
	  
	  	   	  

 
 

Onderhoud Vertiplant Mobile 
	  

Bijvullen van water  
Eenmaal in de 4 weken dient het waterreservoir voorzien te worden van schoon water.  
Ontkoppel (willekeurig), 1 van de 4 slangen vanuit de pomp. Gebruik deze koppeling om een 
afvoerslang op aan te sluiten. Plaats deze in een waterafvoerpunt.  Zet de pomp aan zodat het 
waterreservoir leeg gepompt kan worden. Na het leeg pompen van het waterreservoir het 
waterreservoir schoon maken met zachte borstel en water. LET OP: geen schoonmaakproducten 
gebruiken. Het filter (welke zich gelijk na de pomp bevindt) open maken en schoonspoelen, daarna 
nogmaals het waterreservoir leegpompen om de laatste resten vuil water weg te pompen.   
De afvoerslang op de kraan aansluiten en het waterreservoir vullen tot de bovenkant van de pomp. 
Vervolgens kan er, indien nodig, voeding gegeven worden.   
  
Controleren van de plant pockets en planten  
Controleren van de beplanting is een proces wat aandacht verdient. Het is mogelijk, dat na het 
inplanten van de Vertiplant Mobile, bepaalde soorten planten, tijdelijk meer water nodig hebben. De 
wortels zijn nog niet geheel doorgegroeid naar het water bufferende vlies in de groeiplaat.  De eerste 
paar weken is het wenselijk om dit in de gaten te houden. Ook kunnen er in de beplanting luis of 
andere insecten, ziekten of plagen voorkomen. Deze zijn op te lossen door (biologische) 
bestrijdingsmiddelen toe te passen, die vrij verkrijgbaar zijn bij verschillende tuincentra.  
 
Geven van voeding. 
Alle planten hebben voeding nodig om optimaal te groeien. Wij adviseren u Culvita Universele 
Plantenvoeding te gebruiken. Culvita Universele Plantenvoeding is een universele plantenvoeding 
voor alle kamerplanten. Cultiva Universele Plantenvoeding is vloeibaar, dus eenvoudig te doseren.  
Dosering: Culvita Universele Plantenvoeding toevoegen aan het waterreservoir. Aan de binnenzijde 
van de dop is een maatbeker bevestigd. Voeg 100 ml plantenvoeding toe aan het waterreservoir. Het 
verdient aanbeveling om iedere 4 weken, uw planten te voeden met Culvita Universele 
Plantenvoeding. LET OP: In de winter maanden Oktober t/m Maart géén voeding geven. 
 
Snoeien van de planten. 
Tijdens de groei van de planten in uw Vertiplant Mobile zijn er ook afstervende bladeren en 
uitgebloeide bloemen die verwijderd dienen te worden. Ook is het mogelijk een plant te vervangen als 
deze te veel gaat overheersen, of deze terug te knippen. Indien gewenst, kunnen wij u adviseren bij het 
vinden van de meest geschikte Vertiplant Partner om al deze taken van u over te nemen. 
 
Tijdklok  
De tijdklok geef spanning aan de waterpomp en is ingesteld bij de installatie van de Vertiplant Mobile. 
De waterpomp geeft elke dag water om 14.00 uur. De duur van deze waterafgifte is 1 minuut. Op 
zondag geeft de waterpomp 10 minuten water om 09.00 uur. De tijdklok kan maximaal 48 uur zonder 
stroom daarna zal het programma opnieuw ingesteld moeten worden.	 
	  	  


