
NÁVOD K POUŽITÍ 

GrowLight Duo 20 W  

PODMÍNKY ZÁRUKY 

Na zboží se vztahuje záruka 2 roky. Tato záruka trvá od data zakoupení zboží, které je uvedeno na daňovém dokladu. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Záruka se nevztahuje na produkty:  

- které byly poškozeny příliš vysokou nebo příliš nízkou provozní teplotou, než je teplota doporučená 

- které viditelně podlehly mechanickému poškození, např. upuštěním na beton 

- které byly nezpůsobilou osobou demontovány z důvodu řešení nějakého problému nebo opravy 

- které byly napojeny na stmívač 

- které byly napojeny na špatné elektrické napětí 

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro případ pozdější potřeby.  

VAROVÁNÍ 

Před použitím produktu si pečlivě prostudujte následující instrukce a řiďte se dle nich.  

- Toto svítidlo není určeno pro venkovní použití.  

- Provozní teplota: -20 °C - +40 °C. 

- Před instalací svítidla se ujistěte, že jsou vaše ruce suché.  

- Svítidlo musí být umístěno v dobře větraném prostoru. Nesmí být umístěno v zapečetěné skříni.  

- Nekoukejte se přímo do svítidla, když je zapnuté (tzn. svítí).  

- Nepřipojujte svítidlo ke stmívači.  

- Svítidlo může dosahovat během provozu teploty 35-50 °C. 

- Při neopatrné manipulaci s transformátorem při zapojování, může dojít k úrazu elektrickým šokem.  

- Veškeré potřebné elektromontážní práce při instalaci svítidla musí být provedeny kvalifikovanou osobou. 

- V případě poruchy svítidlo okamžitě vypněte. Nikdy se nepokoušejte svítidlo spravit svépomocí, jelikož to pro vás může mít 

vážné poškozující následky, invaliditu nebo smrt.  

OBECNÉ INFORMACE 

Mnoho rostlin, které doma vlastníme, pochází z částí světa s rozdílným denním režimem a světlem než ty, které se nachází 

v naší zeměpisné šířce. To znamená, že správné světlo je pro pěstování rostlin u nás doma zvláště důležité. Při použití 

správného světelného zdroje můžete doma pěstovat bylinky a rostliny a zároveň zlepšovat vaše životní prostředí. 

TECHNICKÁ FUNKCE 

Produkt ve skládá z LED světelného zdroje s vlnovými délkami světla, které jsou optimalizované pro zvýšení zdraví a růstu 

rostlin.  

SESTAVENÍ PRODUKTU 

Sestavte produkt dle obrázků v originálním návodu v balení. Připojte napájecí zdroj k zařízení a zapojte zástrčku do zásuvky 

či časovače. Použijte časovač na dobu svícení 12–16 hodin pro pěstování rostlin.  

UMÍSTĚNÍ PRODUKTU 

Produkt by měl být umístěn na vhodném místě v interiéru s pokojovou teplotou mezi 16 a 26 °C. Ideální prostředí pro 

pěstování je 18-24 °C s vlhkostí 50 % a dobrou cirkulací vzduchu.  

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU 

Skladujte svítidlo a jeho balení mimo dosah dětí. Produkt nemá žádné vyměnitelné díly.  



Svítidlo GrowLight Duo je designováno s plnospektrálním světlem. Bílé LED světlo, s převahou modrých a červených 

vlnových délek, podporuje optimální růst a fotosyntézu rostlin. Je vhodné pro pěstování rostlin ze semínek nebo pro 

celoroční přisvětlování pěstovaným rostlinám. Svítidlo svítí bílým světlem, které příliš neruší ani v obytných prostorech.  

PĚSTOVÁNÍ ZE SEMÍNEK 

Zasejte semínka do kompostu a nechte je ve tmě vyklíčit. Po jejich vyklíčení zapněte svítidlo GrowLight Duo. Zavěste svítidlo 

cca 20 cm nad semínka a posouvejte ho postupně s růstem rostlinek. Svítidlo můžete kombinovat s časovačem na 16 hodin 

svícení denně. Po dvou měsících můžete sazenice přesadit do skleníku či na zahradu.  

CELOROČNÍ PŘISVĚTLOVÁNÍ 

Svítidlo GrowLight Duo může být použito k celoročnímu přisvětlování interiérovým rostlinám a bylinkám. Svítidlo by mělo 

být zapnuté (svítit) zhruba 12 hodin denně. Přes noc nechte svítidlo vypnuté, aby si rostliny odpočinuly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributor pro Českou republiku: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika 

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz 

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz 
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