
LAMPA LED 25W DO UPRAWY ROŚLIN
24WLED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJE OGÓLNE
• Pełne widmo: Ulepszona lampa do uprawy roślin została zaprojektowane z pełnym spektrum 
światła (47 czerwonych diod + 19 niebieskich + 3 UV + 3 IR + 3 białe). Dzięki temu emituje ideal-
ną długość fali dla wszystkich etapów wzrostu. Odpowiednia dla etapów sadzenia, kiełkowania, 
wegetacji i kwitnienia.
• Łatwy montaż: Zmodyfikowany zestaw do zawieszania sprawia, że montaż lampy jest znacz-
nie łatwiejszy. Korpus z tworzywa ABS oraz doskonałe diody LED do kontroli temperatury wspo-
magają wzrost twoich roślin.
• Regulowany zasięg: Maksymalny zasięg lampa do uprawy o dużej jasności to 36,5 x 91,5 cm 
przy wysokości 61 cm. Zaleca się zawieszenie lampy na wysokości około 20-76 cm od wierz-
chołka rośliny, w zależności od etapu cyklu rozwojowego.
• Szerokie zastosowanie: Nasza lampa LED do uprawy roślin może być używana zarówno w 
uprawach hydroponicznych, jak również do rosnących w glebie roślin domowych, takich jak 
orchidea, ziemniaki, sałata, chili, pomidory, rośliny akwariowe (np. glony) oraz do roślin znajdu-
jących się w szklarni, w ogrodzie, farmie pionowej, namiocie lub pomieszczeniu do uprawy.
• Uwaga: Diody LED, UV i IR są przyćmione i wyglądają, jakby nie działały – jest to normalne i 
nie należy się tym martwić. Światło jest w istocie bardzo jasne, dlatego nie należy patrzeć na nie 
przez długi czas. Sugerujemy noszenie okularów przeciwsłonecznych podczas przebywania w 
zasięgu światła. 



DZIAŁANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW ŚWIATŁA
Czerwone 620-660 nm: wspomaga kwitnienie i owocowanie.
Niebieskie 460-470 nm: stymuluje wzrost i przyspiesza fotosyntezę dla zdrowia liści. 

UWAGA:
Wyłącznie do użytku wewnętrznego: lampa nie jest wodoodporna; nie wkładaj jej do wody, 
ani nie używaj w mokrych miejscach.
Bardzo jasne światło: nie patrz bezpośrednio w diody LED, kiedy są zapalone.
Montaż: aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, odłącz lampę od prądu przed montażem.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 
1x lampa LED 25 W
1x przewód zasilający

  
1x zestaw do zawieszania (z 4 linkami)
1x instrukcja obsługi

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East Area
Shangxue Industrial Zone,
Jihua Rd, Long Gang
Shenzhen City,China

Designed in Poland
Made in P.R.C.

UV 390-395 nm: sianie i sterylizacja.
IR 730-735 nm: stwarza odpowiednie 
warunki dla kwiatów i owoców.
Białe 6500K: podnosi temperaturę i 
poprawia fotosyntezę. 

Lampa LED o pełnym spektrum światła
Dostarcza twoim roślinom wszystkich długości fal świetlnych, 
niezbędnych dla ich zdrowego rozwoju od zasiania do kwitnienia.

SPECYFIKACJA

Model:
Moc:
Diody LED:
Żywotność:
Materiał:
Napięcie wejściowe:
Częstotliwość:
Wymiary:

24WLED
25 W

47 czerwonych + 19 niebieskich + 3 UV + 3 IR + 3 białe
30 000 godzin

ABS
85-265 V
50/ 60 Hz

310x119x29,5 mm


