
LAMPA LED
DO UPRAWY ROŚLIN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GL-300W | GL-600W | GL-1000W | GL-1500W
QB1000 | QB2000

MODELE



CECHY
1. Zastosowanie: kwiaty, wodorosty, zielona papryka, bakłażan, gorzka 
tykwa, pomidory, winogrona itp.

2. Pełne spektrum: Najbardziej wszechstronne widmo, które dostarcza 
wszystkie długości światła potrzebne do uprawy warzyw i kwiatów; jest podob-
ne do światła słonecznego.

3. Optymalna intensywność: zwiększona energia promieniowania czynnie 
fotosyntetycznego (PAR) i penetracja roślin nawet o 200%.

4. Wysoka jakość: diody Led i Zenera zamiast reflektora, dzięki czemu 
wyczerpanie jednej diody nie wpłynie na efekt działania pozostałych.

5. Rośliny mają różne potrzeby na różnych etapach wzrostu:

• etap sadzenia: otwórz przełącznik VEG, zawieś lampę do uprawy roślin na 
wysokości 66 cm, ustaw czas naświetlania na 18 godzin, a temperaturę na 
28°C;

• faza wegetatywna: otwórz przełącznik BLOOM, zawieś lampę do uprawy 
roślin na wysokości 61 cm, ustaw czas naświetlania na 13-15 godzin, a tempe-
raturę na 30°C;

• etap kwitnienia i owocowania: otwórz przełącznik VEG & BLOOM, zawieś 
lampę do uprawy roślin na wysokości 51 cm, ustaw czas naświetlania na 7-12 
godzin, a temperaturę na 32°C.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1x lampa Led do uprawy roślin, 1x zestaw do zawieszania lampy, 1x kabel 
zasilający, 1x instrukcja obsługi;

INSTALACJA



UWAGI
1. Lampa wzrostu LED jest przeznaczona tylko do użytku w pomieszcze-
niach; nie jest wodoodporna.

2. Światło UV/IR nie jest tak jasne niż inne rodzaje światła; słabsze światło 
nie oznacza, że urządzenie jest wadliwe. 

3. Lampa emituje bardzo jasne światło, dlatego nie wolno patrzeć prosto w 
diody lampy.

4. Możesz połączyć kilka lamp jednocześnie łączeniem łańcuchowym składa-
jącym się z maksymalnie 3 lamp.

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL GL-300W GL-600W GL-1000W GL-1500W QB1000 QB2000

MOC 300W 600W 1000W 1500W 1000W 2000W

JASNOŚĆ 6000 lm 12800 lm 16000 lm 22200 lm 20960 lm 39520 lm


