
NÁVOD K POUŽITÍ 

EcoHerb 17 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 dosahuje 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 

Pěstební stanice EcoHerb je složena ze světelného LED zdroje, který produkuje plnospektrální bílé světlo, které podporuje 

růst a prosperitu rostlin. EcoHerb byl vyvinut tak, aby rostlinám poskytoval důležité doplňkové osvětlení se správnými 

vlnovými délkami, aby vaše rostliny zdravě rostly.  

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU 

Produkt skladujte mimo dosah dětí. Produkt se neskládá z žádných částí opravitelných uživatelem. Likvidace odpadu: 

S produktem zacházejte jako s elektronickým odpadem.  

SESTAVENÍ PRODUKTU  

- Světelný rám a základnu přišroubujte k sobě.  

- Připojte kabel k transformátoru.  

- Zapojte transformátor do zásuvky.  
- Umístěte pěstební stanici na rovnou plochu.  

 

 

 



UMÍSTĚNÍ 

Umístěte pěstební stanici na místo v interiéru, kde se teplota pohybuje mezi 16 a 26 °C. Ideální podmínky pro rostliny jsou 

dobře větrané místo s teplotou 18–24 °C a vlhkostí nejméně 50 %.  

OVLÁDÁNÍ ČASOVAČE / STMÍVAČE 

Pěstební stanice disponuje na svém rámu tlačítky pro bezstarostný provoz osvětlení. Čtyři tlačítka ovládají integrovaný 

časovač s různými režimy svícení. Dvěma tlačítky lze nastavit intenzitu osvětlení. Tlačítka mají LED světýlko, kterým indikují 

zvolený režim svícení.  

 

Ostatní – Režim svícení pro individuální požadavky. Umožňuje vlastní nastavení času a stmívání. 

 

 

Květina – Režim svícení pro kvetoucí rostliny. Vhodné pro pěstování semen, sazenic a údržbu rostlin. 

 

 

Bylinka – Režim svícení pro bylinky (bazalka, rozmarýn, máta, kopr a další). 

 

 

Salát – Režim svícení pro listy salátu (čekanka, kapusta, petržel).  

 

 

Stmívač – Možnost nastavení intenzity osvětlení. Rostliny pro svůj růst potřebují dostatek světla, proto 

nedoporučujeme osvětlení příliš stmívat.  

 

Režim Zapnuto (h) Vypnuto (h) Výchozí úroveň stmívače 

Ostatní 24 0 5 

Květina 12 12 4 

Bylinka 18 6 10 

Salát 16 8 7 

 

   

 

 

 

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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