
Onderhoudsvoorschriften
BIJVULLEN WATERRESERVOIR 

- 1 KEER PER MAAND

Vul het waterreservoir minimaal 1 keer per 

maand aan tot de markering MAX. 

Zorg ervoor dat het waterreservoir direct 

wordt bijgevuld met water tot de markering 

MAX. Na het vullen van het waterreservoir 

dient de alarmknop weer ingeschakeld te 

worden. 

Wanneer het waterreservoir niet tijdig wordt 

bijgevuld zal er een alarm afgaan wanneer het 

waterniveau is gedaald tot onder de markering 

MIN. Dit alarm kan uitgeschakeld worden door 

het openen van de technische ruimte. De 

toegang tot de technische ruimte bevindt zich 

aan de linkerzijde van de LifeMCC. Open het 

afdekpaneel met een platte schroevendraaier. 

Door de alarmknop om te zetten wordt het 

alarm uitgeschakeld. 

REINIGEN WATERRESERVOIR 

- 1 KEER PER KWARTAAL

Reinig het waterreservoir minimaal 1 keer 

per kwartaal. Verwijder de inhoud van het 

waterreservoir en maak het waterreservoir 

schoon met lauwwarm water. 

Vul het waterreservoir na het reinigen met 

lauwwarm water aan tot de markering MAX. Na 

het bijvullen van het waterreservoir MAX dient 

er plantenvoeding toegevoegd worden aan het 

water, zie >> toedienen plantenvoeding.

REINIGEN VAN FILTER IN WATERRESERVOIR 

- 1 KEER PER HALFJAAR

Het filter in het waterreservoir dient 2 keer 

per jaar grondig gereinigd te worden. Reinig 

de zuigkorf aan de voorzijde van het filter 

handmatig met water. Draai het filter aan de 

bovenzijde, die zich in een transparante deksel 

bevindt, los en spoel het filter schoon met 

water.

TOEDIENEN PLANTENVOEDING 

- 1 KEER PER KWARTAAL

Voeg 1 keer per kwartaal plantenvoeding toe 

aan het water in het waterreservoir. Vul het 

waterreservoir met lauwwarm water tot aan de 

markering MAX. In het potje plantenvoeding 

bevindt zich een schepje. Voeg 10 afgestreken 

schepjes (ca. 30 gram) toe aan het water. Roer 

de plantenvoeding goed door het water. 

Plantenvoeding is essentieel voor de 

beplanting. Voor sterke en gezonde planten 

wordt er gebruik gemaakt van onderstaande 

plantenvoeding: Kamerplanten Voeding poeder 

| Pokon | 100 gram

De meegeleverde plantenvoeding is toereikend 

voor driekwart jaar. Verkooppunten voor de 

aanschaf van nieuwe kamerplantenvoeding zijn 

vindbaar op www.pokon.nl/verkooppunten.

REINIGEN LIFEMCC

Het reinigen van de LifeMCC met lauwwarm 

water volstaat. Maak geen gebruik van 

schoonmaakmiddelen. Dit kan schade 

veroorzaken aan de beplanting. 

PLANTONDERHOUD

Diverse planten kunnen onder de juiste

omstandigheden snel groeien. De uitlopers die

ontstaan kunnen het beste tot in de kruin 

worden teruggesnoeid. Dit voorkomt dat de 

planten zich buiten de kruin gaan vertakken. 

Maak hiervoor gebruik van een snoeischaar. 

Verdorde bladeren kunnen handmatig uit 

de beplanting verwijderd worden om de 

sierwaarde van de LifeMCC te behouden.

Indien gewenst kan er ook een onderhouds-

contract afgesloten worden. Neem dan contact 

op met maintenance@sempergreen.com of bel 

naar 030 307 87 90.

www.lifemcc.com

LifeMCC


