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1. Herinner tab

E

Het eerste scherm na het starten
van de app.

A

A

Totalen van de nog te zaaien, planten
en oogsten planten.

B

Geluid van meldingen aan (vinkje) of
uit (geen vinkje).

B
C

Negeer kalender betekend dat er
buiten de aangeven zaaimaanden
gezaaid kan worden.

D

C

Klik op de knop om te zaaien, planten
of oogsten. De naam naast de knop
geeft aan wat u gaat zaaien, planten
of oogsten.

D

Lijst met planten die u in uw tuin
gezaaid of geplant heeft.

E

Melding icoon, checkt elk uur, schuif
naar beneden en tap op de melding
om naar de herinner tab te gaan.

2. Selecteer een groente of
fruit van de kalender.
De eerste tab na starten van de app.

A

B

Klik op de tweede tab 'Kalender'.
De groente en fruit zijn gesorteerd op
alfabeth. Sleep de alfabeth colomn
naar de gewenste letter en klik deze
aan. De groenten die starten met die
letter worden getoond.
Tap op de checkbox (vinkje) om de
groente te selecteren om te gaan
zaaien.

C

Selecteer de eerste tab 'Herinner'.
Tap op de zaai knop indien u die
groente direct wilt zaaien.

3.

Voeg een groente of fruit die
U mist toe aan de kalender.
A

B

De eerste pagina. Tab 'Herinner' .

Klik op de derde tab 'Extra'.
Vul de naam in van de groente of het fruit.
Vul de kiemtijd in dagen in.
Vul de groeitijd in van zaad tot oogst.
Vink de maanden aan waarin gezaaid, geplant
of geoogst kan worden. Onderaan de pagina
vindt u de toevoeg knop.

C

Selecteer de tweede tab 'Kalender'.
Zoek de groente of fruit op die u zojuist
heeft toegevoegd. Vink deze aan om
toe te voegen aan de 'Herinner' tab.

4. Verwijder zelf toegevoegde
Groente of fruit

Selecteer de tweede tab 'Kalender' .
Zoek de groente of fruit op.
Klik op de 'verwijder' knop om deze te
verwijderen.
De groente of fruit wordt hiermee ook uit
de herinner funktie verwijderd.

5. De extra toegevoegde
Groente of fruit toevoegen aan de herinner
funktie.
A

B

Tap op de tweede tab 'Kalender'.
De groente en fruit zijn gesorteerd op
alfabet. Dus ook die u zelf heeft
toegevoegd.
Schuif door de alfabet kolom en tap op
de letter waarmee ook de groente
begint die u heeft toegevoegd.
Onderaan de kalender kolom vindt u
dan de groente.
Tap op het vierkante vakje voor de
naam om de groente aan te vinken
zodat deze in de herinner funktie
wordt opgenomen.

Tap op de eerste 'Herinner' tab en u zult
zien dat het eerste getal bij het zaadjes
icoon is opgehoogd. U ziet de naam van
de groente of fruit met de knop 'zaai'
vanzelf verschijnen wanneer het tijd is.

