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Tebrikler! Yepyeni bir yolculuğa başlıyorsunuz- filizlerle kapalı alanda 

bahçıvanlık. Çok yakında hiçbir şeyin bundan daha yeşil olamayacağını 

keşfedeceksiniz!  

Zehirli zirai ilaçlara, gübrelere, ışınlanmış sebzelere, genetiğiyle oynanmış 

ürünlere ve sizi yiyip bitiren yüksek gıda fiyatlarına “hoşça kal” deyin!   

Yeni Freshlife Automatic Sprouter (Freshlife Otomatik Filizlendirici) sayesinde 

her hafta hasat ettiğiniz genç sebzeler sizi ticari tarımın tehlikelerinden 

koruyacak. Artık, boş kalorilerin yerini faydalı besin maddeleri ile doldurabilir ve 

kendinizi, sağlığınızı koruyanlar maddeler hariç, katkı maddelerinden 

kurtarabilirsiniz!  

İyi şanslar ve mutlu filizlendirmeler.  

 

 

 

 

 

 

 

    Steve Meyerowitz 
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Önemli Güvenlik Kuralları 

Elektrikli aletleri kullanırken aşağıdaki temel güvenlik kurallarını uygulayın:  

1) Tüm talimatları okuyun.  

2) Elektrik çarpmasına karşı korunmak için kabloyu, fişleri, taşınabilir aletleri (veya 

herhangi bir parça veya parçaları) suya veya başka sıvıya batırmayın.  

3) Bir alet çocuklar tarafından veya onların yakınında kullanıldığında yakın gözetim 

gerekmektedir. 

4) Alet kullanımda değilken, parçaları takıp çıkartmadan ve temizlemeden önce fişi 

prizden çekin. İşlem yapmadan önce soğumasına olanak sağlayın.  

5) Aleti hasarlı bir kablo veya fiş ile, veya aletin arızalanması, düşürülmesi veya 

hasar görmesi durumunda, kullanmayın. İnceleme, onarım veya elektrik veya 

mekanik ayarlama için aleti en yakın yetkili servise götürün. 

6) Aletin üreticisi tarafından önerilmemiş olan aksesuar eklentilerinin kullanılması 

yaralanmaya yol açabilir. 

7) Dış mekanda kullanmayın (Eğer alet özellikle dış mekanda kullanım için 

tasarlanmışsa bu madde göz ardı edilebilir). 

8) Uygulanabildiği yerde, her zaman fişi önce alete takın ve kabloyu duvardaki prize 

takmadan önce aletin OFF (KAPALI) konumunda olduğunu kontrol edin. 

Bağlantıyı kesmek için kumanda düğmesini OFF konumuna getirin, sonra fişi 

duvardaki prizden çıkartın.  

9) Aleti kullanım amacının dışında kullanmayın. 

10) Hareketli parçalara dokunmaktan kaçının. 

11) Bu talimatları saklayın.  

12)Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 

 

 

BU TALİMATLARI SAKLAYIN  
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Çevre Talimatları 
 

AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması: 
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri 
içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu 
nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. 
Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. 
Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri 
kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü 
atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa 
çalışmaz duruma getirin. 
 
Ambalaj bilgisi: 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden 
üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin 
belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. 
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Parça Listesi ve 

Montaj 

1)  Kapak: Hızlı büyüme için sıcaklığı ve nemi   

     arttırır.  

 

2) Fıskiye: Saatte bir kaç kez aralıklı olarak su 

püskürtür. Ekstra bir tane dahil edilmiştir. 

3) 2 Filizlendirme Tepsisi: Birbirinin eşi iki siyah 

tepsi. Tohumlar alttaki tepsiye serilir ve üst 

tepsi ile kapatılır. Her ikisinin de düz yüzeyinin 

yukarı bakması gerekir.  

4) Su Tüpü: Yeşil tüp aslında birbirine bağlanan 

iki bölümden oluşmuştur. Suyu fıskiye 

başlığına yönlendirir. 

5) Filizlendirme Kabı: Bu, içinde filizlerin 

büyüdüğü büyük bir haznedir. Kapasitenizi ikiye katlamak için ikinci bir kap da 

satın alabilirsiniz. 

 

6) Su Kabı: Bu, su rezervini tutan, alt bölümdür. Arzuya göre buradaki suya besin 

maddeleri veya başka solüsyonlar ekleyebilirsiniz. 

 

7) Su Basınç Tüpü: Alt kısmında delik olan bir tüptür. Su kabının içine oturur ve su 

basıncını kontrol eder. Sadece bir kap filiz yetiştirdiğinizde deliği açmalı, 2 veya 

daha fazla kap filiz yetiştirdiğinizde ise kapamalısınız. 

 

8) Motor Haznesi: Özel olarak tasarlanmış, zamanlayıcılı bir su pompasını içerir. 

Bu parçayı lavaboya koymayın veya suya batırmayın. 

 

9) Buğday Çimi Altlığı: Buğday çimi büyürken dolaşan kökleri kontrol eder. 

  

10)  Güç Kablosu: Çıkartılabilir Güç Kablosu.  
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Tohum arada kalacak şekilde ikinci tepsiyi 

tohumların üzerinde yerleştirin.Alt filizlenme 

tepsisine tohumları eşit bir şekilde yayın.  

 

 

 

1 - Yeni Freshlife’ınızı İnceleyin 
Yeni Freshlife Sprouter’ınızı ve tüm parçalarını (Motor haznesi hariç) suyla yıkayın. 
Sayfa 8’de listelenen tüm parçalara sahip 
olduğunuzdan emin olun. 
2 - Tohumlarınızı Hazırlayın  

Filizlendirme tepsisini sıcak musluk suyunda 

yıkayın. Tohumlarınızı inceleyin ve yabancı 

maddeleri ayıklayın. En iyi sonuçlar için, yeni 

Freshlife kullanıcılarına maş fasulyesi, 

mercimek veya Alfalfa (yonca) tohumları ile 

başlamalarını öneriyoruz. Tepsiyi tohumla 

kaplayın. Alfalfa (yonca) gibi küçük tohumlar 

için 5-6 sofra kaşığı tohum bir tepsiyi kaplar 

veya yaklaşık 450 gr. filiz sağlar. Diğer 

tohum miktarları için sayfa 13’deki şemaya 

bakın. Freshlife’da tohumların önceden suda 

bekletilmeleri gerekmemektedir.   

3-Tohumları Tepsiye Yayın 

Filizlenme kabını tezgahınızın üzerine 

yerleştirin ve siyah filizlenme tepsisini düz 

tarafı yukarıda olacak şekilde kabın içine 

koyun. Tohumları tepsiye dökün ve eşit bir 

şekilde dağıtın. Dikkat: Alfalfa (yonca) gibi küçük tohumların kenarlardan 

düşmemesine özen gösterin. İkinci siyah filizlenme tepsisini, düz yüzeyi yukarı 

gelecek şekilde, tohumların üstüne yerleştirin. Yeşil su tüpünü (2 parçayı 

birleştirerek 12 cm uzunluk elde edin) sıkı bir şekilde kabın ortasındaki deliğe 

yerleştirin. Deliğin ve tüpün üstünde tohum olmadığından emin olun. Hasat 

zamanından birkaç gün önce (bkz. sayfa 13’deki şema) üst filizlenme tepsisini 

kaldırın. Bu genellikle filizlerin yeşile dönmeye hazır oldukları veya 5-7 cm uzunluğa 

ulaştıkları zamandır.  

4-Su Kabını Doldurun 

Su kabını tezgahınızın üzerine elektrik prizine ulaşılabilir şekilde yerleştirin. Su 

basınç tüpünü kabın altındaki deliğe takın. Bu tüpün ayarı için daha sonra sayfa 8’e 

bakın. 

Su kabını üstten 3-4 cm aşağıda kalacak şekilde saf su ile doldurun. Saf su veya 

pişirme ve içme suyu olarak kullandığınız suyu kullanın. Su kabını su içine 

batırmayın.  
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Fıskiye saatte pek çok kez açılır 

ve kapanır.  

 

4 günlük büyümeden sonra üst 

tepsi çıkartılmış ve filizlerin ışık 

alması sağlanmıştır.  

 

Filizlendirme tepsisindeki 

oyukları temizlemek için 

sebze fırçası kullanın. 

5-İki Kabı Birleştirin   

Filiz kabını su kabının üstüne yerleştirin. Sağlam bir 

şekilde oturuncaya kadar filiz kabını ayarlayın. Üniteyi 

test edin: fişe takın ve yeşil tüpün üstünden su fışkırıp 

fışkırmadığına bakın. Fışkırmıyorsa yerine oturuncaya  

kadar kabı ayarlayın. 

6-Fişe Takmaya Hazırlanın 

Fıskiye başlığını yeşil tüpün üstüne yerleştirin ve üniteyi 

elektrik prizine takın. Suyun fıskiyeden geçip,  

deliklerinden akması gerekmektedir. Sıcaklığı ve nemi 

sağlamak için ünitenin üzerine kapağı yerleştirin. 

Fıskiye, saatte bir kaç kez, aralıklı olarak su püskürtecektir. Su kabının içindeki suyu 

günde en az bir kez değiştirin.  

7- Hasat Zamanı—Mahsulünüzü Ne Zaman Toplamalı 

Hasat zamanı, tohum çeşidine bağlı olarak, genellikle 5 

ila 8 gün arasındadır (bkz. sayfa 13’deki şema). Yapraklı 

yeşil filizler için bu, ürünün %90’ının kabuklarını 

döktükleri (tohum kabuğu) zamandır. Yapraklarında bir 

yarık oluştuğunda filizlerin en verimli halidir. (ikiye 

bölünür). Filizlerinizi orta kısımlarından tutup, hafifçe 

sarsarak, kökleri ile birlikte çekin veya tepsinin tamamını 

kaptan çıkartın. Filizleri, köklerine takılı kalan kabukları 

temizlemek amacı ile yıkayın. Kabuklar her ne kadar 

yenilebilir olsa da lezzeti olumsuz etkileyebilirler. Şimdi 

tepsiyi temizleyin. 

 

8-Buzdolabında Saklama ve Yeniden Başla   

Hasat ettiğiniz filizleri buzdolabınızda bir hafta kadar saklayabilirsiniz.  

En iyi sonucu almak için filizleri kapaklı bir kapta saklayın. Tepsiyi temizleyin ve bir 

sonraki haftanın mahsulünü yetiştirmeye başlayın. Mahsulünüzü ikiye katlamak için 

ikinci bir kap satın alabilirsiniz (bkz. sayfa 8). Buzdolabında sakladığınız filizleri 

birkaç günde bir suyla yıkamanızda yarar vardır.  

 

Freshlife’ınızı ve parçalarını nasıl temizleyeceksiniz 

Filizlendirme tepsisinin temizlenmesi: Siyah filizlendirme 

tepsilerinin filizlerin köklerini tutan oyukları vardır. Oyuklar filiz 

kökleri ve tohumlarla dolu olduğunda temizleme işlemi iki aşamalı 

olarak yapılmalıdır. 

1)Tepsileri musluk suyunda, sabunlu veya sabunsuz olarak 

yıkayın ve sebze fırçası ile sertçe fırçalayın. Bu aşamada 

mükemmel bir şekilde temizlemeye çalışmayın. Oyuklarda halen 

çıkmayan kökler olsa da, tepsileri kurumaya bırakın. 
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Periyodik bakım için fıskiye başlığı ayrılır. 

Tohum kabuklarından gelen film ve jel 

küçük su çıkış deliklerini tıkayabilir. 

Hareket edebilir tapalar, suyun 

akışını ve dönme oranını arttırabilir 

veya azaltabilir. 

 

2)Kuru fırçalama: Saatler sonra, tepsiler ve fırça iyice kuruduğunda, tepsilerin iki 

yüzünü de sertçe fırçalayın, ancak su kullanmayın. Tohumların ve köklerin çoğu 

parçalanarak dökülecektir. Geride kalan az miktarda tohum ve kök kabul edilebilirdir. 

 

Ayrıca, filizlendirme tepsinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Üste ve ısıtma 

elemanından uzağa koyduğunuzdan emin olun. Çürük bir ürün elde ettiğinize dair 

şüpheniz varsa herhangi bir bakteriyi bir sonraki mahsule taşımamak için 2 dakika 

kadar sıcak suya (çok sıcak bir fincan çay kadar sıcak) koyarak filizlendirme 

tepsinizi sterilize edin. Tepsinizi hidrojen peroksit (eczanelerden alınabilir) veya 

sulandırılmış çamaşır suyu püskürterek de sterilize edebilirsiniz. 10 dakika sterilize 

edin ve sonra iyice yıkayın. 

Filizlendiriciyi ve Su Kaplarını temizleme: Kapları sıcak musluk suyunda ve 

sabunla yıkayın. Herhangi bir sabun artığı kalmaması için iyice durulayın. Su kabını 

ve motorunu suya daldırmayın. Ayrıca, tepsilerde yaptığınız gibi (yukarıda) 

filizlendirme ve su kaplarını, sıcak su, hidrojen peroksit veya sulandırılmış çamaşır 

suyu ile sterilize edin. On dakika bekleyin ve sonra iyice durulayın. 

 

Yeşil Su Tüplerinin Temizlenmesi: Her mahsulden sonra tüpü sıcak musluk suyu 

ile yıkayın.Ayrıca, ayda bir kez tüpleri keçeli bir boru temizleyici ile temizleyin. Bu 

işlem, tohum kabuklarının sebep olduğu, jölemsi 

tabakaları ve kalıntıları temizleme işlevini görür.  

  

Fıskiye Başlığının temizlenmesi: Döner fıskiye 

başlığını her bir mahsulden sonra sıcak musluk 

suyu ile yıkayın. Her tarafına hafifçe vurun. 

Artıkları temizlenene kadar durulayıp vurmaya 

devam edin. Yardımcı olması için diş fırçası 

kullanın. Zaman içerisinde tohumların sebep 

olduğu kalıntılar 

artarak delikleri 

tıkayabilir. Bu da 

dönme hızını yavaşlatır. Bu sebeple düzenli temizlik 

gerekmektedir.   

 

Fıskiye başlığı nasıl açılır: Fıskiyeniz çok kötü bir 

şekilde tıkanmışsa, sökülerek iyi bir şekilde 

temizlenebilir. Bu işin el becerisi gelişmiş birisi 

tarafından yapılması daha iyi olacaktır. Her bir 4 

kolun 2 tapası vardır. Tereyağı bıçağı gibi düz bir nesne 

kullanarak tüm tapaları çıkartın ve bunları 

kaybolmamaları için bir kaba koyun.  Fıskiye başlığının üst ve alt yarılarını 
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Yeşilleriniz hiç bitmesin. İki 

yetiştirme seviyesi ile bir 

mahsul rotasyon programı 

oluşturun. Alt seviye su 

rezervuarıdır 

birbirinden ayırın ve diş fırçası ile temizleyin. Sonra başlığı ve tapalarını tekrar 

birleştirin.  

 

Saklama: 
• Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. 
• Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin. 
• Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. 
• Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 
  

Taşıma ve nakliye: 
• Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın 
ambalajı, cihazı fiziksel hasarlar a karşı koruyacaktır. 
• Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. 
• Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. 

 

Fıskiye Başlığı Su Akıtma Tapalarının Ayarlanması: Fırıldağın her bir kolunda 

3’er adet ve uç noktasında da 1 adet su çıkışı vardır. Dönme hızını arttırmak 

için tapaları merkezdeki çubuğa en yakın olan 1 veya 2 çıkışı kapayacak şekilde 

ayarlayın. Fıskiye başlığını yavaşlatmak içinse her bir 

kolun dış ucuna en yakın olan 1 veya 2 çıkışı kapayacak 

şekilde ayarlayın.  

 

Ekstra bir yetiştirme seviyesi eklemek 

Yetiştirme kapasitenizi ekstra bir yetiştirme kabı seti 

ekleyerek ikiye katlayın. Sproutman, ilave bir yetiştirme 

seviyesi eklemeden önce 3 başarılı mahsul almanızı 

önermektedir. Önce becerinizi geliştirin, sonra aşağıdaki 

rotasyon programını uygulayın. İlk yetiştirme kabına 

Pazartesi başlayın ve 4 gün bekleyin. İkinci yetiştirme 

kabına Perşembe günü başlayın ve onu alta koyun. 

Pazartesi kabını üste alın. Tam su basıncı elde etmek için 

su akış tüplerinin hizalanması mükemmel olmalıdır. Su 

basınç tüpünün ağzı kapalı olmalıdır. Fırıldak tapaları daha 

iyi su akışı sağlamak için ayarlanmalıdır.  
 
 
Mutlu Filizlendirmeler İçin İpuçları 
Tohumlar Hakkında 

Mümkün olduğunca organik tohumları kullanın. Mümkün değilse, böcek ilacı ve 

kimyasallar içermediğine dair sertifikaları olan tohumlar kullanın. Dış mekan 

bahçıvanlığı için tohumun kalitesi ne kadar önemliyse sizin iç mekan bahçeniz için 

de kesinlikle yüksek kaliteli filiz tohumu olması o kadar önemlidir. Freshlife 

filizlendiricinizde her türlü kaliteli filizlendirme tohumunu yetiştirebilirsiniz, ancak en 

popüler önerilerimiz aşağıda listelenmiştir. 

12 
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Ayçiceği filizleri Freshlife Filizlendiricide 20-25 cm’e kadar 

uzarlar.. 

  Bazı Popüler Filizlendirme Tohumları  

Küf Hakkında 

Küf, nem, ısı ve gıdanın olduğu her yerde oluşabilir. Bununla beraber, 

filizlendirmenin ilk günlerinde tetikte olarak problemi en aza indirgeyebilirsiniz. Suyu 

her gün değiştirin. Çok miktarda köpük veya renk bozulması gördüğünüzde bu 

suyun tazelenmesi için bir sinyaldir. eczanelerde ve sağlıklı gıda dükkanlarında 

bulunan iki yaygın ürün, , hidrojen peroksit ve sıvı greyfurt tohumu özü, küfü 

engellemede yardımcı olabilirler. Su kabına yaklaşık yarım su bardağı hidrojen 

peroksidi veya birkaç damla greyfurt 

tohumu özü damlatın. 

Işık Hakkında 

Koyu yeşil filizler yetiştirmek için tek 

ihtiyacınız olan normal gün ışığıdır. 

Freshlife’ınızın yeri gölgede ise filizler 

yeşillenmeye başladıklarında kapağı 

açabilirsiniz (genellikle hasattan 2-3 

gün önce). Freshlife bu dönemde 

kapak olmaksızın gayet güvenli 

olarak çalışabilir. Daha fazla ışığa 

ilave olarak, filizler daha fazla hava 

da almış olurlar, ki bu sıcak 

havalarda özellikle daha iyidir.   

Doğrudan güneş ışığı gerekli değildir ve sıcak havalarda mahsulünüzün aşırı 

ısınmasına neden olabilir. Hava sıcaklığı 32°C’nin üzerine çıktığında doğrudan 

güneş ışığı ile teması azaltın. Yeterli doğal ışığınız yoksa tam spektrum veya 

yetiştirme ışıkları önerilmektedir.   

Çeşit 
Ekilecek 

miktar 

Yem.Kaşığı 

Yetişme Süresi Özellikler & Lezzet 

Alfalfa (kaba 
yonca) 

5-6 7 Yumuşak, çok amaçlı 

Yonca 5-6 7 Alfalfanın baharatlı kuzeni 

Turp 2-3 5-6 Yoğun turp tadı & acı 

Sarımsak 2-3 12 Güçlü sarımsak tadı 

Buğday çimi 7 9 Tıbbi yeşil su 
Ay çekirdeği 6 9 Canlandırıcı doku & tat 

Bezelye sürgünleri 9 8 Gevrek, uzun, yapraklı 

Soya fasulyesi 9 5 Yumuşak tat,  sulu, gevrek 

Maş fasulyesi 8 4-5 Çıtır çıtır, lezzetli 

Brokoli 2-3 5-6 Küçük, tadı zengin  

Karabuğday 5 10 Yumuşak tat, büyük yaprak 

Çemen otu 4-5 6-7 Uzun, sağlıklı, acı baharat 

Lahana 2-3 5-6 Küçük ebatlı, tadı zengin 
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Maş ve Soya Fasulyesi Yetiştirmek için Opsiyonel Metod 

Freshlife filizlendiricinin sulu maş ve soya filizleri yetiştirmek için bir özelliği 

bulunmaktadır. Fasulyelerin üzerine siyah filizlendirme tepsisini yerleştirerek ana 

talimatlara uyun. Şimdi 4 adet ağırlığı tepsinin üstüne eşit bir şekilde dağıtarak 

koyun. Elma veya temiz taşlar kullanın. Bu ağırlıklar fasulye filizlerine baskı 

uygulayarak daha sulu ve daha tatlı olmalarını sağlayacaktır.  

 

Sproutman ile Sorular & Cevaplar 
 

Sevgili Sproutman: Benim fıskiyem dönmüyor. 
Niçin?  
 

Öncelikle, filizlerin sulanması için fıskiyenin dönmesine 

gerek yoktur. Siyah tepsiler suyu tüm filizlere eşit bir 

şekilde ulaştırmak üzere tasarlanmışlardır. Bununla 

beraber, bir yerlerde fıskiyeye su akışını azaltan 

herhangi bir engel varsa onu döndürmek için yeterince 

su basıncı olmayacaktır (bir sonraki soruya da bakın). 

Size önce filizlendiriciyi, sadece su kabı ve yeşil su 

basınç tüpünü koyarak, test etmenizi öneririm.  

 

Tüpten güçlü bir akışın olduğundan emin olun. Akışı elde ettikten sonra su kabının 

üzerine filizlendirme kabını yerleştirin ve yeşil su tüpünü takın. Fıskiye başlığı 

olmaksızın suyun akışını gözlemleyin. Akış iyi ise fıskiyeyi yerleştirin. Halen 

dönmüyorsa fıskiyenizi bir şey tıkıyor olabilir. Yedek fıskiye başlığınızı takın. İlk 

fıskiye başlığınızı, herhangi bir tıkanıklığı ortadan kaldırmak için temizleyin (bkz. 

sayfa 8). Ayrıca, fıskiye başlıkları zamanla yıpranıp aşınabilir ve su artık deliklerden 

eşit bir şekilde püskürmüyorsa değiştirilmelidirler. 

Sevgili Sproutman: Ben iki filiz kabı yetiştiriyorum ve bunlar gayet iyi büyüyorlar 

ancak benim fıskiyem dönmüyor. 
 
Bu şaşırtıcı değil. Her şeyden önce su basınç tüpünün ağzının kapalı olduğundan 
emin olun. Su iki kat boyunca çıkmak zorundadır ve bu uzun dolaşım su basıncını 
düşürür. Belki daha önce dönme vardı, ancak, kaptan kaba ve tüpten tüpe 
bağlantıları ne kadar iyi yaptığınız su akışını etkiler. Ayrıca (yukarı bakınız) fıskiye 
başlığındaki engelleri temizlemek için bir iğne kullanın. Fıskiyenizi kontrol edin. Bu 
sadece fizik kuralıdır. Dönmesi için fıskiyenin tüm deliklerinden eşit miktarda 
püskürtüyor olması gerekir. Fıskiye bağlığınız zarar görmüşse ve eşit püskürtme 
yapmıyorsa, yedek fıskiyeniz ile değiştirin. Genelde bu problemi çözer. Ayrıca, yeşil 
tüpleri kontrol edin ve temizleyin ve su basıncını ayarlayın (bkz. sayfa 8).Unutmayın, 
güzel bir mahsul için fıskiyenin dönmesine gerek yoktur.   
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Yukarıda 4 çeşit yerleştirilmiş ve 

filizlenmeye hazır. 4 çeşide kadar uyumlu 

tohum aynı tepsi üzerinde yetiştirilebilir.   

 

Sevgili Sproutman: Çok meşgulüm. Su kabındaki suyu her gün değiştirecek 

vaktim yok. Değiştirmek zorunda mıyım?—B. Zeeh 

 

Çok meşgul olduğunuzu biliyorum, ancak insanların olduğu gibi filizlerin de taze, 

temiz saf suya ihtiyacı var. Bir gün atlarsanız, çoğunlukla filizlere bir şey olmaz. Ama 

problemler oluşursa, suyu her gün bir kez değiştirmelisiniz. Hidrojen peroksit ve 

greyfurt tohumu özü bakteri oluşumunu engellemede faydalıdır. Su değişimini 

atladığınız zamanlarda mahsulünüzün etkilenmeme olasılığını arttıracaklardır. 

(sayfa 13’deki ‘Küf Hakkında’yı okuyun.) Ancak, problemler oluştuğu takdirde asıl 

yönteme geri dönün. Lezzetli ve sağlıklı bir yeşillik hasatı için  buna değer. 

 

Ayrıca suyun değiştirilmesi gerektiğine köpüklü olmasına veya renginin 

koyulaşmasına bakarak da anlayabilirsiniz. Ancak, filizler olgunlaştığında su daha 

uzun süre temiz kalır. Bu nedenle, su değiştirme işlemini bir gün atlamayı 

planlıyorsanız bunu filizler biraz büyüdüğü zaman yapın. 

Sevgili Sproutman: Tek seferde birden fazla çeşit yetiştirmemin bir yolu var mı? 
-Manny Thypes 

Evet! Üç yolu var:  

1) Her bir filizlendirme tepsisinin dört bölümü vardır. Bölümleri çıkıntılar 

ayırmaktadır. Her bir bölüme farklı tohum çeşidi koyarsanız aynı tepsi 

üzerinde dörde kadar farklı filiz 

yetiştirebilirsiniz. 

2) Ayrıca, Freshlife’ınıza ikinci bir 

filizlendirme kabı ekleyebilir ve 

her bir seviyeye farklı tohumlar 

ekebilirsiniz. Bu sizin ürününüzü 

etkili bir şekilde ikiye katlayacak 

ve her zaman “yemeğe hazır” 

yeşillikleriniz olmasını sağlayacak 

bir rotasyon döngüsü 

oluşturacaktır. 

3) Son olarak, birkaç çeşidi birbirine 

karıştırabilir ve onları birlikte 

yetiştirebilirsiniz. 

Bizim favori karışımımız, alfalfa, 

yonca, turp ve lahana filizlerinden oluşur. 
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Freshlife filizlendiricide yetiştirilen 25 cm uzunluğunda 

kara buğday filizleri. 

Sevgili Sproutman: Fıskiye başlığım sürekli yuvasından çıkıyor. Bu nedendir? -

O.F. Hedd 

Fıskiye başlığınız tıkanmış.  Fıskiye başlıklarını değiştirin ve tıkalı olanı temizleyin 

(bkz. sayfa 8’deki talimatlar).  

Sevgili Sproutman: Ne kadar 

denersem deneyeyim, 

filizlendirme kabını su kabının 

üzerine sabitlemekte 

zorlanıyorum. Neden? -Kent Seete. 

 

Çünkü filizlendirme kabının yeşil tüpü 

delikten fazla içeri zorlanmış ve bu 

nedenle su kabının basınç tüpünün 

yerleşebileceği yer kalmamış!  

Filizlendirme kabını çıkartın, yeşil su 

tüpünü ayırın ve kabı tekrar yerleştirip 

                                                                      tüpü sonra takın.  

Sevgili Sproutman: Daha fazla ışık almak için kapağı çıkarttım, ama şimdi 

Freshlife mutfak tezgahımın üzerine su püskürtüyor. Ne yapabilirim?  

Ne kadar şanslısınız! Su basıncınız güçlü! Çoğu kişi buna sahip değil! Eğer 

Freshlife’ınız kapağın kenarından su püskürtüyorsa su basınç tüpünün ağzını 

açarak su basıncını azaltın. Su basıncını ayarlamak için sayfa 8’deki adımları takip 

edin.  

                         ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI 

 

 

 
 
 

 
 

 ÜRÜN  FRESHLIFE FİLİZLENDİRİCİ 

 MODEL  FL-3000 

 ELEKTRİK SINIFLANDIRMASI  220-240V~,50/60hZ 

 ELEKTRİK GÜCÜ  15W 

 
 EBAT  Çap: 283mm, Yükseklik:380mm 

 AĞIRLIK  2.1 Kg 
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SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA 
 
Ürünün servise  ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi 
içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmamaya başladığında 
lütfen şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız. 

 Ana servis merkezi: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler: 
Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. 
Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü 
uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak, vb) garanti kapsamında 
olmayıp, tüketici sorumluluğundadır. 

Kullanım Ömrü bilgisi 
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası 
Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. 

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler: 
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece cihazınızı kapatın ve fişden çekiniz.   

 İthalatçı Firma: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

 Üretici Firma: 
Corrupad Korea 
348 Wonam-Ro, namsa-Myun, Cheoin-Gu, 
Youngin-Si, Kyunggi-Do, 449-881, Kore 
Tel: 82 31 339 6884 

 Menşei: Kore  
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