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Pro optimální distribuci a efektivitu světla udržujte vzdálenost mezi vrcholky rostlin a G-LED cca 

22 cm. Doporučená pěstební plocha je 24 x 50 cm pro verzi 26 W a 24 x 96 cm pro verzi 42 W. Za výše 

zmíněných podmínek je intenzita PAR v rozmezí 135 - 210 μmol.

For optimal light penetration and efficiency keep distance between plant canopy and G-LED 

proximatelly at 22 cm and do not exceed the recommended growing area, which is 24 x 50 cm 

for the 26 W version and 24 x 96 cm for the 42 W version. Under such a conditions PAR is between 

135 - 210 μmol.

Světelné spektrum G-LED je navrženo pro růstovou fázi rostlin. Růstové spektrum není vhodné pro 

květovouí a produkční fázi rostliny.

G-LED is designed for vegetative plant grow. The growth spectrum is not ideal for blooming and 

production phase of the life cycle.

We recommend you the use of Rope Ratchet (or a budget version, called Easy Rolls), which will make 

the operation with G-LED simpler. Attached plastic clips serve as hooks for them.

Doporučujeme připojit G-LED do sítě přes spínací hodiny k zajištění správné růstové periody, která 

se pohybuje v rozmezí 14 - 18 hodin svícení denně.

We recommend to connect G-LED to timer to provide the right vegetative photoperiod, which is 

between 14 - 18 hours of light a day.

Doporučujeme použít závěsné pomůcky Rope Ratchet (nebo levnější verzi nazvanou Easy Rolls), 

které usnadňují manipulaci se světlem. Přiložené plastové klipsny slouží jako háčky.

-  Pouze pro vnitřní použití.

 Class II / Electric protection class II.

 Indoor use only.

- Splňuje platné směrnice EU.

- Třída II / Elektrická ochranná třída II.

 Complies with applicable EU directives.

UPOZORNĚNÍ:

l  Tento produkt používejte pouze ve vnitřním prostředí.

l  Přečtěte si pozorně všechny pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro případné budoucí 

použití.

l  Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození produktu nebo jeho součástí.

l  Zabraňte nebezpečí zakopnutí o napájecí kabel.

l  Před manipulací vždy odpojte napájecí kabel ze sítě.

l Uchovávejte tento produkt a jeho součásti mimo dosah vody a nikdy s ním nemanipulujte mo-

krýma nebo vlhkýma rukama.

l  Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

l  Okolo zářivky ponechejte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.

l  Nepokoušejte se svítidlo otevírat. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. V opač-

ném případě automaticky zaniká platnost záruky.

l  Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud jeví známky poškození zařízení nebo jeho součásti.

l  Případnou výměnu poškozeného napájecího kabelu může zrealizovat výhradně výrobce, pro-

dejce nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo jakémukoliv riziku.

l  Napájecí kabel umístěte mimo zdroj tepla.

l  Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo mentálními vlastnostmi nebo osobám bez zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod do-

zorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost při používání zařízení.

NÁVOD NA POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

 Non dimmable.

- Bez regulace.

 The dead product must be disposed of in an 

appropriate recovery and recycling structure.

- Nefunkční produkt musí být ekologicky 

zlikvidován odpovídajícím způsobem.


