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Vattenkristaller – Bruksanvisning
Denna bruksanvisning går igenom hur de vanliga vattenkristaller, pastell vattenkristaller, glittriga vattenpärlorna, stora
vattenpärlorna och självlysande vattenkristaller samt vattenpärle-blommor, vattenpärle-djur, dinosaurie-äggen och
vatten-koraller. Se hela vårt utbud på https://gemmas.se/shop/vattenkristaller-97c1.html
Här nedan följer all information du behöver:
1. Placera dina vattenpärlor, vattenpärle-djur, vattenpärle-blommor, dino-ägg eller vatten-koraller i en skål, vas
eller annan vattentät behållare. Säkerställ att vald behållare är stor nog sett till att samtliga vattenpärlesaker
expanderar. Du kan låta samtliga saker expandera i samma vatten om så önskas, dinoägget rekommenderar
vi dock att du lägger i en separat skål. Tips: använd ca 0,5 liter vatten per påse vattenpärlor, skulle de
absorbera allt vatten så häll bara i lite mer.
2.

Låt dem växa till korrekt storlek. Se schemat nedan:
o Vanliga, självlysande och pastellfärgade vattenkristaller
8-10 timmar
o Glittriga vattenpärlor
10-14 timmar
o Vattenrosor, vattenkoraller, dinoägg och stora vattenpärlor 24-72 timmar
(observera att dinoäggets skal spricker efter ca 12 timmar men djuret är först färdig vuxet efter 72
timmar)

3.

Häll av det överblivna vattnet

4.

Under de kommande 2-3 veckorna kommer vattenpärlorna samt vattendjuren och rosorna att sakta avge sig
vatten och därmed bli mindre. Använder du vattenpärlorna som dekoration kommer vätskan att samla sig
längst ner i behållaren, detta vatten du ska hälla av löpande. Observera att du även ska hälla av detta
överblivna vatten om du använder vattenpärlor till orkidéer eller snittblommor.

5.

När du anser att djuren, blommorna eller vattenpärlorna har minskat tillräckligt i storlek så lägger du dem
endast i vatten igen och börjar om på steg 1 i denna beskrivning.

Bra tips och förslag för en korrekt användning




Det är viktigt att du sköljer dina vattenpärlor rikligt med vatten ca var 3-5 vecka för att undgå att de blir
äckliga. Skulle de trots det få gröna eller svarta beläggningar så lägger du dem bara i ett stort vattenbad
tillsammans med diskmedel och tvätta av dem. Sista steget är att försiktigt skölja av dem och se till att ta bort
allt diskmedel.
Vattenpärlor SKA INTE sköljas ut via avloppet eftersom att du då riskerar att de utvidgar sig i avloppet samt
orsaka stop. Råkar du ändå göra detta, släng i rikligt med salt och låt stå i ca 30 minuter samt skölj därefter
med varmvatten.

Upplever du problem med dina vattenpärlor? Kontakta oss på info@gemmas.se
Mycket nöje med dina vattenpärlor!

