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HANDLEIDING BOTANN
•

Introductie
Naast de quickstart-brochure geeft de handleiding informatie en suggesties
om het beste uit je Botann kruidenkast te halen. Je vindt er terug hoe je de
kast kan opstarten, ofwel met kleine plantjes ofwel door zelf de kruiden te
zaaien. Daarnaast vind je uitleg over de werking, de instellingen en het
onderhoud. Het laatste hoofdstuk helpt je om de speci ieke
alarmboodschappen te begrijpen en te verhelpen.
Veel succes!
Voorzorgsmaatregelen
Achteraan de kast bevindt zich de stroomkabel die voorzien is van een
standaard stekker van 220V.
- Wanneer de Botann is ingebouwd in uw keuken zal deze stekker ergens
achteraan verborgen zitten zoals van de andere keukenapparaten. Wanneer
Botann geïnstalleerd is, is rechtstreeks contact met elektrische onderdelen
zoals voeding, aansluitingen en printplaat niet mogelijk. Alle onderdelen die
binnenin de kast zitten zoals de verlichting en de pompjes werken op een lage
spanning (resp. 24V en 12V) en met een lage stroom waarop ze zijn beveiligd.
Indien de Botann kast toch uit de keuken dient te worden gehaald is het
aangeraden dit door uw keukenbouwer of door de servicedienst van Botann te
laten uitvoeren indien je niet vertrouwd bent met elektriciteit en techniek.
- Indien de kruidenkast werd aangekocht als een standalone model, bevindt
de snoer zich achteraan de kast. Neem de stekker uit het stopcontact
vooraleer elektrische componenten aan te raken.

Om waterschade te voorkomen, dient het waterreservoir geledigd te worden
vooraleer er werkzaamheden mogen plaatsvinden.
- Het standalone model is voorzien van wieltjes om gemakkelijk te kunnen
verplaatsen. Grote verplaatsingen dienen te gebeuren met een (bijna) leeg
reservoir. Kleine verplaatsingen, zoals voor het schoonmaken onder de kast,
kunnen evenwel heel voorzichtig (op eigen risico) gebeuren.
- De stevige roestvrije kast is behoorlijk zwaar. Het is dan ook sterk afgeraden
deze alleen te manipuleren omwille van het risico op rugletsels.
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Installatie
De Botann kruidenkast wordt volledig gemonteerd en getest in onze
werkplaats. Alle belangrijke onderdelen zijn bereikbaar zonder sleutel of
schroevendraaier. De installatie neemt dan ook nauwelijks tijd in beslag. De
onderdelen en montage worden besproken in de sectie ‘onderdelen en
montage’.
o Locatie
De optimale omgevingstemperatuur voor Botann is 18-22°C. Dit zijn
de normale temperaturen in een woning.
Wanneer de kast in een koudere omgeving wordt geplaatst, zullen de
plantjes trager groeien. Een vuistregel is dat de groeisnelheid
halveert per 5°C daling. Als het vooral ’s nachts koud is, wordt de
verlichting best ’s nachts geprogrammeerd. Zie ook in de sectie:
instellingen/ventilatoren/temperatuur.
Wanneer de kast in een warmere omgeving staat, zullen de kruiden
in eerste instantie sneller groeien maar bepaalde kruiden zoals dille,
koriander en platte peterselie zullen zich ‘stretchen’.
Tot 25°C zullen de ventilatoren de temperatuur binnen onder
controle houden. Boven de 30°C (in combinatie met een hoge
relatieve vochtigheid) krijgen de kruiden het benauwd door gebrek
aan verdamping en verhoogt de kans op aantasting door schimmels
en bacteri n.
Tijdens het kiemen is de temperatuur belangrijk. De optimale
temperaturen zijn per soort terug te vinden bij hun beschrijving op
de website/webshop.

o Stroomvoorziening
-

Bij inbouw in een keuken zal de kast aangesloten worden op
het stopcontact net voor de Botann kast in de keuken te
schuiven.
Het standalone model heeft achteraan een stroomkabel met
stekker. Steek gewoon de stekker in het stopcontact en Botann
start vanzelf op.

o Onderdelen
Iedere Botann kast wordt in onze werkplaats geassembleerd en
uitgebreid getest. Hieronder vind je de foto’s en beschrijving van die
onderdelen die toegankelijk zijn voor het onderhoud.
-

Niveausensor tray
Deze sensoren controleren het waterniveau in de trays voor 2
redenen. Na de pompcyclus moet het waterniveau voldoende
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hoog zijn om een goede watergift te verzekeren en anderzijds
checkt het systeem of het water na de pompcyclus ook effectief
naar het reservoir is teruggelopen.

-

-

Niveausensor reservoir
Deze sensor checkt of er voldoende water in het reservoir is.
Hij is bevestigd aan het deksel van het reservoir.
pH-sensor
De pH-sensor is aan het deksel van het reservoir bevestigd en
meet de pH van de voedingsoplossing.

Pothouder
Deze platen worden in iedere tray geplaatst om de plantjes op
hun plaats te houden.
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-

Tray
De tray is de container voor de plantjes en de
voedingsoplossing. Onderaan is er een opening die zowel als inen uitlaat dienst doet.

-

Reservoir
Het reservoir bevat de voedingsoplossing die gedurende iedere
pompcyclus naar de tray wordt gepompt om nadien terug te
vloeien.

-

Reservoir deksel
Bovenop het reservoir bevindt zich het deksel.
5

-

Pompjes met houder
Deze bevinden zich in het reservoir. Met een PE-slang zijn ze
verbonden met hun tray. Hun connector bevindt zich net voor
de doorgang door de achterwand van de kast.

o Water en voeding
Het reservoir kan 9 liter vloeistof bevatten. Het vullen gebeurt door
het reservoir een 10-tal cm naar voor te schuiven en het deksel een
10-tal cm naar achter. Zo heb je zicht in het reservoir en ruim plaats
om te vullen.
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-De verschillende mogelijkheden:
-

Botann voedingsvloeistof
Botann biedt een kant-en-klare voedingsvloeistof aan in bidons
van 4,5 liter. Dit wordt geproduceerd door regenwater te
behandelen in een zuiveringsmodule waar het eerst een
iltratie ondergaat, daarna gezuiverd wordt met actieve kool en
ten slotte met UV ontsmet wordt. Daarna wordt de
geconcentreerde voeding toegevoegd en wordt de pH bijgesteld
met de pH-corrector. Daarnaast wordt Lapacho thee
toegevoegd, een biologisch middel om schimmelvorming onder
controle te houden.
Veilig en simpel!

-

Regenwater
Wanneer je zelf over zuiver regenwater beschikt kan je het
ontsmetten door even te laten koken om het vrij te maken van
algen, bacteri n en schimmels. Daarna moet 60ml voeding per
4,3 liter worden toegediend, de pH worden bijgesteld en 100ml
Lapacho thee worden toegevoegd.

-

Demiwater
Een alternatief voor regenwater is demiwater of
gedemineraliseerd water wat bv. gebruikt wordt voor het
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Let wel: wanneer de computer aangeeft dat het niveau te laag is,
mag/kan er slechts 4,5 liter bijgevuld worden! Omdat bij laag niveau
het reservoir niet volledig leeg is n er na het pompen nog eens 2,5
liter terugloopt vanuit de tray blijft er dus 4 4,5 liter in het
reservoir.
Om een afwezigheid van 2 weken te overbruggen kan het reservoir
tot op 10mm van de bovenrand worden bijgevuld. De kast mag dan
onder geen enkele voorwaarde worden verplaatst!
Nog belangrijker is om tijdens de vakantie het systeem in
vakantiemodus te zetten. Dit beperkt het waterverbruik aanzienlijk.

stoomstrijkijzer. Dit wordt ook dikwijls gebruikt om een
aquarium bij te vullen.
Demiwater bevat, net als regenwater, geen mineralen zoals
calcium en magnesium (zie kader). Ook hier moet nog 60ml
voeding en 100ml Lapacho thee worden toegevoegd en de pH
worden bijgesteld.
-

Leidingwater
Leidingwater kan ook worden gebruikt maar is niet aan te
raden. (Zie kader ‘water’). Per 4,5 liter water is het aangewezen
om slechts 40ml voeding te doseren. De kans is echter groot dat
de plantjes iets trager groeien. Overige maatregelen worden in
de sectie ‘onderhoud’ beschreven.
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WATER
De totale concentratie van opgeloste zouten in de
voedingsvloeistof bepaalt de hoeveelheid water die de plant
kan opnemen. Mits de juiste pH (5-6,5) en de verschillende
mineralen in de goede verhouding aanwezig zijn, bepaalt dit
tevens hoeveel voedingsstoffen worden aangevoerd in de
plant en dus de groeisnelheid van de plant.
De voeding die wordt toegediend bestaat uit verschillende
zouten die in een optimale verhouding aanwezig zijn.
De hoeveelheid calcium en magnesium in leidingwater is vele
malen hoger dan wat de plant nodig heeft. Dit zorgt voor een
extra zoutgehalte dat niet nuttig is voor de plant waardoor
minder nuttige voeding kan worden toegevoegd.
Het zoutgehalte wordt gemeten door de EC (elektrische
geleidbaarheid) te bepalen. Deze blijft best onder de 1,5
micro-Siemens/cm. Enkel bij gebruik van leidingwater dient
dit te worden opgevolgd.
Let wel: de waterverzachter thuis verlaagt de hoeveelheid
zouten in het leidingwater NIET! Het condenswater van de
droogkast is niet geschikt voor de groei van planten voor
voeding.
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Evolutie van de EC:
De EC van de voedingsvloeistof blijft vrijwel nooit constant en
stijgt meestal, soms snel, soms traag. De plant neemt zowel
water als zouten op uit de voedingsvloeistof. De
hoeveelheden van beide zijn a hankelijk van het
groeistadium, de grootte en de hoeveelheid blad dat de
planten gemiddeld hebben. Daarnaast spelen temperatuur,
relatieve vochtigheid en de ventilatie een grote rol omdat ze
de verdamping bepalen.
De opname van voeding varieert ook en is meest a hankelijk
van de groeisnelheid van de planten.
Bijgevolg geraakt het evenwicht tussen de opname van
voeding en van water n het evenwicht tussen de opname van
de individuele zouten na bepaalde tijd verstoord.
De eenvoudigste en beste oplossing hiervoor is om minstens
tweemaal per jaar het reservoir te ledigen net voor het
bijvullen. Hiermee worden tevens de overige organische
verontreinigingen verwijderd.
Waarom leidingwater af te raden is:
Hetzelfde wat hierboven beschreven is, komt met
leidingwater ook voor. Maar de extra calcium en magnesium
zorgen voor een snellere concentratie van zouten en een veel
grotere onbalans. De voedingsvloeistof kan een te hoge EC
hebben n tevens te weinig plantenvoeding bevatten!
De enige oplossing is om het reservoir maandelijks volledig te
verversen.
9

o pH en pH-correctie
De pH van de voedingsoplossing is heel belangrijk voor de plantjes
omdat dit hen toelaat die nutri nten op te nemen die ze nodig hebben
voor hun groei. De optimale pH is a hankelijk van de soort maar bijna
alle kruiden voelen zich goed met een pH tussen 5,5 en 6,5. Een
tijdelijk afwijkende pH hoeft niet direct bedreigend te zijn voor de
plantjes maar op lange termijn zal zowel de groei als de gezondheid
van de plantjes onder druk komen te staan.
Botann meet de pH continu en verwittigt wanneer de drempelwaarde
overschreden is (zie besturing/alarm/drempelwaardes). Aangezien de
pH meestal oploopt wordt er geen ondergrens ingesteld. Een te lage
pH vindt zijn oorzaak in een overdosis pH-corrector enerzijds en
herstelt zichzelf meestal snel. Mocht dit niet binnen de week gebeuren,
raden wij aan het water te verversen. Daarom is het beter om de pH
niet bij te sturen wanneer die lager is dan 6 want de daling kan h l
snel gaan. Anderzijds kan een daling te wijten zijn aan een verzuring
door een zware infectie van het water wat meestal zichtbaar is door
het troebel worden en/of een afwijkende geur van de
voedingsoplosssing. Het reservoir verversen en reinigen is dan de
beste optie.
Om de pH te corrigeren raden wij aan om maximaal 20 druppels per
dag toe te voegen zolang de pH hoger is dan 7. Daarna maximaal 10
druppels zolang de pH boven de 6,5 is en 5 druppels tot net onder de
6. Daarna wordt er best enkele dagen gewacht tot de pH stabiel is.
Let wel: lees aandachtig het etiket op de les voor gebruik en houdt
het uit de buurt van kinderen. Het lesje is voorzien van een
kindveilige dop en een druppeltellertje.

o Lapacho thee als schimmelwerend middel
Lapacho thee wordt getrokken uit de bast van de Lapacho boom
(Tabebula Impetiginosa). Het wordt gebruikt door de inheemse
bevolking van het Amazonewoud als een schimmelwerend middel en
wordt ook bij ons gebruikt in de kruidengeneeskunde. Botann bereidt
voor jou een geconcentreerde thee die best wordt gedoseerd met 100
ml per 4,3 liter water bij de aanmaak van de voedingsoplossing.
o Zelf je kruiden zaaien
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Waarom kan ik geen potjes uit de supermarkt gebruiken?
De werking van Botann is gebaseerd op het principe van het eb en
vloed hydrocultuursysteem. Dit heeft het voordeel dat kruiden met
een sterk vari rende waterbehoefte toch samen kunnen gekweekt
worden omdat het overtollige water terugstroomt naar het reservoir.
Potgrond en/of andere aarde kan NIET worden gebruikt. Het water
zal deeltjes losspoelen die het systeem zullen verstoppen en de
pompjes blokkeren.
Waarom wordt er geen 100% rotswol als groeimedium
gebruikt?
Het is perfect mogelijk om enkel rotswol (speciaal behandeld om in
hydrocultuur te kunnen gebruiken) te gebruiken in het Botann
systeem zoals meestal in de serreteelt wordt toegepast. Snel
kiemende en snelgroeiende kruiden zoals basilicum gedijen er goed
op, maar traag kiemende en groeiende planten kunnen last hebben
van de extreme capillariteit.
Door de afwezigheid van UV uit zonlicht, leidt het natte oppervlak
snel tot overmatige algengroei die concurreert met de planten voor
zuurstof en voeding.
Waarom de keuze voor kokosturf als deklaag voor de potjes?
Kokosturf is een organisch afvalproduct dat droog wordt geperst
voor vervoer en bewaring waardoor de ecologische voetafdruk zeer
klein wordt. Kokosturf verkrijgt na breken en bevochtigen 9 keer zijn
oorspronkelijk volume!
Kokosturf (ook wel kokosveen genoemd) is een ideaal kiem- en
groeimedium en wordt niet snel uitgeloogd door het water omdat
het bestaat uit kleine vezeltjes. Ze houden het oppervlak open en
laten een snelle wortelgroei toe. Door het hoge organische gehalte is
kokos tevens een goede buffer tegen pH-schommelingen.
Als je je kruiden zelf wilt zaaien, zijn een aantal benodigdheden
noodzakelijk. Deze zijn allemaal verkrijgbaar via de Botann website/
webshop waar je tevens heel wat informatie kunt vinden.
Hieronder vind je de beschrijving en het gebruik van deze
benodigdheden.
In de sectie besturing/instellingen/pompen vind je tevens
aanwijzingen om je Botann te tunen tijdens de eerste delicate weken.
-

Netpotjes:
De plantenpotjes worden ‘netpotjes’ genoemd omdat ze zowel
aan de zijkant als de onderzijde vele openingen hebben
waardoor de wortels van de volwassen planten naar buiten
kunnen groeien. Dit is noodzakelijk omdat het potje bij een
volwassen plant al snel te klein zou zijn en het de groei zou
belemmeren. De potjes zijn gemaakt uit PE (voedingskwaliteit)
en perfect te hergebruiken.
Gebruik:
1 verpakking telt 20 potjes.
Maak de potjes schoon voor hergebruik in je Botann.

ë

11

-

Rotswolpluggen:
In de verpakking vind je tevens 20 zachte rotswolpluggen. Ze
zijn reeds losjes aangebracht in de potjes. Hun oppervlak
bevindt zich ongeveer 10 15 mm onder de rand waardoor
bovenop straks nog een laagje kokosturf kan worden
aangebracht.
Gebruik:
Gezien de aanwezige mineralen in de rotswol ervoor zorgen dat
de pH in het voedingswater sterk stijgt na de opstart, raden wij
aan de potjes in een schaal te plaatsen van minimum 50 mm
hoog. Doe 15 druppels pH-corrector per liter in leidingwater.
Giet het water nu langzaam in de schaal zodat de pluggen het
water kunnen absorberen en niet gaan drijven. Laat de schaal
24 uur staan en haal de potjes uit het water. Deze zijn nu klaar
om afgedekt te worden met kokosturf.

-

Kokosturf:
Kokosturf wordt ter plaatse gespoeld om stof, aarde en zouten
te verwijderen. Daarna wordt het in de zon gedroogd en in
briketten geperst.
Gebruik:
1 pakje is genoeg voor 20 potjes.
Het materiaal is klaar voor gebruik. Het werd opgelost in water
en heeft een nachtje gestaan. Het overtollige water werd
verwijderd alvorens te pasteuriseren in de oven. Daarna werd
Lapacho thee toegevoegd ter bescherming.
Breng een laagje van maximum 10 mm aan bovenop de plug.
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-

Zaden:
De zaden die Botann verkoopt zijn bio-zaden als ze beschikbaar
zijn. Na een test bij verschillende leveranciers, hebben we
gekozen voor een leverancier die een groot gamma aan biozaden ter beschikking heeft met een sterke kiemratio.
Botann biedt de zaden aan in hun originele verpakking omwille
van de kost om te tellen en om te pakken. Bijgevolg zullen de
meeste verpakkingen voldoende zaden bevatten voor
verschillende zaaibeurten. De meeste zaden kunnen zonder
problemen een 6-tal maanden worden bewaard.
Gebruik:
Zaden kunnen het best worden gemanipuleerd met een pincet.
Het aantal zaadjes per pot hangt af van de soort en aan het
aantal plantjes je zelf wenst per pot. Omdat niet alle zaadjes
kiemen is het aangeraden om minimum 3 zaadjes per pot te
gebruiken indien je 1 of 2 plantjes wil bekomen. De overtollige
plantjes worden best verwijderd met een pincet wanneer ze 5
10 mm hoog zijn. Wanneer je 3 plantjes per pot wilt, gebruik je
best 5 zaadjes.
Meer plantjes per pot zal meestal resulteren in kleinere planten
met kleinere bladeren. Wanneer kruiden hoofdzakelijk worden
gebruikt om op borden te dresseren, zijn bv. basilicumbladeren
van 5 cm niet zo geschikt. Je eigen ervaring zal hier de beste
wegwijzer worden.

o Opstarten met kleine plantjes
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Omwille van het gebruiksgemak en om kostbare tijd te sparen, biedt
Botann je kleine plantjes aan van 4 5 weken oud, het moment dat ze
het minst gevoelig zijn voor transport.
E nmaal de potjes in de Botann kast zijn geplaatst, kunnen de
fabrieksinstellingen worden gebruikt voor de verdere groei. Dit maakt
het jou echt gemakkelijk om te starten!
Gebruik:
Controleer a.u.b. de inhoud van de doos voor aanvaarding. Een
verkeerde behandeling tijdens het vervoer kan schade veroorzaken.
Mocht dit voorvallen, neem een foto, stuur hem door en noteer de
schade op de levering-bon.
1 verpakking heeft plaats voor 20 kruiden.
o Plaatsing van de kruiden
In principe kunnen alle geselecteerde kruiden naast elkaar gedijen. In
de praktijk zijn er wat regels die het gemakkelijker maken:
- Kruiden waarvan het blad enige gelijkenis vertoont, plaats je
beter niet bij elkaar om verwarring te vermijden tijdens het
plukken. Voorbeelden zijn platte peterselie en koriander maar
ook oregano en munt die tevens de neiging hebben zich te
verstrengelen.
- Kleinere of jongere kruiden plaats je best vooraan.
- Kruiden met een hoge bladdichtheid (bv. basilicum) of
struikvorming (bv. oregano en munt) groeien het best in de
buitenrijen omdat ze daar meer plaats hebben in de breedte.
o Micro-greens (superfoods) kweken
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Met Botann is het mogelijk om dagelijks je eigen micro-greens te
kweken en te oogsten zonder ruimte te verliezen voor je kruiden!
Micro-greens groeien heel snel. De meeste kunnen geoogst worden in
8 dagen. Ze hebben alleen warmte, wat water en licht nodig (nadat ze
in het donker zijn gekiemd. Op de zijkanten van de schuiven is er
plaats voor 8 schaaltjes met micro-greens.
Gebruik:
Botann heeft speciaal hiervoor roestvrije schaaltjes die er perfect in
passen en plaats bieden aan 2 kokosmatjes.

In de webshop kun je een pakje met 16 matjes aankopen, evenals een
assortiment van de meest gebruikte micro-greens.
Gebruik:
Plaats 2 matjes in een schaaltje en voeg water toe tot de matjes ruim
verzadigd zijn. De zaadjes mogen dicht bijeen gestrooid worden, een
beetje a hankelijk van hoe groot de volwassen scheuten zijn.
Plaats het schaaltje eerst op een donkere warme plaats tot ze gekiemd
zijn. Een kast bovenaan in de keuken kan daarvoor worden gebruikt
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maar desgewenst mag het schaaltje ook in de Botann kast indien het
de eerste 2 3 dagen wordt afgedekt, zonder het oppervlak te raken.
Daarna worden ze in de Botann kast geplaatst nadat de matjes
opnieuw verzadigd zijn met water of (bij voorkeur) Botann
voedingsoplossing. Giet het water niet rechtstreeks op de matjes maar
vooraan of achteraan het schaaltje. Herhaal na 3 dagen en enkele
dagen later kan er worden geoogst.
•

Opstart computer
Zodra de stroom wordt aangesloten start de computer vanzelf op. Het
aanraken van het scherm brengt je op het infoscherm. De fabrieksinstellingen
zijn geschikt voor de Botann kast met volwassen planten. Hieronder wordt bij
elke instelling uitgelegd welke mogelijkheden bij welk stadium passen en hoe
je de sturing kunt aanpassen aan de omgeving. Ook de groeisnelheid van de
planten en zelfs de morfologie kunnen worden bijgestuurd. De ge ntegreerde
vakantiemodus zorgt ervoor dat de groei vertraagt en het verbruik van
voedingswater en elektriciteit wordt verminderd.
o Verlichting aan/uit
De led groeiverlichting is een combinatie van rode en blauwe led met
ieder een speci ieke gol lengte spectrum. Dit is wat de plant nodig
heeft voor de fotosynthese. Door enkel deze gol lengtes te kiezen en
geen full-spectrum licht zoals daglicht of zonlicht wordt het
energiegebruik vele malen ef ici nter. Om je plantjes in hun echte
frisgroene kleur te kunnen zien, laat Botann je met n druk op knop
rechtsonder die verlichting tijdelijk uit te schakelen. Na enkele
minuten start de cyclus vanzelf terug op.
Let wel:
Het is tevens aangeraden om de ledverlichting uit te schakelen bij
het openen van de deur omdat dit intense licht door de roestvrij
staal binnenin heel sterk wordt weerkaatst. Bij lange blootstelling is
dit, net als overmatig zonlicht, schadelijk voor de ogen.

Infoscherm
o Alarm
De knop onderaan in het midden van het infoscherm is de alarmknop.
Deze kan 3 verschillende kleuren hebben:

ï

é

é

f

ë

f

f

f

à

16

-

Groen: de drempelwaardes worden niet overschreden en de
kast werkt perfect.
Rood: een van de bewakingen van het systeem geeft een
probleem aan.
Oranje: minimaal n drempelwaarde van de 3 parameters van
het infoscherm is overschreden. In de sectie ‘problemen
oplossen’ van de handleiding worden de mogelijke oplossingen
besproken.

Door op de alarmknop te drukken komt het alarmscherm tevoorschijn.

Alarmscherm
-

Alarmlijst
De knop linksboven geeft je een overzicht van de huidige
alarmen. Mocht de benaming niet duidelijk zijn kan je de
volledige beschrijving vinden in de sectie ‘problemen oplossen’
van de handleiding. Dit alarm blijft aanwezig tot het probleem
is verholpen n de alarmen worden gereset (zie verder). Indien
het probleem niet werd verholpen zal het alarm na reset
terugkeren zodra de bewaking dit alarm terug signaleert.

Alarmlijst
-

Alarm reset
Door op de knop boven in het midden van het alarmscherm te
drukken wordt het alarm gereset. Zolang dit niet is gebeurd
zullen bepaalde functies uit voorzorg niet meer werken!

-

Drempelwaardes invoeren
Door op de knop rechtsboven van het alarmscherm te drukken
komt het venster tevoorschijn om de drempelwaardes te
wijzigen.

é

é

é
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Drempelwaardes
Links bevindt zich de drempelwaarde voor de pH. Door op de
knop linksboven te drukken komt een invoerscherm
tevoorschijn. De werkwijze is als volgt:

•
•
•

•

Met DEL wordt de vorige waarde gewist.
Nu verschijnt de waarde 1.0 (pH 0 bestaat niet)
Druk nu 2 cijfers waarbij de eerste het gehele getal is en
het tweede het cijfer na de komma. Bv. 7.0 is een goede
instelling voor deze drempelwaarde wanneer je zelf de
pH reeds bijstuurt zodra ze hoger is dan gewenst. De
drempelwaarde is dan de alarmgrens waarboven snel
moet worden ingegrepen.
Sluit af met ENTER.

In het midden heb je de drempelwaarde voor de relatieve
vochtigheid (RV). Door op de knop boven in het midden te
drukken komt terug een invoerscherm tevoorschijn. Stel in als
volgt:

•
•

•

Met DEL wordt de oude waarde verwijderd.
Geef nu met 2 cijfers de nieuwe drempelwaarde als een
geheel getal in. Het is raadzaam deze 6% hoger te zetten
dan de gewenste waarde (zie verder) omdat het
besturingssysteem een neutrale zone van 4% heeft. Dit
voorkomt dat de ventilator telkens aan en uit gaat.
Sluit af met ENTER.
18

Rechts heb je de drempelwaarde voor de temperatuur. Door op
de knop rechtsboven te drukken komt er terug een
invoerscherm tevoorschijn. Stel in als volgt:
•
•

-

Met DEL wordt de oude waarde verwijderd.
Geef nu met 2 cijfers de nieuwe drempelwaarde als een
geheel getal in. Ook hier is het raadzaam om 3°C hoger
in te stellen dan de gewenste waarde (zie verder) omdat
het besturingssysteem hier 2°C toelaat als speling
vooraleer de ventilator reageert.

Buzzer aan/uit
Botann laat je de keuze om ook met een geluidsignaal
verwittigd te worden ingeval er iets schort met de werking
(enkel bij een rode alarmknop). Wanneer je niet dagelijks
gebruik maakt van de Botann kast is het raadzaam om het
korte piep-signaal, dat om de 10 seconden wordt herhaald, te
gebruiken.
Wanneer je op de knop rechtsonder van het alarmscherm drukt
wordt de vraag gesteld of de buzzer aan of uit moet. Groen
betekent aan en rood is uit.

o Instellingen (algemeen)
Door in het infoscherm op de knop linksonder te drukken komen we
op het basisscherm van de instellingen.

Infoscherm
-

Basisscherm

Sturing aan/uit
De knop linksboven van het basisscherm brengt je naar het
aan/uit/vakantie scherm 1.

Aan/uit/vakantie scherm 1

Aan/uit/vakantie scherm 2
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Aan/uit/vakantie scherm 3
Door op de knop in het midden boven gaat Botann in
vakantiemodus en krijg je scherm 2 te zien. Door nogmaals op
dezelfde knop te drukken kom je terug in de aan-modus
(normale werking).
Door op de knop rechts boven te drukken kom je in de uitmodus en zie je scherm 3. Door nogmaals op dezelfde knop te
drukken ga je terug naar de aan-modus en zie je terug
scherm 1. Zolang de kast in de uit-modus of vakantiemodus zit,
kun je de overige instellingen niet meer bereiken!
Let wel:
De spanning blijft op de kast tot de stekker uit het
stopcontact wordt getrokken! Ook de computer blijft standby op de achtergrond wat het systeem toelaat om opnieuw op
te starten. Voor vakantiemodus zie: instellingen (speci iek)/
verlichting en pompen.
-

Alarm
Met deze knop kom je vanuit het basisscherm rechtstreeks op
het alarmscherm. Zie sectie ‘alarm’.

o Instellingen (speci iek)
De knop rechtsboven op het basisscherm brengt ons naar de speci ieke
instellingen.

Instellingen (speci iek)
-

Tijd
De knop linksboven van het instellingenscherm laat ons toe de
klok van het systeem in te stellen of te wijzigen. Je komt
onmiddellijk op het invoerscherm terecht. Bij een plotse
stroomuitval kan het gebeuren dat de klok opnieuw moet
worden ingesteld.

f

f

f

f
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•
•
•
•
•
•

Verlichting
De knop in het midden boven van het instellingenscherm brengt
ons naar scherm verlichting waar je de keuze kunt maken uit
tray 1 en tray 2 (tray 1 is de onderste). Beide kweekniveaus
kunnen verschillend worden ingesteld.
Op welk moment van de dag stel ik best de verlichting in?
Aangezien er geen interactie is met de echte dag/nacht cyclus
maakt het voor de kruiden niet uit wanneer er belicht wordt.
Vanuit bv. energiestandpunt kiest iemand met nachttarief het
beste voor de nacht en iemand met zonnepanelen best voor
de dag.
Wanneer het overdag zeer warm is zal de verlichting daar
binnen in de kast nog enkele graden aan toevoegen waardoor
ook hier een belichting ’s nachts aan te raden is.
En ook wanneer de kast ’s nachts op een koele plaats staat,
zal de verlichting ’s nachts de koude buiten de kast houden.
Hoeveel uren per dag verlichting is optimaal?
Om een gemiddelde maximale groei te krijgen voor alle
kruiden is een belichtingstijd van 10 11 uur per etmaal
optimaal. Sommige kruiden kunnen nog een paar uur extra
hebben maar andere beter niet. Om de kruiden bij lange
afwezigheid trager te laten groeien kan de belichting op 6 uur
worden gezet. Dit gebeurt automatisch door Botann in
vakantiemodus te plaatsen. De kruiden zullen trager groeien
en minder water verbruiken.
Wat is starttijd/looptijd?
De starttijd is het moment van de dag dat de belichting kan
beginnen. De looptijd is de duur dat de belichting aan blijft.
Indien van toepassing loopt deze duur over middernacht naar
de volgende dag.
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à

-

Verwijder het actuele uur met DEL.
Voer de nieuwe waarde in met 2 cijfers.
Druk op de toets MIN.
Verwijder de actuele minuten met DEL.
Voer de nieuwe waarde in met 2 cijfers.
Sluit af met ENTER.

Verlichting
Na de keuze van de tray op het scherm verlichting komen we op
een volgend keuzescherm terecht waar we voor de gekozen
tray de starttijd en de looptijd kunnen kiezen. Na de keuze
komen we in beide gevallen op onderstaand invoerscherm
terecht waar we de respectievelijke waardes op een identieke
manier kunnen invoeren.

•
•
•
•
•
•
-

Verwijder het ingestelde uur met DEL.
Geef het gewenste uur in.
Druk op de MIN knop.
Verwijder de ingestelde minuten met DEL.
Geef de gewenste minuten in.
Bevestig met ENTER.

Ventilatoren
De knop rechtsboven van het scherm instellingen brengt je bij
het keuzescherm ventilatoren waar je opnieuw kiest welke tray
je wilt aanpassen.
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Wat is de beste instelling voor de temperatuur?
Een gemiddelde temperatuur van 22 24°C voor de meeste
kruiden optimaal. Dan groeien ze ook het snelst en moet er
minst worden geventileerd. Om dit te bereiken wordt de
gewenste waarde op 22°C gezet. De ventilator start dan op
24°C en stopt op 22°C. Ook hiervoor is het aangeraden om de
belichting ’s nachts te gebruiken, zeker in de zomer wanneer
de temperatuur in de keuken hoogst is.
Wat is de beste instelling voor de RV?
De gewenste waarde voor de RV kan best op 88% worden
ingesteld. Dit betekent dat de ventilator opstart op 92% en
stopt op 88%. Dit is een veilige waarde en beperkt het
ventileren.
De kruiden zullen zacht aanvoelen, lekker geuren en het best
smaken, maar de houdbaarheid is bv. bij basilicum kort (hoeft
geen probleem te zijn). Door de RV lager in te stellen wordt
het blad iets harder en houdt langer zijn vorm.

Ventilatoren
Na n van beide keuzes kom je terug op een tweede
keuzescherm terecht waar je respectievelijk kiest om de
gewenste temperatuur of de gewenste relatieve vochtigheid in
te geven. Hierdoor kom je terug op een invoerscherm dat voor
alle waardes gelijk is.

•
•
•
-

Verwijder de oude waarde met DEL.
Geef de nieuwe waarde in als geheel getal.
Bevestig met ENTER.

Fabrieksinstellingen
De knop links in het midden van het instellingen (speci iek)
scherm brengt ons naar het scherm fabrieksinstellingen.

f
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Fabrieksinstellingen
De knop met het rode kruis brengt je terug naar het infoscherm
zonder wijziging. Met de groene knop kies je om de
fabrieksinstellingen over te nemen. Omdat dit alle instellingen
overschrijft, wordt nog eens gevraagd je keuze te bevestigen.
Wat houden deze fabrieksinstellingen in?
Dit zijn standaard instellingen die kunnen gebruikt worden
vanaf het moment dat de plantjes een 5-tal cm hoog zijn en
wanneer de kast in een ‘normale’ omgeving (zie locatie)
wordt geplaatst.
Voor een optimaal resultaat is het aangeraden het aantal
pompcycli aan te passen. Zie volgend item ‘pompen’.

-

Pompjes
Door de knop in het midden van het scherm instellingen kom je
terecht op het scherm pompen waar je terug een keuze kunt
maken tussen tray 1 en 2. Na de keuze kom je op het
keuzescherm waar je voor de respectievelijke tray de 3
parameters kunt instellen om de goede werking te verzekeren.
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Belangrijk voor de starttijd!
Het wordt ten zeerste afgeraden om de starttijden voor tray 1
en 2 gelijk in te stellen. Vanuit het reservoir wordt bij de
watergift ongeveer 2,5 liter voedingsvloeistof naar de
betreffende tray gepompt. Wanneer het pompen voor beide
trays samenvalt zal het minimumniveau van het reservoir
vroegtijdig worden bereikt (50% van de nuttige capaciteit
van het reservoir gaat verloren).
Stel daarom de starttijd minstens 15 minuten verschillend in
en zorg ervoor dat het verschil niet overeenkomt met het
interval van een cyclus (concreet mag een verschil van 12
uur; 8 uur; 6 uur; 4,8 uur en 4 uur NIET worden gebruikt).
Wat moet ik instellen als looptijd?
De looptijd wordt in de werkplaats afgesteld opdat het water
net hoog genoeg in de tray zou komen voor een goede
bevochtiging wat tevens de minimale hoogte is om de
niveausensor in de tray te activeren.
Het aanpassen van de looptijd is niet zonder risico. Het is
daarom echt noodzakelijk om eerst de informatie te lezen in
de sectie ‘storingen oplossen’ in de handleiding.
Hoeveel cyclussen per etmaal heeft mijn Botann nodig?
Het aantal cyclussen is sterk a hankelijk van het stadium
waarin de kruiden zich bevinden.
Na het zaaien moet het oppervlak vochtig blijven tot de
plantjes kiemen. Idealiter gebeurt dit door regelmatig met
een kleine nevelspuit wat Lapacho thee op het oppervlak te
nevelen. Indien dit niet gebeurt dient de frequentie van
watergift enkele dagen op 6 te worden gezet. Breng daarna
het aantal cycli terug tot 1 (zie ook sectie ‘kiemen van de
zaden’ in de handleiding).
Zodra de plantjes 2 3cm hoog zijn mag de frequentie
opgetrokken worden tot 2 (tenzij het oppervlakte continu
blinkt).
Zodra de plantjes 4 6 cm hoog zijn, of wanneer je plantjes
aankoopt, mag het aantal cycli op 3 starten.
Wanneer de planten volwassen zijn mag het aantal cycli
progressief worden verhoogd tot 6. Voorwaarde is dat er
genoeg verdamping is en het oppervlak van de kokosturf niet
blijft blinken.

Pompen

f
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à
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De eerste parameter is de starttijd, identiek als voor de
belichting. Door op de knop linksboven te drukken kom je op
het invoerscherm waar je het uur en de minuten van de
starttijd kan instellen (zoals bij de belichting).
Belangrijk: lees het kader hierboven vooraleer de waardes in te
stellen!
De tweede parameter is de looptijd.
Belangrijk: wijzig deze waarde niet zonder het kader hierboven
en de sectie ‘problemen oplossen’ van de handleiding na te
lezen over dit item.
Het invoerscherm laat ditmaal minuten en seconden zien
omdat de looptijd kort en precies moet worden ingesteld.
Wijzig deze waarde nooit met meer dan 5 seconden zonder
controle op het effect!

De derde parameter bepaalt het aantal cycli dat de pomp maakt
per etmaal. Voor de optimale keuze, raadpleeg het kader
hierboven. Het invoerscherm (zie hieronder) voor het aantal
cycli laat toe van de waardes 0 – 1 – 2 – 3 – 4 -5 – 6 in te voeren.

-

pH-kalibratie
De knop rechtsonder van het scherm instellingen brengt je
naar het scherm pH-kalibratie.

26

Opgelet!
Wanneer je op het scherm pH-kalibratie terechtkomt zonder
dat je de volledige kalibratie procedure wilt uitvoeren, is het
belangrijk om enkel op ENTER te drukken om terug naar het
scherm instellingen te gaan!
Mocht je per ongeluk toch op de knop van pH 4 of 7 hebben
gedrukt zit er niets anders op dan de kalibratie ook effectief
uit te voeren.
Het is aangeraden de kalibratie minstens om de 3 maanden
uit te voeren of wanneer de pH-sensor plots abnormale
waardes weergeeft.

pH-kalibratie
Om de pH-sensor te kunnen ijken heb je zowel ijkvloeistof nodig
voor pH 4 als voor pH 7. Deze ijkvloeistoffen vind je op onze
webshop.
Wees voorzichtig en houdt deze vloeistoffen zuiver.
Na 10 ijkbeurten kan je best beide ijkvloeistoffen vervangen.
Opgelet!
De pH-sensor mag nooit langer dan enkele seconden vlakker dan
45° worden gehouden omdat de meting niet correct zal zijn
doordat de gel binnenin niet meer op de juiste plaats zit. Mocht
dit toch het geval zijn, plaats de sensor rechtop en wacht
minimaal 10 minuten.
De procedure lijkt ingewikkeld maar is het helemaal niet. Na een
paar keer voer je dit uit in 5 minuten zonder te moeten
nadenken.

Kalibratieprocedure (stap 1 t.e.m. 14) :
1. Schuif tray 1 naar buiten zodat je de pH-sensor achteraan kunt
losmaken uit de afdekplaat.
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2. Schuif nu tray 1 grotendeels terug en breng de naald via de
bovenzijde naar voor. De kabel wordt hiermee vanuit de
onderzijde naar boven getrokken.

3. Plaats het kommetje met water vooraan op de schuif van tray 1
en breng de sensor in het kommetje en beweeg om wat te
spoelen.
4. Neem de sensor uit het water, dep hem wat af met
keukenpapier en inspecteer of er geen vuil vastzit tussen de
sensorpunt en de rand errond. Verwijder zo nodig met wat
dubbelgevouwen keukenpapier.
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5. Breng de sensor in de ijkvloeistof pH 4 en wacht 15 seconden.
6. Druk op de knop pH 4. De blauwe balk geeft de voortgang weer
van de ijking. Op het einde verschijnt er links boven een getal.
7. Druk opnieuw op de knop pH 4 en vergelijk het getal
linksboven. Herhaal dit tot het verschil kleiner is dan 10
(minimum 5 keer).
8. Breng de sensor terug in het kommetje om te spoelen en dep
voorzichtig droog.
9. Breng de sensor in de ijkvloeistof pH 7 en wacht 15 seconden.
10. Druk op de knop pH 7 en doe net hetzelfde als met pH 4.
11. Breng de sensor terug in het kommetje om te spoelen en dep
droog.
12. Herhaal nu stap 5 t.e.m. 11.
13. Breng de pH-sensor nu terug op zijn plaats op de manier dat hij
werd uitgehaald. Bevestig met ENTER.
•

Onderhoud
o Algemeen onderhoud van de kast.
-

RVS
Het RVS of roestvrij staal van de Botann kast is, net als bijna
alle andere RVS in de keuken, geborsteld. Dit is veel
esthetischer en geeft minder weerkaatsing.
Gebruik geen schuursponsjes voor het reinigen. Met wat lauw
water, zeep en een doekje of gewone spons gaat het vuil er
vanzelf af. Ben je nog niet tevreden van het resultaat, gebruik
dan een speciaal huishoudproduct voor RVS.

-

Glazen deur
Reinig de buitenkant van de deur met dezelfde middelen als je
de ramen schoonmaakt. Gebruik zeker geen schuurspons of
schuurzeep. De binnenkant mag enkel worden gekuist met
lauw water en wat neutrale zeep.

-

Touchscreen
Het schermpje kan gereinigd worden met een vochtig doekje.
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-

Alucobond corpus
De buitenkant van het corpus (kast rondom de Botann kast bij
de standalone versie) is een gelakte aluminiumplaat wat het
zijn hippe uitstraling geeft. Het spreekt voor zich dat zowel
schuurspons, schuurzeep en alle agressieve producten uit den
boze zijn. Met lauw water en zeep is de corpus in geen tijd
proper.

-

Bamboe corpus
Het bamboe corpus bestaat uit massief bamboe dat in lagen
werd geperst zodat het maatvast is en blijft. Het materiaal is
met speciale olie behandeld om zijn natuurlijke uitstraling te
behouden en te beschermen tegen vocht. Maar net als op
andere delicate meubels of een natuurlijk parket zal water dat
niet wordt verwijderd blijvende sporen veroorzaken.

o Reinigen van de tray
Het is aangeraden de tray minstens n keer per jaar te reinigen
alsook bij het vervangen van kruiden. Bij oudere kruiden groeit het
grootste deel van de wortels buiten het potje. Soms komen wat
worteltjes los die in de tray rondzweven. Na het reinigen van de tray is
het tevens aangeraden om ook het waterreservoir te reinigen.
Werkwijze :
- Schuif de tray helemaal naar voor.
- Leg een doek naast de tray.
- Maak de level sensor achteraan rechts los en plaats hem, na
schoonmaken, op de zijkant van de schuif.
- Verwijder de potjeshouder uit de tray en plaats hem op de
doek.
- Leeg de bodem van de tray met een spons en reinig de
binnenzijde met lauw water zonder zeep. Droog de tray met
een handdoek.
- Is het resultaat niet goed genoeg kan je de slang onderaan
losmaken, de tray eruit nemen en in de vaatwasser of gootsteen
reinigen. Hier kan zeep worden gebruikt zolang de tray maar
goed wordt gespoeld. De tray ziet er nu gegarandeerd als nieuw
uit.
o Reinigen van het reservoir
In de sectie installatie/water en voeding/tabel WATER wordt
besproken waarom, wanneer en hoe frequent het reservoir moet
worden ververst. Het is aangeraden om gelijktijdig dit reservoir
schoon te maken.
Werkwijze :
- Wacht bij voorkeur tot het alarm ‘water level low’ verschijnt.
Hoe minder water in het reservoir, hoe eenvoudiger om te
manipuleren.

é

é
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-

•

Schuif tray 1 volledig uit en verwijder de level sensor en pHsensor uit de afdekplaat en leg ze op de zijkant van de schuif.
Schuif tray 1 ongeveer 20 cm terug.
Schuif het reservoir voorzichtig naar buiten tot je weerstand
voelt (ongeveer 20 cm van het einde).
Laat de afdekplaat van het reservoir zachtjes uit het reservoir
glijden.
Schuif tray 1 terug helemaal open en lift zachtjes de houder met
de 2 pompjes tot net boven de rand van het reservoir en schuif
het reservoir nu helemaal open.
Schuif tray 1 helemaal uit om de houder en pompje met een
doek of spons te reinigen. Vergeet niet na te spoelen indien je
zeep gebruikt!
Schuif tray 1 nu helemaal dicht.
Het reservoir kan nu uit de schuif worden genomen en in de
gootsteen of vaatwasser worden gereinigd.
Ga nu in de omgekeerde richting te werk om alles terug te
plaatsen.

Problemen oplossen
Alarm :

Water level low

Betekenis : Het niveau van het reservoir is te laag. Aangezien er 2,5 liter
naar de tray wordt gepompt per cyclus zal dit alarm zich altijd
voordoen tijdens het pompen. Het is dan ook logisch dat het
niveau nadien terug hoger staat en je de indruk geeft dat er
nog voldoende water is.
Oorzaak :

Er is onvoldoende voedingsvloeistof aanwezig in het reservoir.
Dit is het meest voorkomende alarm gezien dit gewoon een
indicatie is dat het water verbruikt is. Het is zeker geen
probleem om telkens te wachten met bijvullen tot dit alarm
voorkomt.

Oplossing : Vul het reservoir bij. Zie sectie ‘installatie/water’ en ‘voeding/
tabel WATER’ voor details. Vergeet niet het alarm te resetten!
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Alarm :

T1 level low

Betekenis : Bij het pompen naar tray 1 is het minimum vloeistofniveau
niet gehaald.
Oorzaak :

1. De niveausensor van tray 1 is geblokkeerd door wortels
in de tray.
2. De looptijd van het pompje van tray 1 staat te kort
ingesteld.
3. Er is een verstopping in het circuit naar tray 1.
4. Het pompje van tray 1 werkt niet.
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Oplossing :

Alarm :

1. Verwijder de worteltjes die rond de sensor groeien.
2. Verhoog de looptijd van het pompje met 5 seconden en
check de volgende cyclus.
3. Schuif tray 1 helemaal uit en leg een doek onder de tray.
Maak de sensor los uit de tray, lift de tray enkele cm uit
de schuif en laat de sensor naar beneden glijden. Haal
de slang onderaan los en blaas ze stevig door met je
mond. Plaats de slang terug stevig op de tray en breng
de sensor met de kabel netjes op zijn plaats. Test het
pompje opnieuw.
4. Het pompje kan je, mits je wat handig bent, zelf
vervangen. Schuif tray 1 helemaal uit, maak de level
sensor los, lift de tray en laat de sensor naar onder
glijden. Verwijder nu tray1 en plaats hem op een doek
om geen water te lekken. Maak de connector en de
kabel van de linker pomp los. Maak tevens de level
sensor en de pH-sensor los en leg ze op de zijkant van
de schuif. Wanneer je nu tray 1 dicht maakt en de
schuif van het reservoir naar voor schuift tot je
weerstand voelt (+/-20 cm van het einde) kun je de
afdekplaat van het reservoir voorzichtig uithalen.
Daarna schuif je de schuif van tray 1 en het reservoir
halfweg zodat je goed bij het pompje kunt. Schroef het
linker pompje los en wissel het pompje waarna je
iedere beweging in de omgekeerde volgorde maakt tot
alles terug OK is.
Je kan ook gewoon onze service verwittigen om dit

T2 water level low

Betekenis : Bij het pompen naar tray 1 is het minimum vloeistofniveau
niet gehaald.

33

Oorzaak :

1. De niveausensor van tray 1 is geblokkeerd door wortels
in de tray.
2. De looptijd van het pompje van tray 1 staat te kort
ingesteld.
3. Er is een verstopping in het circuit naar tray 1.
4. Het pompje van tray 1 werkt niet.

Oplossing :

1. Verwijder de worteltjes die rond de sensor groeien.
2. Verhoog de looptijd van het pompje met 5 seconden en
check de volgende cyclus.
3. Schuif tray 1 helemaal uit en leg een doek onder de tray.
Maak de sensor los uit de tray, lift de tray enkele cm uit
de schuif en laat de sensor naar beneden glijden. Haal
de slang onderaan los en blaas ze stevig door met je
mond. Plaats de slang terug stevig op de tray en breng
de sensor met de kabel netjes op zijn plaats. Test het
pompje opnieuw.
4. Het pompje kan je -mits je wat handig bent- zelf
vervangen. Schuif tray 1 helemaal uit, maak de level
sensor los, lift de tray en laat de sensor naar onder
glijden. Verwijder nu tray 1 en plaats hem op een doek
om geen water te lekken. Maak de connector en de
kabel van de linker pomp los. Maak tevens de level
sensor en de pH-sensor los en leg ze op de zijkant van
de schuif. Wanneer je nu tray 1 dicht maakt en de
schuif van het reservoir naar voor schuift tot je
weerstand voelt (+/-20 cm van het einde) kun je de
afdekplaat van het reservoir voorzichtig uithalen.
Daarna schuif je de schuif van tray 1 en het reservoir
halfweg zodat je goed bij het pompje kunt. Schroef het
linker pompje los en wissel het pompje waarna je
iedere beweging in de omgekeerde volgorde maakt tot
alles terug in orde is.
Je kan ook gewoon onze service verwittigen om dit

Alarm :

T1 water level high
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Betekenis : Voor het begin van de pompcyclus moet het water van de
vorige cyclus van de tray terug naar het reservoir zijn gelopen.
Dit is hier niet het geval.
Oorzaak :

Oplossing :

Mogelijk is de afvoer verstopt door wortels of ander
losgekomen materiaal.
1. Schuif tray 1 naar buiten, maak de level sensor los en
leg die op de schuif. Haal de potjeshouder uit de tray
en plaats die op een doek. Controleer of er niets in de
afvoer zit en verwijder eventueel vuil uit de tray. Indien
de tray na 5 minuten nog niet leeg is, neem je een
emmer en maak je de slang onderaan los. Als de tray
leegloopt, ga naar 2. Indien niet, ga naar 3.
2. Laat de sensor tussen de tray en de schuif na optillen
naar beneden glijden. Neem het uiteinde van de slang
en blaas die goed door.
3. De verstopping zit in de elleboog van afvoer. Probeer
met een lexibele draad de opening terug vrij te maken
of neem de tray eruit en blaas het elleboogje door.

f
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Alarm :

T2 water level high

Betekenis : Voor het begin van de pompcyclus moet het water van de
vorige cyclus van de tray terug naar het reservoir zijn gelopen.
Dit is hier niet het geval.
Oorzaak :

Oplossing :

Mogelijk is de afvoer verstopt door wortels of ander
losgekomen materiaal.
1. Schuif tray 1 naar buiten, maak de level sensor los en
leg die op de schuif. Haal de potjeshouder uit de tray
en plaats die op een doek. Controleer of er niets in de
afvoer zit en verwijder eventueel vuil uit de tray. Indien
de tray na 5 minuten nog niet leeg is, neem je een
emmer en maak je de slang onderaan los. Als de tray
leegloopt, ga naar 2. Indien niet, ga naar 3.
2. Laat de sensor tussen de tray en de schuif na optillen
naar beneden glijden. Neem het uiteinde van de slang
en blaas die goed door.
3. De verstopping zit in de elleboog van de afvoer. Probeer
met een lexibele draad de opening terug vrij te maken
of neem de tray eruit en blaas het elleboogje door.

f
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Alarm :

pH high

Betekenis : De pH heeft de drempelwaarde overschreden.
Oorzaak :

Oplossing :

De pH heeft meestal de tendens om op te lopen en wordt
normaal bijgestuurd wanneer dit op het infoscherm wordt
opgemerkt. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de pH
uiteindelijk zo hoog dat de drempelwaarde (= alarmwaarde)
wordt overschreden.
1. Indien dit het gevolg is van een plotse stijging ga naar 2,
anders naar 3.
2. Voer de kalibratie procedure uit voor de pH-sensor.
3. Voeg 20 druppels pH-corrector toe en herhaal dit
dagelijks tot de pH lager is dan 6,5. Corrigeer daarna
dagelijks verder met 10 druppels tot 5,5.
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Alarm :

RV high

Betekenis : De relatieve vochtigheid heeft de drempelwaarde
overschreden.
Oorzaak :

1. De oorzaak kan te maken hebben met het klimaat
buiten de kast, in dit geval met te hoge vochtigheid of
een extreem hoge temperatuur.
2. De ventilator(en) die de RV rond de gewenste waarde
probeert te houden, werkt niet.

Oplossing :

1. Hier kun je weinig aan doen en dit is normaal tijdelijk.
Een standalone model kun beter op een koelere plaats
zetten. Bij een ingebouwd keukenmodel is het goed om
het deurtje open te laten, bv. wanneer het lange tijd
meer dan 30°C is in de keuken.
2. Verwittig het service team van Botann! De
ventilatoren kunnen niet vervangen worden zonder de
kast uit het corpus te halen.
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Alarm :

Temp high

Betekenis : De temperatuur heeft de drempelwaarde overschreden.
Oorzaak :

1. De oorzaak kan te maken hebben met het klimaat
buiten de kast, in dit geval met te hoge vochtigheid of
een extreem hoge temperatuur.
2. De ventilator(en) die de RV rond de gewenste waarde
probeert te houden werkt niet.

Oplossing :

1. Hier kun je weinig aan doen en dit is normaal tijdelijk.
Een standalone model kun beter op een koelere plaats
zetten. Bij een ingebouwd keukenmodel is het goed om
het deurtje open te laten, bv. wanneer het lange tijd
meer dan 30°C is in de keuken.
2. Verwittig het service team van Botann! De
ventilatoren kunnen niet vervangen worden zonder de
kast uit de corpus te halen.
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Alarm :

Touchscreen werkt niet

Betekenis : Bij het aanraken van het scherm komt het infoscherm niet
tevoorschijn en blijft het scherm zwart.
Oorzaak :

1. De kast is niet aangesloten op het net.
2. De voeding van de kast is defect.
3. De printplaat is stuk.

Oplossing :

1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit (bij de
standalone versie). Controleer of de zekering van het
stopcontact niet uit staat (van standalone en
ingebouwde versie).
2. Verwittig het service team van Botann!
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Alarm :

De verlichting werkt niet

Betekenis : De verlichting werkt niet tijdens de geprogrammeerde
periode (looptijd na de starttijd).
Oorzaak :

1. De instellingen zijn verkeerd.
2. De interne klok van de besturing staat verkeerd.
3. De verlichting werd manueel uitgeschakeld via de knop
onder rechts op het infoscherm (per ongeluk?).
4. De verlichting is stuk (weinig waarschijnlijk!).

Oplossing :

1. Kijk de instellingen voor de verlichting na en pas aan
indien nodig.
2. Controleer de klok van de computer. Deze kan bv. na
een netstoring verstoort zijn. Pas de tijd aan indien
nodig.
3. Wacht 5 minuten om te zien of de verlichting vanzelf
weer aanschakelt.
4. Verwittig het service team van Botann!
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