller klippa av med sax, alternativt tar du ut 
hela plantan. Efter skörd kan alla delar återanvändas förutom svamparna.

Problem, symptom och lösningar

Uttorkade toppar
Hög koncentration av näringslösning och onormala pH-värden kan orsaka 
brända och uttorkade toppar. I det läget måste du lägga till mer vatten för att 
reducera koncentrationen av näringslösningen och sänka styrkan på LED-belys-
ningen.

Gula blad
Om det är för lite näring i vattnet så kan bladen bli gula. I det läget måste du 
tillföra mer näringslösning så snart som möjligt, men räkna med att det kan ta tid 
innan resultatet syns.
 
Skadedjur
Om växterna skulle bli drabbade av skadedjur, tar du ur hela plantan med nät-
krukan och sköljer bort ohyran med rinnande vatten.

Mer information
Mer information finns på www.plantfactory.se
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Rengöring

Rengöring
Tvätta planteringsbrickan och vattenbehållaren med tvål och vatten, torka rent 
och låt lufttorka. Tvätta även nätkorg och täcklock. Se till att allting är ordentligt 
rengjort före ny odling.

Desinficering och sterilisering
Efter skörd rekommenderas sterilisering och desinfektion.
Fyll vattenbehållaren upp till  ca 2/3 med vatten och klorin el. liknande.  Följ 
anvisning på förpackningen. Låt stå i 1-3 timmar. Häll av och låt lufttorka. 

Rengöring och desinfektion



19

Frågor och svar

Var installerar jag min EcoGrow?
Produkten ska installeras inomhus.  
Lämplig temperatur: 16 till 24 grader.  
Lämplig luftfuktighet: 60%.
Om temperaturen är lägre eller högre än de rekommenderade kommer 
växterna inte att växa bra. 
Håll produkten borta från stark värme, kyla och luftdrag.

Behöver jag hantera EcoGrow dagligen?
Nej. Denna produkt fungerar automatiskt när allt är inställt. Kontrollera 
bara att produkten fungerar som den ska. Vatten och näringslösning 
måste tillsättas regelbundet när växterna blivit större.

Hur gör jag för att släcka ljuset manuellt?
Belysningen är inställd på automatik, men manuell av/på inställning är 
möjlig. LED-belysningen har en huvudströmbrytare med vilken man kan 
justera ljusnivån alt. stänga av/på ljuset. 

Belysningstider för olika växter
 -Sallad: belysningstid 16 timmar, mörker 8 timmar
 -Blommor eller andra grönsaker kräver att ljuset är släckt minst 6 tim-
mar nattetid. 

Skäl till att frön inte gror?
Jorden är för torr. Frön har planterats för djupt. Fröerna kan vara för 
gamla.

Jag skulle vilja odla ej rekommenderade växter
Om du har funderingar på en specifik växt som du vill odla, ställ då en 
fråga till oss så svarar vi på om det är möjligt och i så fall hur.

Vad händer om det blir strömmavbrott?
Det kan hända att det blir strömavbrott när du odllar i din EcoGrow. 
När strömmen är tillbaka slås produkten på och fungerar som vanligt. 
Kontrollera timern.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kan du gå in på  
www.plantfactory.se, eller maila till info@plantfactory.se.  
Du är också välkommen att slå oss en signal på 031-3400250.



VENSO EcoSolutions AB
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433 30  PARTILLE Fax: 0313400275 www.ecosolutions.nu 

Eco Herb 
PMF-M10

Mini Plantfactory 
PMF-M20

Mini Plant Factory finns i tre storlekar 
 
PMF-M30 Eco Grow 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 Eco Herb 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 Eco Herb 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. 

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.

Growlight 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.

Växtlampor - för hemmiljö och lite mindre ytor.
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. 

Mini Plantfactory 
PMF-M30

Growlight Duo

Growlight Quattro

Växtlampor

Övrigt i sortimentet

EcoSolu�ons

Distributör och nordisk importör: 


