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A. Několik slov od našeho zakladatele

„Rostlinné klíčky jsou ideálním doplňkem – potravinou budoucnosti. Jsou ekonomické, 
ekologické, mají málo kalorií a nízký obsah tuku, snadno se skladují, snadno a rychle se 
pěstují, jsou chutné a všestranně použitelné. Chceme-li předejít ukládání jedovatých látek, 
volných radikálů, oxidů, hydroxylů atd., musíme náš jídelníček obohatit o přírodní, 100% 
organické živiny. Řešením jsou klíčky! Tenhle názor mě dovedl k vývoji automatického 
zařízení na pěstování klíčků v domácím prostředí, jednotky EasyGreen® Light. Mým cílem 
bylo podpořit a usnadnit konzumaci klíčků, zeleniny a přírodních potravin vůbec, udělat něco 
pro zdravější svět.“

Sol Azulay, zakladatel
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B. Blahopřejeme Vám,

Stali jste se majitelem nového zařízení EasyGreen Light (EGL), 
nejlepšího domácího klíčidla na světě! 

Jedna jednotka EasyGreen by měla být schopná zásobovat čerstvě naklíčenými doplňky 
čtyřčlennou rodinu. Pro ty, kdo rádi konzumují šťávu z naklíčené pšenice každý den, by měla stačit   
2 až 3 klíčidla EasyGreen EGL. Všestranně užitečné zařízení EasyGreen se postará o všechny 
nepříjemnosti spojené s pěstováním klíčků. Konec plísním, hnilobám nebo sušení.

Přečtěte si prosím celé bezpečnostní pokyny a teprve potom se pusťte do 
práce s klíčidlem.

Nově vyvinutý systém EasyGreen obstará pěstování křehkých rostlinných klíčků skoro sám.    
I když nepatříte mezi nadšené zahradníky, zjistíte, jak je jednoduché a zábavné nechat vyklíčit různá 
semínka, vypěstovat čerstvé, křehké klíčky, navíc s vědomím, že se jedná o jednu z nejčistších      
a nejvýživnějších potravin, jaké jste kdy konzumovali. Děti se dozví něco o přírodě a pochutnají si na 
čerstvé zelenině zaseté jen před několika dny. Řiďte se návodem k obsluze. Máte-li nějaké dotazy, 
které nejsou zodpovězeny v tomto manuálu, napište nám na adresu: easygreensprouts@gmail.com.

C. Všeobecné informace

Lidé se pouštějí do pěstování klíčků z celé řady důvodů. Mnozí se dají do pěstování, když si 
přečtou, jak jsou klíčky zdravé, nebo když jim to poradí lékař. Některé ohromí výživná hodnota určitých 
naklíčených semen. Někteří jen chtějí mít výhonky čerstvější, než nabízí prodejna zeleniny. Jiným 
připadají omlazující a léčivé účinky klíčků jako zázrak. Ať už je váš důvod pro pěstování vlastních 
ČERSTVÝCH, křehkých a zdravých klíčků jakýkoliv, jsme si jistí, že si práci s klíčidlem EasyGreen 
EGL zamilujete.

Ředkvička



D. Systém EasyGreen
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E. Příslušenství – vysvětlení

E1. Vaničky: 
Ke každému zařízení EGL dodáváme 5 vaniček. Používají se na klíčení většiny semínek 
skupiny 1 a 2 (v další části návodu popíšeme tři skupiny klíčků).

E2. Velké misky:
Do zařízení EGL můžete místo 5 vaniček vložit jednu velkou misku. Velké misky 
jsou šikovné, když potřebujete větší úrodu, např. pšenice. Velké misky dodáváme 
v balení po třech kusech. Pšenice potřebuje 8 až 12denní růstový cyklus. Misku lze 
z úsporných důvodů z klíčidla po 5 až 7 dnech vyndat a nechat pšenici dalších 3 až 
5 dnů růst mimo zařízení EGL. Pak můžete použít druhou misku, aby klíčidlo nezahálelo. 
Když je první miska připravená ke sklizni, druhou můžete z klíčidla vyndat, aby 
úroda dorostla, a nahradit ji miskou třetí. (výroba bude zahájena koncem roku 2017).

E3. Filtry vzduchu:
Vzduchové filtry by se měly vyměňovat každé 3 měsíce. V hodně prašném prostředí 
doporučujeme lhůtu zkrátit na 2 měsíce. Filtry vzduchu dodáváme v balení po třech.

E4. Zátky:
Zařízení se standardně dodává se 2 zátkami. Je důležité, aby zátky byly na svých 
místech. EasyGreen vytváří mlhu a kyslík. Když zátky nepoužijete, většina mlhy 
a kyslíku otevřeným otvorem unikne, místo aby zvlhčovala rostlinky, a to je příležitost 
pro růst plísní a hnilobu. Je užitečné mít sadu náhradních zátek pro případ, že by se 
některá ztratila. Zátky dodáváme v balení po dvou.

E5. Odtoková hadička:
Odtokové hadičky se vyrábějí z materiálu používaného ve zdravotnictví. Zjistili jsme, 
že jsou vhodnější, než dříve používané vinylové. Úkolem hadičky je odvádět přebytečnou 
vodu ze zařízení. (Další informace o hadičkách najdete dále v tomto návodu).
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F. Uvedení do chodu

Odstraňte veškerý materiál a tiskoviny, které mohly být uloženy uvnitř nakličovací komory. Po 
rozbalení postavte zařízení EasyGreen na stůl a zkontrolujte si, že nic nechybí a žádná součást není 
poškozená. 

Každé zařízení EasyGreen se skládá ze dvou komor. Jednou je nakličovací komora, kam se 
vkládá tác nebo vaničky a druhou je zásobník vody, kde je nainstalovaný generátor mlhy.

E6. Víko, základna klíčidla, kryt generátoru mlhy:
To jsou 3 hlavní části nového klíčidla EasyGreen Light (EGL). Nové zařízení je konstruováno tak, aby bylo 
možné kteroukoli část v případě poškození vyměnit. Výměna potřebné části místo likvidace celého zařízení 
ušetří peníze a životní prostředí. Tyto díly dodáváme jednotlivě. 

Zásobník vody

Nakličovací 
komora
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4. Za pomoci trychtýře naplňte komoru vodou. Hladina vody by měla dosahovat těsně pod
okraj dělicí přepážky. 

G. EasyGreen EGL - uvedení do chodu

1. Postavte zařízení EasyGreen na pevnou a vodorovnou podložku, kde se udržuje teplota
kolem 21 °C. Zařízení umístěte tak, aby na ně nesvítilo slunce. Klíčidlo EasyGreen je třeba umístit ve 
výšce aspoň 0,5 metru nad zemí kvůli účinnému odtoku vody. 

2. EGL má odtokový otvor na pravé straně, proto je postavte nalevo od dřezu.
3. Na odtokový otvor EGL nasaďte hadičku a veďte ji do dřezu. Voda z klíčidla EGL může odtékat

rovnou do kuchyňského dřezu. Pokud zařízení umístíte jinam, budete potřebovat nádobu (kbelík) asi 
0,5 metru pod klíčidlem EasyGreen. Odtoková hadička pak povede do nádoby, např. kbelíku. Jako 
nádobu na sběr vody můžete použít plastový kanystr na 3,8 litru. Přebytečnou hadičku odřízněte, aby 
zasahovala do nádoby asi 4 až 5 cm a zajistěte ji k okraji nádoby lepicí páskou. Kdybyste hadičku 
nechali zasahovat hlouběji, jakmile by hladina vody v nádobě dosáhla k hadičce, systém by se přestal 
odvodňovat a voda by začala unikat kolem klíčidla.

5. Kabel generátoru mlhy připojte do zásuvky a nechte zařízení asi
10 až 15 minut zapnuté. 

6. Zlehka foukněte do odtokové hadičky, tím se odstraní případné
nečistoty a zajistí průtok vody. Generátor mlhy nechte zapnutý, dokud do dřezu 
nebo připravené nádoby nezačne voda nerušeně odtékat.

7. Najděte časový spínač dodaný se zařízením. Jedná se o speciální
časovač, který zapíná tvorbu mlhy a okysličování v 15minutových cyklech až 
96krát za den. Časovač uchopte podle fotografie. Každá vysunutá páčka zapne 
generátor mlhy asi na 15 minut. Vysuňte 1 páčku každou 3. až 3,5. hodinu, čili 
7 páček na den. 
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To je normální nastavení klíčidla EasyGreen EGL. Podle druhu semen a ročního období lze 
nastavit jiné rozložení aktivačních časů. O tom se zmíníme později.

H. EasyGreen je připravený k použití ... PĚSTUJEME

Zjistili jsme, že většina uživatelů nechává semena naklíčit ve vaničkách, a ve velkých miskách 
(volitelných) pak nechávají růst ‚zeleninu‘. Hlavním důvodem je, že se z rostlinek pšenice, pohanky 
a slunečnice dělají šťávy pro jejich léčivé účinky, a k získání dostatečného množství šťávy je třeba 
větší sklizně. Vaničky jsou šikovnější a lépe se umyjí v dřezu, případně v myčce. Máte-li v úmyslu 
používat EasyGreen na pěstování své denní dávky vitamínů a enzymů, používejte vaničky. Vaničky 
stačí na odpovídající úrodu k doplnění diety. Můžete se spolehnout, že z vaničky sklidíte DENNÍ 
DÁVKU ČERSTVÝCH KLÍČKŮ. Použijete-li klíčidlo EasyGreen, nebudete muset semínka namáčet. 
Růstové cykly popisované v tomto návodu začínají u suchých semen a končí, když můžete sklízet. 
S některými druhy semen budete potřebovat trochu praxe, než dosáhnete dobrých výsledků. 
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I. typy semen – obecně

Z některých semen může být úroda kontaminovaná. Nakupovaná semena mohou být ošetřena 
proti plísním a bakteriím. Rozhodnete-li se ošetřovat semena sami, namočte je na 20 až 30 minut 
do roztoku chlornanu sodného nebo chlornanu vápenatého v koncentraci 200 mg/kg. Po namočení 
důkladně opláchněte.

V růstové komoře je třeba udržovat takřka sterilní čistotu. Je nutné zajistit, aby v ní po minulém 
cyklu nezůstaly bakterie nebo plísně. Pečlivě dodržuje pokyny k čištění, aby bylo toto riziko co 
nejmenší.
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Existují rozdílné představy o tom, jaké klíčky, fazole nebo zeleninu konzumovat a kdy. Tomu 
se tento návod nevěnuje. Měli byste se na to dotázat všeho praktického lékaře nebo poradce na 
výživu. Informace v návodu jsme omezili na to „Jak...“ pěstovat klíčky. 

Semena rozdělujeme do následujících skupin:

J. Skupina 1. (Přibližně 5denní růstový cyklus); vojtěška, jetel, ředkev, kapusta, hnědá hořčice, 
brokolice. 
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K. Skupina 2. (Přibližně 2 až 4denní růstový cyklus); Zelený hrášek, žito, špalda, měkká pšenice, 
loupané slunečnice, fazole Mungo, pískavice řecké seno, čočka, cizrna *, fazole azuki *, sója *, kamut*

* Vyžaduje větší zkušenosti
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L. Skupina 3. (Přibližně 10denní růstový cyklus) Slunečnice, pohanka, mladá pšenice, cibule, šalvěj, 
česnek.  

Uvedené časy jsou orientační, protože délku cyklu ovlivňuje zeměpisná poloha, klimatické 
podmínky a roční doba.

Do společné misky nedávejte semena z různých skupin. Spokojeně tam narostou, ale protože 
neklíčí stejně dlouho, budou se vám těžko vybírat vyrostlé mezi těmi ostatními. Na salátovou směs 
experimentujte se semeny jedné skupiny.

Velikost úrody z jednotlivých vaniček nebo misky se bude lišit podle množství použitých semen. 
Důležité je nechávat klíčit jen tolik, kolik za den spotřebujete. Po troše experimentování už budete 
vědět, kolik semen nechat vyklíčit v jedné vaničce. Chcete-li nechat klíčit jen část vaničky nebo misky, 
pokropte nejprve semena v zadní části (nejdále od přední strany zařízení). 

M. Skupina 1 (5denní cyklus) ROTACE VANIČEK
M1. Den 1

Zkontrolujte odtokový otvor jednotlivých vaniček. Odstraňte zbytky semen z minulého cyklu 
klíčení. Vaničku navlhčete. Tak dosáhnete toho, že se semena „nalepí“ na dno vaničky. Důkladné 
umytí vaničky mýdlem minimalizuje statickou elektřinu. Pomůže to udržet vodu na dně.

Pravidelnou vrstvu semen ve vaničce pokropte. Vaničkou zatřeste ze strany na stranu, aby 
se semena rozprostřela po celém dnu. Chcete-li urychlit začátek klíčení, postříkejte semena mlhou 
z ručního rozprašovače (jaký používáte na květiny), a teprve potom vaničku vložte do klíčidla.
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Vaničku vložte na pravou stranu růstové komory. Zbývající prostor vyplní prázdné vaničky. 
Přiklopte víko. 
M2. Den 2, 3, 4

Otočte první vaničku a přesuňte ji úplně doleva. Do prázdné vaničky nasypejte semena    
a umístěte ji úplně napravo. Vaničky posouvejte každý den o „krok“ doleva a vaničku s novými semeny 
dávejte na pravou stranu. Při posouvání doleva nezapomeňte vaničky otáčet. Přiklopte víko. 
M3. Den 5

Po 5denním klíčení vyndejte z klíčidla vaničku z levé strany. Sklizeň úrody. Vyčistěte odtokové 
otvory prázdné vaničky. Vaničku umyjte a postříkejte další semena. 4 vaničky posuňte o krok doleva 
a nově naplněnou vaničku vložte pravého rohu komory. Než klíčky uložíte do ledničky, propláchněte 
je vodou, aby se zbavily slupek.

Semena skupiny 1 dosahují vrcholu výživné hodnoty asi 5. a 6. den klíčení. Hlavní předností 
tohoto automatického klíčidla je, že můžete celý proces řídit. Když si klíčky koupíte, těžko poznáte, 
jak jsou staré, ale s jistotou se dá říci, že budou starší než 5 dnů. Nutriční obsah tudíž už bude za 
zenitem.

Po 5denním klíčení začnou rostlinky spotřebovávat nutriční hodnotu na svůj další růst. Nejlepším 
využitím hodnoty klíčků je vyndat „hotovou“ vaničku z klíčidla EasyGreen, úrodu opláchnout a čerstvou 
přidat do jídla. To je zřejmě nejlepší příležitost konzumace nejčerstvějších potravin. Úroda vám bude 
růst ještě na talíři! 

Zásobník vody doplňujte každý den! 

N. Skupina 2
N1. Fazole

Většina fazolí potřebuje 2 až 3denní cyklus, než bude vhodná ke konzumaci. Dobrým ukazatelem, 
že už se fazole dají konzumovat, je malý klíček (ocásek). Tento ocásek by měl být asi 3 mm dlouhý. 
Jakmile se od fazole oddělí slupka, začne proces rozkladu. Necháte-li je klíčit déle, mohou zplesnivět.
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Po vynálezu hydroponických klíčících zařízení, jako je EasyGreen, kde se nepracuje s půdou, 
některé instituce doporučují vyrábět šťávu z klíčků slunečnicových semen po 3 až 4 dnech klíčení,       
a to i s kořínky. V podobě šťávy nebo směsi můžete konzumovat velké množství. Je to velice efektivní, 
protože cyklus klíčení je krátký, a v jednom časovém intervalu můžete pěstovat více vaniček. Klíčky 
je třeba před konzumací v jakékoliv formě důkladně vyprat. 

To ovšem neplatí pro mladou pšenici. Tu odstřihněte nad kořínky a zpracujte na šťávu. Někteří 
lidé rádi sklízejí fazole jako zeleninu. Kdybyste například chtěli sklízet hrášek do salátů, měli byste 
ho nechat růst do délky 7–12 cm. V tom případě stříhejte rostlinky asi 1,5 cm nad semeny. Použitelná 
bude jen horní část.

P. Jak pěstovat mladou pšenici pomocí několika klíčidel EasyGreen EGL

Jeden šálek (hrnek) zrní rozprostřete ve velké misce. Celé dno by mělo být pokryté.
Misku vložte do prvního klíčidla EGL. Po 3 až 4 dnech zasejte v druhém EGL. Sklízejte z prvního 

klíčidla, když budou výhonky zelené a vysoké 12 až 15 cm. Mladou pšenici lze během zimních měsíců 
dát na několik hodin na slunce, aby dříve zezelenala. Když rostlinky dosáhnou k víku, můžete ho 
sundat a nechat je růst dál.

O. Skupina 3
O1. Listová zelenina

Některá semena můžete nechat vyrůst jako zeleninu. Nejčastěji se k tomu používá pšenice, 
pohanka a slunečnice. Při pěstování pohanky a slunečnice je třeba během prvních dní klíčení hlídat 
světlo. Jestliže klíčky rostou v šeru, mají sklon růst do délky a tenký stonek těžko unese váhu klíčku. 
Když je ale vystavíte světlu moc brzy, nevyrostou za 8 až 10 dnů do takové délky, abyste je mohli 
použít do salátu. Z hlediska výživné hodnoty je úplně jedno, budou-li rostlinky kratší nebo delší. Od 
pěstitelů víme, že je někteří nechávají více narůst hlavně z estetických důvodů. 
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 R. Čištění

POZNÁMKA: K ČIŠTĚNÍ KLÍČIDLA EASYGREEN 
NEPOUŽÍVEJTE PROSTŘEDKY S OBSAHEM ABRAZIVA.

R1. Po sklizni – Misky a vaničky

Z vaniček nebo misky odstraňte zbytky klíčků. Nádoby důkladně opláchněte a pak do nich 
nalijte roztok obsahující 3 lžíce bělidla ve 3,8 litrech vody. Asi 20 minut nechte stát a před novým 
použitím je důkladně vypláchněte nebo umyjte v myčce.

R2. Týdenní – Zařízení

1. Napájecí kabel klíčidla EasyGreen EGL odpojte ze zásuvky. Vyndejte vaničky nebo misky 
i s případnou úrodou.

2. Pomocí šestihranného klíče (dodaný s výrobkem) demontujte generátor mlhy. Oddělte 
kryt generátoru od základny.

3. Odpojte odtokovou hadičku.

4. Víko, dno (základnu), kryt generátoru mlhy a misky naskládejte do myčky. 

5. Sestavte všechny díly a zařízení bude připravené k dalšímu použití.

GENERÁTOR MLHY SE NESMÍ PONOŘIT DO VODY NEBO ČISTIT POD TEKOUCÍ VODOU! MOHLI 
BYSTE SI PŘIVODIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZNIČIT GENERÁTOR. Generátor rovněž 
nedávejte do myčky nádobí.

Q. Uložení do ledničky

Budete-li potřebovat uložit část sklizně do ledničky, můžete ji nechat ve vaničce a vložit ji tam. 
Vaničky a misky jsou upravené na odtok vody, proto jí v nich při chlazení v ledničce moc nezbyde. 
Nízká teplota růst zpomalí, ale nezastaví ho úplně! 

Jestliže se rozhodnete nepoužít při pěstování systém rotace, můžete naplnit všech pět vaniček 
semeny a nechat je klíčit najednou. Zkušenosti však ukazují, že není jednoduché udržet je čerstvé 
víc než pár dní. Jedna osoba průměrně spotřebuje 1/3 vaničky za den, takže 2/3 bude nutné několik 
dní skladovat v ledničce. To ovšem není v souladu s původním cílem konzumovat denně ČERSTVÉ 
klíčky. Čerstvé klíčky (přibližně 5 dnů staré) jsou nutričně nesrovnatelně hodnotnější než staré. 
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FILTR VZDUCHU – Vyměňujte každé 3 měsíce. 

S. PŘESNÉ NASTAVENÍ GENERÁTORU MLHY

Regulace generátoru Mistaponic podle vaší zeměpisné polohy a počasí. 

S1. MOŽNOST A - 24HODINOVÝ CYKLUS MLŽENÍ
Přesné nastavení klíčidla EasyGreen podle specifické polohy a ročního období se provede 

nastavením časovače. Zjistili jsme, že budou vhodná tři různá nastavení:
1. SUCHÉ A HORKÉ POČASÍ - 8 aktivací (zapnutých páček) rozmístěte na celém obvodu 

časovače.
2. VLHKÉ A HORKÉ POČASÍ - 8 aktivací (zapnutých páček) rozmístěte na celém obvodu 

časovače a na noc sundejte víko. 
3. VLHKÉ A CHLADNÉ POČASÍ - 6 NEBO 5 aktivací (zapnutých páček) rozmístěte na 

celém obvodu časovače. Dobrý ukazatel: semena nebo klíčky jsou mokré nebo vlhké na 
dotek v době, kdy generátor mlhy nepracuje (je vypnutý). Jsou-li klíčky nasáklé vodou, 
je mlhy příliš mnoho. Vyzkoušejte jiné nastavení.

Mějte na paměti, že chcete mít klíčky vlhké, ne plné vody.
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T. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. Dotaz: Jaká semena bych měl použít?
Odpověď: Nejlépe ověřená organická semena. Zajímejte se, jestli pocházejí z čerstvé zásoby       
a mají vysokou klíčivost.

2. Dotaz: Kolik misek budu potřebovat na mladou pšenici?
Odpověď: Za předpokladu, že budete vyrábět šťávu denně, by vám mělo stačit 6 až 7 misek. 
Pokud jsou ve vaší lokalitě nepříznivé povětrnostní podmínky, bude rychlost růstu menší. V takovém 
případě by 1 až 2 další misky měly stačit k dosažení plynulé sklizně.

3. Dotaz: Mohu je pěstovat bez špíny?
Odpověď: Ideální podmínky uvnitř klíčidla dovolují hydroponické pěstování (jen ve vodě). 

4. Dotaz: Když se pšenice pěstuje hydroponicky, nebude třeba ji přihnojovat?
Odpověď: Někteří odborníci na hydroponii zastávají názor, že po skončení procesu klíčení (4 až   
6 dnů) můžete přihnojovat. Jiní odborníci tvrdí, že chemické reakce uvnitř semen vyprodukují 
všechnu potřebnou výživu, kterou rostlinky v prvních 8 až 12 dnech k růstu potřebují. Vycházejí    
z předpokladu, že dokud si rostlina nevytvoří silný kořenový systém, bude její schopnost přijímat 
živiny z půdy nebo vody omezená. 

Podle Dr. Ann Wimoreové je hlavním důvodem pití šťávy z mladé pšenice kvalita 
chlorofylu. Kvalita chlorofylu je přímým důsledkem fotosyntézy, a proto příjem doplňkových živin   
z půdy nebude při konzumaci pšenice problémem.

Rozhodnete-li se přidávat pšenici hnojivo, vyzkoušejte hydroponický roztok, který je 
100% rozpustný ve vodě. V tom případě naplňte roztokem ruční rozprašovač a pšenici postříkejte 
hnojivem ve dnech, kdy na ni bude svítit slunce. (Když bude miska v klíčidle EasyGreen, není to 
třeba.)

Uvnitř zařízení raději žádné podobné substance nepoužívejte. Mohou se usazovat ve 
vodě a ucpat generátor mlhy. 

POZNÁMKA: Hnojivo rozřeďte podle doporučení výrobce (na obalu). Začátečníci mívají sklon 
přihnojovat moc, to může mít na sklizeň nežádoucí vliv. Je lepší být o 20 % pod doporučenou 
dávkou, než ji o 5 % překročit.
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5. Dotaz: Mohu si udělat Rejuvelac?
Odpověď: Ano, po 48 hodinách vyndejte misku z klíčidla. Jakmile budou klíčky asi stejně dlouhé 
jako zrnka, budou připravená na spuštění „rejuvelačního“ procesu.

6. Dotaz: Mám zrní před vložením misky do klíčidla namáčet?
Odpověď: Ne, ale chcete-li urychlit klíčení, důkladně je postříkejte ručním rozprašovačem, než 
misku vložíte do zařízení. Zařízení se postará o další.

7. Dotaz: Moje pšenice je „bledá“.
Odpověď: Dozrávající pšenice musí být tmavá. Záleží na tom, jakému množství světla je zařízení 
vystavené a také na množství slunečního světla, kterému úrodu vyndanou z klíčidla po skončení 
cyklu klíčení vystavíte. Vyberte místo, kde bude na pšenici svítit slunce aspoň 4 - 5 hodin denně 
a teplota bude v rozmezí 21 ~ 32 °C. Chraňte před silným větrem.

U. PLNĚNÍ

1. Po naplnění nezapomeňte utřít všechnu rozlitou vodu utěrkou nebo papírovým ručníkem.
Ruční plnění: - Zásobník vody naplňte STUDENOU, ČISTOU vodou po značku 50. 

NEPŘEPLŇUJTE.

POZNÁMKA: Kvalita a tvrdost vody z vodovodu se velice liší. Hromadění bílého prachu 
na nábytku okolo klíčidla EasyGreen signalizuje extrémně tvrdou vodu, nebo je podezřelá kvalita 
vody. Je-li to možné, použijte domácí filtr. 

Uvnitř zařízení se budou hromadit úsady, pokud nebudete používat demineralizovanou vodu. 
Také se tím sníží průhlednost zeleného víka klíčidla. 

POZOR: VODU NENALÉVEJTE SKRZ MŘÍŽKU NASÁVÁNÍ VZDUCHU NEBO FILTR NA 
GENERÁTORU MLHY. MOHLI BYSTE SE PORANIT NEBO POŠKODIT ZAŘÍZENÍ.
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V. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZNÁMKA: K ČIŠTĚNÍ KLÍČIDLA EASYGREEN NEPOUŽÍVEJTE PROSTŘEDKY                      
S OBSAHEM ABRAZIVA.

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE JE TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM KLÍČIDLA EasyGreen                     
A ULOŽTE SI JE.

1. Před naplněním a použitím vždy zkontrolujte, jestli není poškozený napájecí kabel. Zkontrolujte 
vnitřek zařízení, jestli v něm náhodou nezůstaly nějaké předměty, které tam nepatří. Mohla by je poškodit 
voda, mohly by ovlivňovat funkci klíčidla EasyGreen a mohly by také poškodit generátor mlhy.

2. Klíčidlo EasyGreen pravděpodobně nebude správně fungovat na nakloněném podkladu. 
Klíčidlo EasyGreen položte na pevný, vodorovný podklad.

3. Zvlhčovač neumísťujte blízko zdrojů tepla, např. sporáků, radiátorů nebo ohřívačů. Klíčky 
by mohly plesnivět nebo hnít.

4. Výrobek je opatřený speciální koncovkou na střídavý proud. Koncovka se dá zasunout do 
zásuvky jen v jedné poloze. Jedná se o bezpečnostní funkci. NIKDY klíčidlo EasyGreen nepřipojujte 
k jinému zdroji energie, než do normalizované zásuvky se střídavým napětím 120 voltů v USA      
a 220 voltů ve většině ostatních zemí. Nejste-li schopni koncovku naplno zasunout do zásuvky, 
zkuste ji otočit. Pokud se koncovka do zásuvky nehodí, požádejte elektrikáře, aby vám nevhodnou 
zásuvku vyměnil. NESNAŽTE SE obejít bezpečnostní význam polarizované koncovky.

5. Během používání mějte klíčidlo EasyGreen na místě, kam nedosáhnou děti, a napájecí 
kabel zabezpečte tak, aby za něj dítě nemohlo zařízení stáhnout.

6. Když nebude klíčidlo v provozu, a také během údržby nebo čištění, je třeba odpojit napájecí 
kabel ze zásuvky. BUDE-LI GENERÁTOR MLHY VYNDANÝ ZE SVÉHO KRYTU, NEZAPÍNEJTE 
HO.

7. Během provozu klíčidlo nenaklánějte a nepřenášejte ho. ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL,
vylijte všechnu vodu, a teprve pak můžete zařízení přenést.

8. Klíčidlo EasyGreen vyžaduje pravidelné čištění. Viz kapitola ČIŠTĚNÍ v tomto návodu. Při 
čištění postupujte přesně podle pokynů návodu k obsluze.

9. KDYŽ KLÍČIDLO NEBUDETE POUŽÍVAT, ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL, VYPRÁZDNĚTE 
JE A SPOLU S KABELEM JE ULOŽTE.
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W. SKLADOVÁNÍ KLÍČIDEL EASYGREEN

Práci se zařízením byste měli pravidelně přerušovat (za dva nebo více dnů). Vodní páry 
nahromaděné v generátoru mlhy mohou způsobit korozi a poruchu. Na problémy související     
s korozí se nevztahuje záruka. Aby se generátor mlhy vysušil, je třeba postupovat takto: 

1. Vylijte vodu ze zásobníku.
2. Z generátoru vyndejte filtr vzduchu.
3. Generátor nechte v běžet nasucho asi 5 až 7 minut, aby se vysušil prostor motoru. 
4. Odpojte zařízení ze zásuvky.
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Vojtěška

TATSOI MIZUNA
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Ředkvička
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Národní klub zahrádkářů zařízení 
EasyGreen vyzkoušel a doporučuje je
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Linka na montáž generátorů mlhy
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Záruční podmínky
Automatické klíčidlo Easy Green je navrženo pro běžné využití v domácnosti. Zařízení je určeno 
pro klíčení a sadbu semen uvedených v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné využití klíčidla 
není vhodné a výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
Záruka je platná ode dne prodeje koncovému uživateli a trvá 24 měsíců. Při používání přístroje 
pro komerční účely se záruka zkracuje na 12 měsíců.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Záruka 
se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku. 
Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu            
v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční 
opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. 
V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění 
reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen 
výrobek převzít. Dokladem o této době jsou přepravní listy.
Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:
- výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze
- byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou
- zásahem do výrobku neautorizovanou osobou
- byl používán pro jiné účely než obvyklé
- byl mechanicky poškozen
- byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu
- byl poškozen zásahem vyšší moci

Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte ho do 
sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů. 
Použité materiály mohou být recyklovány podle pokynů uvedených na 
výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci zařízení kontaktujte 
váš městský úřad nebo místního poskytovatele služeb v oblasti 
nakládání s odpady.

Servisní středisko:

Mipam bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 351 961
E-mail: servis@mipam.cz

Záruční doba:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:


