GEBRUIKSHANDLEIDING
Waterboxx® Plant Cocoon

Druppelsysteem voor automatische
bewatering van planten
 Effectieve bewatering
 Geweldige plantresultaten
 Bespaar 90% water
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1 | LEVERINGSOMVANG
Het Waterboxx® Plant Cocoon pakket bestaat uit:
a) 1 Waterboxx® Plant Cocoon
1. Groen waterreservoir
2. Zwarte tussenplaat
3. Beige deksel, voor wateropvang van regen en dauw
b) 2 koordjes (voor automatische waterafgifte)
c) 1 blauw dopje (voor het vullen en afsluiten van de bak)
d) 2 blauwe buisjes (om het water naar het waterreservoir te geleiden en
verdamping tegen te gaan)
e) 1 anti-verdamping plaatje
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2 | P R O D U C T S P E C I F I C AT I E S

WATERBOXX® PLANT COCOON
Inhoud

15 liter

Diameter

48,5 cm

Hoogte

22,5 cm

Gewicht

1,9 kg

Materiaal

Virgin polypropeen

Kleur box

Groen

Kleur deksel

Beige

Toepassing

Bomen, struiken, bloemen, groenten, fruit, kruiden
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3 | I N S TA L L E R E N
Stap 1: Plaats de tussenplaat
Plaats de zwarte tussenplaat (A2) met opstaande rand omhoog in het
groene waterreservoir (A1).
Stap 2: Plaats de deksel
Plaats de beige deksel (A3) op het groene waterreservoir (A1). Zorg
ervoor dat de openingen van het waterreservoir (A1), de tussenplaat
(A2) en de deksel (A3) op elkaar aansluiten. Druk de deksel (A3)
klemvast op het waterreservoir (A1).
Stap 3: Plaats de blauwe dop
Draai de blauwe schroefdop (C) vast in de deksel. (A3) Draai een
kwartslag naar rechts om de schroefdop (C) vast te zetten.
Stap 4: Plaats de blauwe buisjes
Plaats de blauwe buisjes (D) met de smalle kant naar beneden in de
twee kleine gaatjes in de deksel (A3). Zet de blauwe buisjes (D) goed
vast in de gaatjes door deze goed aan te drukken.
Stap 5: De anti-verdampingsplaat
Wanneer u begint met planten, plaats dan de anti-verdampingsplaat
(E) onder het waterreservoir (A1) onder het plantgat. Druk de groene
plaatjes uit de witte plaat (alleen de vakjes die u gaat gebruiken). Zo
kunt u de anti-verdampingsplaat (E) over uw beplanting plaatsen.
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4 | PLANTEN
VOORBEREIDING
Dag 1:
1. Graaf een plantgat van 15 cm diep. Graaf niet dieper en laat de capillaire
werking intact (de natuurlijke aanzuiging van het grondwater).
2. Vul het plantgat met 20 liter water bij kleigrond. Wanneer de grond droog en
zandig is, vul het plantgat dan met 40 liter water.

START MET PLANTEN
Dag 2:
3. Maak de grond los met een schop of schoffel, zodat het zuurstof kan intreden.
4. Na een paar uur kunt u beginnen met planten.
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4 | PLANTEN

5. Plant twee groenten/fruit of één groente/fruit en één boom in het midden van
het waterreservoir. Voor 2 bomen is er onvoldoende ruimte in de Waterboxx® .

6. Plaats de anti-verdampingsplaat onder het waterreservoir onder het plantgat.
Druk de groene plaatjes uit de witte plaat (alleen de vakjes die u gaat
gebruiken).

7. Plaats de Waterboxx®. Zorg ervoor dat de deksel boven de grond blijft om
regenwater op te vangen.

8. Vul het waterreservoir met water. Let op: geef water via de ronde opening zoals
op onderstaande afbeelding is te zien. Sluit het waterreservoir met de blauwe
dop zodra deze vol is.
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5 | ONDERHOUD
GEDURENDE DE EERSTE 4 WEKEN:
1. Bepaal of extra water geven noodzakelijk is. Vul maximaal één keer 1 liter bij
gedurende de eerste 4 weken. Anders worden de planten overbewaterd.
2. Let er altijd op dat u water bijvult via de opening met de blauwe dop. Indien u
water bijvult via de opening in het midden van de box, komt het water direct bij
de wortels terecht. Dit kan leiden tot het eroderen van de grond.

NA 4 WEKEN:
3. Na 4 weken kunt u het waterreservoir compleet vullen. Dit kunt u eventueel
maandelijks herhalen.
WATERBOXX® VERWIJDEREN EN HERGEBRUIKEN
Zodra de twijgen hard beginnen te groeien, is dat een teken dat de wortels diep
genoeg zitten en vocht hebben gevonden. De plant heeft de Waterboxx® niet meer
nodig. U kunt de Waterboxx® weghalen door deze op te tillen. Vervolgens kunt u
de Waterboxx® ca. 10 jaar hergebruiken voor andere planten.
LONTJES VERVANGEN
Ieder groeiseizoen dienen de lontjes vervangen te worden. Haal de lontjes uit de
Waterboxx® en was deze in een wasmachine bij +40°C met wasmiddel. Daarna de
lontjes goed spoelen en opnieuw bevestigen in de Waterboxx®.
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6 | VOORBEELDEN
U kunt bomen, struiken, bloemen, groenten, fruit en/of kruiden planten met de
Waterboxx® Plant Cocoon. Denk bijvoorbeeld aan tomaat, watermeloen, paprika,
peper, aubergine, komkommer en pompoen.
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6 | VOORBEELDEN

In droge
omstandigheden
behaalt u uitstekende
plantresultaten met
Waterboxx®!
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Bespaar 90% water

Bespaar tijd

Gebruik 1 liter water in
plaats van 10 liter.

Minder (vaak) water geven,
onbezorgd op vakantie.

Bespaar geld

Stabiele & snelle groei

Lager waterverbruik en 10
jaar te hergebruiken.

De Waterboxx® creëert een
gunstig microklimaat.

Optimale bescherming

10 jaar hergebruik

De Waterboxx® beschermt
jonge scheuten tegen
externe invloeden.

Ieder plantseizoen
opnieuw te gebruiken.
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WATERBOXX®
PLANT COCOON
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