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INSTALLATIERICHTLIJNEN 
GBU STRATACELL

-  Layers 1 & 3
1. Place  rst StrataCell in top left corner of treepit, with arrow pointing towards corner.
2. Connect second module beside  rst working from left to right across pit.
3. Complete  rst layer, ensuring all arrows are facing toward top left corner.
4. Ensure all numbers are paired correctly.
NOTE: Modules must be connected  rmly laterally and vertically - a de nite “click” will indicate correct connection.

TOP LEFT CORNER OF TREEPIT

StrataCell Connection Proceedure
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Installatie laag 1 & 3

1.  Plaats de eerste Stratacell in linker bovenhoek van de groeiplaats; met de pijl wijzend richting de hoek.
2.  Plaats de tweede module rechts naast de eerste; werk van links naar de rechterkant van de groeiplaats.
 Let erop dat de pijl naar linksboven wijst en de aansluitende nummers corresponderen. 
3.  Vul de eerste rij helemaal aan; blijf erop letten dat de pijlen van alle modules naar linksboven wijzen en de   
 nummers corresponderen.

TOP LEFT CORNER OF TREEPIT

-  Layers 2 & 4

1. Continue connecting modules as previous, with arrows pointing towards left edge of treepit.
2. Ensure numbers are paired correctly.

NOTE: Modules must be connected  rmly laterally and vertically - a de nite “click” will indicate correct connection.

StrataCell Connection Proceedure
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Installatie laag 2 & 4

4.  Plaats de module met de pijl wijzend naar de linkerzijde van de groeiplaats.
5.  Verbindt de modules op dezelfde wijze als de eerste laag; blijf op de corresponderende nummer letten.
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