
 

 

 

 

Használati utasítás 

A – Vetőrész 

B – Kapcsoló 

C- Csatlakozó 

D – Tárolótartály 

E – Tápoldat 59ml 

F – Fűmag 250g 
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Rövid használati útmutató  

 

 

1.  A füvesítendő terület előkészítése  

 

 

 

 

2. A Hydro Mousse előkészítése  

 

 

 

 

3. A Hydro Mousse használata 

 

 

 

 

 

4. A megmunkálandó terület öntözése  

 

 

 

 

 

 



Használati adagolás: 

 

 

Terület Tápoldat 59ml Fűmag 

5-20 m2 egész üveg A tárolótartályon lévő jelzésnél 

jelölt mennyiség 0-5 m2 fél üveg 

 

Fűmag: Figyeljen a tárolótartályon található jelzésre (D) és először a fűmagot (F) töltse a tartályba, hogy a megfelelő 

mennyiség legyen benne, amit el akar vetni. Ne töltse 20 m2-nél feljebb.  

Tápoldat: A szükséges mennyiség szerint öntse a tápoldatot (E) a tartályba (D): 5 m2-ig az üveg felét használja, 5-től 

20m2-ig az egész üveget használja fel.  

Hogy számoljuk a m2-t: Mérje le először a kívánt területet, amit füvesíteni szeretne. Utána szorozza be a mért 

szélességet a hosszal. 5 méter szélesség x 10 méter hossz = 50 m2 

 

Használati utasítás:  

Kedves vásárlóink! 

Köszönjük, hogy az egyedülálló Hydro Mousse mellett döntöttek. A forradalmi Hydro Mousse rendszer beszínezi a 

kiváló minőségű fűmagot közvetlenül a vetés előtt a Hydro Mousse tápoldattal. Ez egy környezetbarát megoldás, hogy 

a magok rögtön a földbe tapadjanak, és ez megfelelő lágyságot ad a kemény földnek is, mivel így több vizet tud elnyelni 

a föld. A befestett magok a szórófej tölcséreffektje miatt pontosan oda kerülnek, ahol szeretnénk, hogy fű nőjön. Ezáltal 

egy olyan gyönyörű gyepet kaphatunk - mint amilyen a profiknál van. A legjobb eredmény érdekében kövessük az 

adagolási útmutatót. 

Szavatosság:  

A használati utasításban található technikai információk, adatok és utalások a berendezésen, a gyártásnak és a kezelésnek 

megfelelően az utolsó állapot adatai a nyomtatás előtt. Ezek az adatok, ábrák és leírások az utasításban máshonnan nem 

származhatnak. Semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó olyan károkra, ami nem megfelelő használat, a nem 

használatból, szakszerűtlen javításból, vagy nem engedélyezett alkatrész használatából származik.  

 

Rendeltetésszerű használat:  

Figyelmeztetés: Ez a termék csak saját használatra alkalmas. Ne használja a terméket olyan célra, ami nem ennek 

megfelelő. Ki van zárva, hogy a gyártó felelős legyen bármilyen fajta kárért, mely a nem megfelelő használatból 

származik. A vevő maga vállalja a kockázatot. 

Figyelmeztetés: Gyermekektől távol tartandó! 

 

Csomag tartalom:  

 1 x Hydro Mousse Permetező  

 1 x Csatlakozófej   

 1 x Hydro Mousse Tápoldat 59ml 

 1 x Hydro Mousse Fűmag  250g 

Hydro Mousse tápoldat 

- Környezetbarát tárolás 

- Rögtön beszínezi a magokat 

Fontos:  

Ez a termék olyan színezőanyagot tartalmaz, mely nem fog és ártalmatlan az élelmiszerminőségre nézve. Ha a bőrhöz 

ér mossuk le mosószerrel. Ha bármilyen felületre kerül, mint például beton, mossuk le vízzel.  Egy pár nap után a 

nagyfénytől kifehéredik. 

 

Balesetveszély: 

Bőrirritációt és erős szemirritációt okozhat.  

 

Biztonsági utasítás:  



Gyermek kezébe ne kerüljön! Ha orvosi tanács szükséges, a csomagolás és a leírás legyen nálunk. Kesztyű és 

védőszemüveg használata fontos.  

Ha a szemhez ér: Néhány percig vízzel mosni a szemet. Ha kontaktlencsét viselünk, azt távolítsuk el ilyen esetben és 

mossuk tovább a szemet. Fokozódó szemirritáció esetén keressük fel orvosunkat.  

 

Hydro Mousse fűmag 

 

Fűmagkeverék – gyártva Németországban 

 

Összetevő:  

39,91% vörös csenkesz (extra zöld),  

19,86% német legelőfű „Black Cat „”,  

19,83% igazi vörös csenkesz „Kardinal” 

19,70% perje „Alley Cat” 

Vetőanyag: 0,00% 

Tétlen anyag: 0,70% 

Gyom: 0,00% 

 

Használat:  

 

1. A füvesítendő terület előkészítése (1. ábra) 

 

- Távolítsa el a koszt és az elhalt füvet.  

- Lazítsa meg a felső földréteget gereblye segítségével 

 

 

Hasznos tippek, mielőtt elkezdi a vetést 

 

- Lazítsa fel a földrészt, ahol használni szeretné a terméket, hogy a füvesítés tökéletes legyen. 

- A terméket először a fűmag és a tápoldat nélkül, csak vízzel használja, hogy tudja hogy működik a készülék.  

- Kapcsolja ki a kerti tömlőt, mielőtt állítana a készüléken.  

 

2. A Hydro Mousse előkészítése (2. ábra) 

 

- Figyeljen a tárolótartályon (D) található jelzésre és először a fűmagot (F) töltse a tartályba, hogy a megfelelő 

mennyiség legyen benne, amit el akar vetni. Ne töltse 20 m2-nél feljebb.  

- A szükséges mennyiség szerint öntse a tápoldatot (E) a tartályba (D): 5 m2-ig az üveg felét használja, 5-től 

20m2-ig az egész üveget használja fel.  

- Rögzítse a permetezőfejet (A) a tárolótartályra (D) és erősen forgassa el. Bizonyosodjon meg róla, hogy a 

kapcsoló (B) a KI - pozícióban van. (0) 

- Rögzítse a terméket a kerti locsolótömlőre és csavarja el a vízcsapot.  

 

3.Hydro Mousse használat (3. ábra) 

- Forgassa a kapcsolót (B) a könnyű vetés (1) irányába és töltse meg a tartályt (D) ¾-ig vízzel (a tartályon látható 

jelölés szerint). Zárja el a vizet.  

- Válassza ki a helyet, ahova a füvet el akarja vetni. 

- Forgassa a kapcsolót (B) a könnyű vetés (1 után vetés vagy javítás) irányába vagy az erős vetés irányába (2 új 

füvesítés) 

- Gördülékenyen és egyenletesen permetezze a fűmagot körülbelül 1 méter magasságból a földbe.  

 

4.A megmunkált terület öntözése (4. ábra) 

 

- Naponta háromszor öntözze az elvetett területet, hogy nedvesen tartsuk a felületet, hogy a fű elérje a 7cm 

magasságot. Öntözéshez állítsa a kapcsolót (B) az „öntöző” irányába.  

 



Hasznos tippek:  

- A fű 7-14 nap alatt kezd el nőni. 

- Az új füvet akkor nyírjuk le, ha elérte a 7 centimétert.  

- Az új füvet március és október között vessük el.  

- Csavarjuk le a tárolótartály tetejét és a permetezőfejet.  

- A Hydro Mousse tápoldat egy vízben oldódó, nem színfogó szert tartalmaz.  

- Őrizze meg a tárolótartályt az újratöltés és az új használat miatt! 

 

 

Hydro Mousse tartály 

Szór, öntőz, és kész! 

Kiválóbb, sűrűbb, zöldebb fű rekordidő alatt! 

A világon az első Hydro - füvesítő berendezés már az Ön otthonában! 

Adagolás segítő:  

Töltse a vetőmagot a tárolótartály megfelelő vonaláig. Ne töltsük 20 m2-nél feljebb.  

 

Használati utasítás:  

Őrizze meg a tartályt, hogy később újra tölthesse, használhassa.  

Köszönjük, hogy az egyedülálló Hydro Mousse mellett döntöttek. A forradalmi Hydro Mousse rendszer beszínezi a 

kiváló minőségű fűmagot közvetlenül a vetés előtt a Hydro Mousse tápoldattal. Ez egy környezetbarát megoldás, hogy 

a magok rögtön a földbe tapadjanak, és ez megfelelő lágyságot ad a kemény földnek is, mivel így több vizet tud elnyelni 

a föld. A befestett magok a szórófej tölcséreffektje miatt pontosan oda kerülnek, ahol szeretnénk, hogy fű nőjön. Ezáltal 

egy olyan gyönyörű gyepet kaphatunk - mint amilyen a profiknál van. A legjobb eredmény érdekében kövessük az 

adagolási útmutatót. 

 

Talaj előkészítése -> Hydro Mousse előkészítése -> Hydro Mousse használata -> Öntözés  

 

Hasznos tippek:  

A fűmagok 7-14 nap alatt kezdenek el csírázni. Amikor a fű 7cm magas lesz, nyírja le. Új füvesítés március és október 

között ajánlott. Csavarjuk le a tárolótartály tetejét és a permetezőfejet. A Hydro Mousse tápoldat egy vízben oldódó, 

nem színfogó szert tartalmaz.  

 

 

Tápoldat 
Magfestő formula 

A magokat rögtön befesti 

Környezetbarát megőrzés 

 

 

Használat: 

Öntse össze a tápoldatot a kívánt mennyiségű fűmaggal a tárolótartályban.  

Használati mennyiség:  

Egy fél üveg tápoldat elég az újrazöldüléshez, hiányos felületekre pótlására 5m2-ig, egy egész üveg 5-20m2-ig 

elegendő.  

 

Fontos: 



Ez a termék olyan színezőanyagot tartalmaz, mely nem fog és ártalmatlan az élelmiszerminőségre nézve. Ha a bőrhöz 

ér mossuk le mosószerrel. Ha bármilyen felületre kerül, mint például beton, mossuk le vízzel.  Egy pár nap után a 

nagyfénytől kifehéredik. 

 

Bőrirritációt, szemirritációt okozhat. Ne kerüljön gyermek kezébe a szer. Ha orvosi tanács szükséges, a csomagolás és 

a leírás legyen nálunk. Kesztyű és védőszemüveg használata fontos.  

Ha a szemhez ér: Néhány percig vízzel mosni a szemet. Ha kontaktlencsét viselünk, azt távolítsuk el ilyen esetben és 

mossuk tovább a szemet. Fokozódó szemirritáció esetén keressük fel orvosunkat.  

 

 

 

Forgalmazza: 

 

Telemarketing International Kft. 

H-9028 Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: + 36-96/961-000 

Fax: + 36-96/616-662 

www.wsteleshop.hu 
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