
Installatie instructie voor Wilma small 4, Wilma Large 4, Wilma 
small wilde 8, Wilma small wilde 10, Wilma XL 4.

STAP 1
De pomp monteren:
• Schuif het voetstuk op de pomp
• Druk de rubberen zuignap op het voetstuk
• Druk het plastic vergiet op de pomp inham
• Druk de blauwe foam filter over het plastic vergiet

STAP 2
Plaats de tray op de reservoir tank.

STAP 3
Plaats de toevoerbuis op de tray, zodat de  
mengkraan recht tegenover het toegangspunt van 
de tank staat (te bedekken met de rode dop).

STAP 5
Verwarm de druppelaar in warm water en duw 
de leidingen op de fittingen. Plaats nu het Wilma 
systeem op de plaats waar u het wilt gebruiken. 
Steek de druppelaar in het andere uiteinde van de 
leidingen. Overzie voor aanbevolen gebruik van de 
druppelaar.

STAP 4
Verbind de toevoerbuis aan de pompuitlaat.

STAP 6
Vul het reservoir met water, bekijk de juiste tabel 
voor de juiste hoeveelheid.
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ZET DE WILMA TANK OP ZIJN PLAATS
Zorg ervoor dat het oppervlakte waarop het Wilma systeem geplaatst wordt, waterpas is. Indien je het plaatst op 
een bank of verhoogd oppervlak, zorg er dan voor dat de bodem van de tank wordt ondersteund en dat de bank het 
gewicht van de tank kan dragen als deze vol is.

PLAATS DOMPELPOMP; VOLG POMP INSTRUCTIES
Uw pomp is een Maxi 500. Plaats de pomp op de bodem van de tank in het daarvoor bestemde gebied en schud om 
de luchtbellen eruit te krijgen zodat er water in kan. Druk de afvoerpijp van het afleversysteem op de pompuitlaat. 
De pomp moet stevig op de bodem van de tank vastgemaakt worden met de rubberen zuignap die hem op zijn plaats 
houdt. Na het voltooien van alle montage-instructies en het vullen van uw tank, start u met het testen van de pomp. 
Pijldruppelaars druppelen langzaam, vloeddruppelaars zullen vrij stromen. Controleer of alle druppelaars correct 
werken.

VOEDINGSSTOFFEN TOEVOEGEN VOLGENS LABEL INSTRUCTIES OF KWEEKSCHEMA

VOEDINGSSTOFFEN TOEVOEGEN EN DE MENGKRAAN GEBRUIKEN
Voeg de voedingsstoffen toe volgens de instructies op het etiket. Open de kraan en laat de pomp 5 minuten draaien 
voordat u de voedingscyclus start.

RICHTLIJN VOOR PLANTEN
Alleen sterke, gezonde zaailingen of stekken worden in 
het Wilma Systeem geplaatst. Potten of plastic wraps 
(steenwol-blokken) moeten worden verwijderd, maar 
spoel geen propagatiemedium af. Plant zodanig dat 
het gekozen medium voor het kweken het propagator 
bedekt, maar zonder zaadbladen of het eerste echte 
blad te begraven. Trage drainagemedia (kleikorrels,  
steekwol-blokken) moeten grondig bevochtigd worden 
en voldoende tijd krijgen om te draineren voor er geplant 
wordt. Groei media (kokos, compost) moet overal vochtig 
zijn voor er geplant wordt.

AANBEVOLEN LOOPTIJDEN
Ervaring toont de beste manier om de Wilma Systemen te 
gebruiken, maar dit is een richtlijn voor beginners. Het is 
een goed idee om een segment timer van 15 minuten te 
gebruiken om het systeem te automatiseren.

JONGE PLANTEN
Het is beter om het systeem enkele korte perioden te 
laten draaien dan een lange watergift. Jonge planten 
hebben minder water nodig dan volwassen planten. 
Licht te weinig water geven is beter dan te veel water 
geven. 1-2 perioden per dag zijn meestal geschikt voor 
jonge planten. Het is een goed idee om een segment 
timer van 15 minuten te gebruiken om het systeem te 
automatiseren. Niet overvoeden als de plantjes jong zijn. 
Nieuwe planten zullen in orde zijn bij ongeveer een halve 
dosis voedingssterkte.

VOLWASSEN PLANTEN
Observatie van de plant is nodig om te beslissen over 
de hoeveelheid water. Geen enkel groei medium mag 
volledig uitdrogen. Het maximale aantal overstromingen 
is 1 “aan” periode per uur overdag, hoewel de meeste 
volgroeide planten dit niet zo vaak nodig hebben.

ONDERHOUD
Er zijn geen dagelijkse taken verbonden aan uw Wilma 
Systeem. Houd de sterkte en pH van de oplossing aan 
volgens de instructies op het etiket voor voedingsstoffen 
of het kweekschema. De voedingsoplossing moet elke 14-
21 dagen volledig worden vervangen, of vaker afhankelijk 
van de relatieve rijpheid van de plant, de groeisnelheid en 
de milieuomstandigheden.Alle druppelaars moeten af en 
toe worden gecontroleerd om correcte stroomsnelheden 
te garanderen, en het systeem moet grondig worden 
gespoeld met een zwakke zuur oplossing of een ander 
reinigingsmiddel tussen gewassen en vervolgens grondig 
gespoeld met water voor herplanting. ATA Clean kan 
ook worden toegevoegd aan voedingsoplossingen om 
blokkades te voorkomen.

AANWIJZINGEN / TIPS
Verwarmen van de oplossing zou niet nodig moeten zijn, 
behalve waar de omgevingsomstandigheden dit vereisen 
(lage nachttemperaturen). Bij het verwisselen van de 
oplossing, kunnen planten baat hebben bij een watergift 
met alleen water om te voorkomen dat zich ongebruikte 
voedingszouten ophopen (vooral in media van het 
bodemtype).

ELEKTRISCHE VEILIGHEID EERST
1. Zorg ervoor dat uw elektriciteitstoevoer een  
    RCCB-beveiligingsapparaat bevat, of gebruik een 
    gemonteerde contactdoos RCCB-stroomonderbreker.
2. Zorg dat de pomp is aangesloten in overeenstemming 
    met de instructies van de fabrikant.
3. Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u contact 
    maakt met de voedingsoplossing in de tank.

COMBINATIES
Voedingen en booster
Kleikorrels
Steenwol
Kweekkubussen
Kokosvezel
Copito
Aarde
Mapito/PU Foam

DRUPPELAARS
Vloei (blauw)
Vloei (blauw)
Pijl (zwart)
Pijl (zwart)
Pijl (zwart)
Vloei (blauw)

VOEDINGSSTOFFEN EN BOOSTER
B’cuzz Hydro
B’cuzz Hydro
B’cuzz Coco
B’cuzz Coco
B’cuzz Soil
B’cuzz Hydro HYDRO COCO SOIL


