
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

200W növénylámpa flexibilis 10 fejű tripod 
állvánnyal napfény jellegű fénnyel 5x40W 

 
Bevezetés  
Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta a 10 fejű LED-es tripod állványos 
növénylámpát. Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt 
a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi használatra. 
 
A csomag tartalmazza 
1x tízfejű növénynevelő lámpa 
1x távirányító 
1x használati útmutató 
 
Rövid bevezetés 
Ez a modern tízfejű LED-es növénynevelő lámpa széles spektrumú fényt biztosít 
380 nm és 800 nm hullámhosszúságú fénnyel, amely hasonló a napfényhez és 
alkalmas a növények növekedésének minden szakaszára. Ez egy forradalmi lépés 
a LED-es növénynevelő lámpák számára.  
 
Tételtípus: LED növénynevelő lámpa 
Névleges feszültség: AC 100-240V 
Hullámhossz: 380nm-800nm 
Beépített LED-ek mennyisége: 10x96  
LED-ek típusa: SD2835 
Vezeték hossza: 140inch 
Világítási terület: 1-5m2 
Maximális magasság: 185cm / 72.8inch 
Minimális magasság: 64cm / 25.2inch 
Működési frekvencia: 50Hz-60Hz 
Élettartam: 50000 óra 
Termék mérete: 380x300x570 mm 
Súly: 2 kg 
 
 



Távirányító 
 

 
 

• Időzítő kapcsoló gomb: 4h, 8h, 12h 
• Fényerőszabályzó gomb: akár 10 fényerősség-szabályozási lehetőség  
• Világítási mód kapcsológomb: vörös, kék, IR, UV, napfény szerű, teljes 

spektrumú fény 
• Bekapcsoló gomb: szabályozhatja, hogy mind a 10/8/6/4/2 lámpa legyen 

bekapcsolva  
• Kikapcsolás: vagy nyomja meg 3 másodpercig, majd az összes fény 

kialszik. 
 
Funkció beállítása 
 
1. Bekapcsológomb:  
Bekapcsolás/kikapcsolás 
Világítási mód szabályozása 
Kikapcsolás.  
2. Időzítő gomb: Automatikus kikapcsolás/bekapcsolás. 
Három választható időzítési beállítással, 4 óra, 8 óra 12 óra a növények igényei 
szerint. A fény automatikusan kikapcsol 4/8/12 óra után a beállítás szerint, majd 
automatikusan bekapcsol a következő nap ugyanabban az időben, nem kell kézzel 
be- / kikapcsolni a lámpát. 
3. Fényerősség kapcsológomb: 2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 
90% és 100% közötti szinteket biztosít a fényerősség szabadabb beállításához.  



4. 3 világítási mód 
vörös, kék, IR, UV, napfény, teljes spektrumú fény  
5. Független vezérlés 
Nyomja meg egyszer a „Set” gombot. Ez világítani fog, ezzel egy fényt bekapcsol. 
Ezután beállíthatja az időzítést, a világítási módot és a fényerőt. Nyomja meg újra 
a „Set” gombot a második lámpa világításához. A „Set” gomb ismételt 
megnyomásával beállíthatja a harmadik lámpát. A „Set” billentyűvel ismét 
beállíthatja a negyedik lámpát, majd az ötödiket. Minden fény megkapja az 
üzemmódot, mint amit most beállított. Ha meg akarja szüntetni a független 
vezérlés beállítását, akkor nyomja meg a „Set” gombot 5 másodpercig, majd 
törölje a független vezérlési funkciót. Ekkor az 5 lámpa ugyanazt a teljes 
spektrumú üzemmód beállítást kapja. 
 

 
 
 
 
 



Telepítése 
 
1. Nyissa ki az állványt, és helyezze vízszintesen a földre. 
2. Húzza meg a csavarokat, hogy rögzítse az alját. 
3. Forgassa el a csavart a kívánt magasság beállításához. 
4. A magasság rögzítése után forgassa el az állványt a fény rögzítéséhez. 
 
Teljes spektrum: 350nm-800nm hullámhosszúságú teljes spektrumú  
 
LED fények elősegítik a növények, fűszernövények, virágok fotoszintetizálását, 
így gyorsabban tudnak növekedni egész évben. Fóliáházakban, télikertekben, 
szobában, konyhában is egyaránt alkalmazható és látványelemként sem utolsó 
ötlet. 
A hagyományos növénynevelő lámpához képest a hatásfoka 
többször nagyobb, ugyanakkor egészen közel lehet helyezni a növényhez, mert 
nincs sugárzó hő.  
 


