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HYDRO MOUSSE 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük. hogy az egyedi Hydro MousseTM termék mellett döntött A forradalmi Hydro Mousse rendszer a kiváló 
minöségú fúmagokat közvetlenül a vetés előtt a Hydro Mousse™ hordozóanyaggal vonja be. Az így bevont magokat 
a permetezófej a Venturi hatás révén pontosan oda permetezi. ahol az új fú vetése szükséges. Ezáltal nagyszerűen 
kinéző pázsit nyerhető - csakúgy, mint a profiknál. Az optimális eredmények elérése érdekében kövesse a következő  
utasításokat. 

FELELÖSSÉGKORL ÁTOZÁS: A szerelésre, üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan a jelen használati utasításban  
szerepló műszaki információk. adatok és utasítások a nyomtatáskori legfrissebb állapotot tükrözik.  
A jelen utasításban szerepló információkból. illusztrációkból és leírásokból semmilyen követelések nem 
származtathatók. 

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek az utasítások be nem tartásából, a nem  
megfelelő használatból. szakszerűtlen javításokból. engedély nélkül végzett módosításokból vagy nem engedélyezett  
pótalkatrészek használatából származnak. 
RendeltetésszerO használat: 
FIGYELMEZTETÉSEK: A készülék kizárólag személyes használatra való. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől  

eltérő célokra. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkból fakadó mindennemű követelések ki vannak 
zárva. 
Az üzemeltető egyedül viseli a kockázatot 

FIGYELMEZTETÉS: TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTÖL. 
 

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM 
 
1 x Hydro Mousse"' vető és permetező feltét 

1 x kattintó feltét 
1 x Hydro Mousse•M vetőmagtartály 
1 x Hydro Mousse™ hordozóanyag, 20 g 
1 x Hydro Mousse™ vetőmag, 250 g 
 

HYDRO MOUSSE™ HORDOZÓANYAG 
 
Környezetbarát kötőoldat 

• A magokat azonnal bevonja 
FONTOS: Ez a termék ártalmatlan. nem színező hatású. élelmiszer minőségű színezőanyagot tartalmaz. Bőrrel való  

érintkezés esetén öblítőszerrel mossa le. Betonhoz hasonló felületekről azonnal mossa le vízzel. Napfényben töltött 
néhány nap múlva kifakul. 

  

Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések: Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirrítációt okoz. 
GyermekektŐl elzárvatartandó. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági 
óvintézkedést: Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Tóbb 

percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben  a kontaktlencsék eltávolítása. ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal hívja fel a MÉRGEZÉSI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOT vagy 
egy orvost. Ha szükség van orvosi ellátásra. vigye magával a csomagoláson található leírást vagy az 
összetevoket leíró címkét. LENYELÉS ESETÉN: TILOS hánytatni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és 

szappannal. 
Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába 
öblíteni. A terméket nem szabad a csatornába engedni.  
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HVDRO MOUSSE™ VETŐMAG 
Gyepmagkeverék -A gyártás helye Németország 
Tárolás: Szárazon tárolandó. A már megnyitott csomagolást gondosan zárja le.  

 

ALKALMAZÁS 
 
1. A zöldítendő felület előkészítése (1. Illusztráció)  
Távolítsa el a szennyeződést és az elhalt füvet.  
• A felső talajréteget gereblyével lazítsa meg. 

Hasznos tippek az ültetés megkezdése előtt:  
Lazítsa meg először a talajt. hogy lehetővé tegye a pázsitja megfelelő újrafüvesítését a Hydro Mousse'M 

rendszer 
révén. 
A Hydro Mousse"' rendszert először csak vízzel használja (mag és hordozóanyag nélkOI). hogy megérezhesse.  
hogyan működik. 
Fordítsa a kapcsolót (B) KI (0) állásba a következő lépés eláll. 
 
2. A Hydro Mousse™ előkészítése (2. Illusztráció) 

lllltse be az összes vetőmagot (F) a vetőmagtartályba (0). Ne töltse túl a maximális szintet jelző vonalon.  
Nyissa ki a hordozóanyag-tasakot (El) és vegye kí a hordozóanyag-lapot (E2). Helyezze a hordozóanyag-lapot 
(E2) a vízoldható fóliával a vetőmag-tartályba (0). 
Erősítse a Hydro Mousse"' vetőmag- és szórófeltétet (A) a vetőmag-tartályra (0) és csavarja rá szorosan. 
Ennek során biztosítsa, hogy a kapcsoló (B) KI helyzetben (0) legyen. 
Ezután rögzítse a kerti tömlőt és nyissa ki a csapot. 
 
3. A Hydro Mousse™ alkalmazása (3. Illusztráció) 
Fordítsa a kapcsolót (B) .. Erös vetés" ( f 2) elyzetbe és töltse fel a vetőmag-tartályt (0) 3/4-ig vízzel (lásd a 
Jelölést a tartályon). Vegye figyelembe a következőket: Ebben az időpontban tiszta víz folyik a szóróíeltétböl.  

Ez teljesen normális. Ezzel egyidejüleg a tartály automatikusan megtelik vízzel! Ezután fordítsa el a 
választókapcsolót 
KI (O) helyzetbe. A lap azonnal oldódni kezd. 
Határozza meg azt a területet, amelyet füvesíteni kíván. 
Tipp: A tartály vízzel való sikeres feltöltése után ajánljuk, hogy rázza meg a tartályt. lgy még jobban 

összekeveredik 
a víz a vetőmaggal és a hordozóanyag.qal! 
• Most fordítsa a kapcsolót (B) .. Könnyű vetés" CWl) - állásba - utóvetés vagy a pázsit javítás céljából) vagy  
.Erós vetés" állásba e@ 2 - új füvesítés céljából). Ekkor a rövid ideje már zölt színű folyadéknek a vetőmaggal  
keveredve kell kífolynia a szórófeltétból. Lehetséges, hogy az első pár másodpercben még tiszta víz jön. amíg  a 
folyadék színe zöldre nem vált. 
A permetezést egyenletesen és gyorsan végezze a talaj felett körülbelül egy méter távolságból. Az Ön  

vezetékében uralkodó víznyomástól függően most kb. 4 perce van a vetőmag és a hordozóanyag 
feldolgozására. 
Figyelem: A fent említett idő után előfordulhat, hogy a folyadék még mindig zöld, de már nincs jelen vetőmeg.  
Ha már csak vetőmag nélkül zöld folyadék jön a szórófeltétból, kérjük, fejezze be a használatot és  
fordítsa a választókapcsolót ismét KI (0) állásba.  

Normális esetben ekkor már nem lehet vetőmag a tartályban. Azonban amennyiben még mindig jelen van  
bizonyos mennyiségű vetőmag a tartályban a használat rövid ideig megfordított tartály és bekapcsolt 
permetező 
feltét mellett tovább folytatható. amíg az utolsó vetőmag nem távozik a tartályból. 
 

4. A feldolgozott felület öntözése (4. Illusztráció) 
• A talajt naponta háromszor öntözze, hogy a felületet nedvesen tartsa. amíg az új gye.P hozzávelólegesen el 
nem 
érte a 7 cm magasságot. Öntözéshez forgassa a (B) kapcsolót .öntözés" állásba. (�. 

Hasznos tanácsok: 
A vetőmag csírázása 7-14 napon belül kezdődik. 
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A fűnyírást akkor kezdje el •• amikor az új fú kb. 7 cm-es magasságot ért el. 
Az új gyepet márciustól októberig ültesse. 
A vető- és szórófeltétet (A) szorosan csavarja fel. 
A hordozóanyag (E2) vízoldható, érintkezéskor elszíneződésmentes színezőanyagot tartalmaz. 
ÖRIZZE MEG A VETÖMAGTARTÁLYT ÚJRATÖLTÉS/ÚJRAHASZNÁLAT CÉLJABÓL!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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