
 

LED Growspot/Growtube växtbelysning - anvisning 

  
 1, Endast för inomhusbruk och för växter, 220-230v - only for inside grow use, 220-230v 
 

  2, Använd ej vatten i nära anslutning, koppla bort elanslutningen först -  don't use water 
    near the leds, danger. 
 

 3, Installationhöjd 0-2m över växterna, ju närmare desto bättre effekt, särskilt i början. 
     Install height 0-2 m over the plants, the nearer the better effect especially from start 
 

 4, Total belysningstid per dygn bör vara c:a 8-14 timmar - utan vila blir växt-  
     hastigheteten lägre, vissa gröna växter behöver dock inte vila – total led grow light and 
    sun time should not be more than 6-14 hours, as the plants need to rest. Too long time 
    affects the growing speed. 
 

 5, Ersätter lampor som är 5-7ggr starkare, akta ögonen – replacing 6-7 times stronger    
     lamps, do not look into the lamps 
 

 6, Vid 0,5m höjd täcks c:a 0,5-1,0kvm, vid 2m c:a 1,0-2,0kvm. För Growtubes blir ytan mer 
     rektangulär och täcker c:a 0,5-2,0kvm resp. 1,0-4kvm, beroende på styrkan 10 eller 20W 
     samt höjd över plantorna.   – The covering at 1m height 
     is around 0,5-1,0sq.m. and at 2m height around 1,0-2,0sq.m.The Growtubes 
     covers a more rectangular area, 0,5-1,5sq.m. And 1,5-4sq.m. Depending on the 
     power 10 or 20W and the height over the plants. 
 

 7, Idealisk under plantans alla växtfaser, pröva er fram – alla växter har olika behov –      
     ideal for all phases of the plant growth all plants have different needs 
 

 8, Ingen infraröd strålning eller uv-ljus – no infrared ray or uv-radiation 
 

 9, Kan placeras direkt ovanför växterna utan att skada – can be directely 
     placed above the plants without harming them 
 

          10, 2 års produktgaranti – 2 years warranty  
 

          11, CE-märkt, miljövänlig, inga farliga metaller eller gaser – CE-compatible, no poison 
     gases or metals inside 
 

         12, Skall behandlas som elektriskt avfall – should be sorted out as electrical 
     equipment waste   
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