
Garland Micro  Grow Light Garden  
                       Návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Sestavení tohoto produktu Vám 
zabere maximálně 30 minut. Dodržujte prosím při práci všechny bezpečnostní 
předpisy.
Krok 1:
Vybalte všechny součásti.
V balení jsou dvě velké plastové části obdélníkového tvaru. Ta na spodní straně 
zakulacená je horní část – stínidlo, ta na spodu rovná je základna.
Položte zakřivené plastové stínidlo dnem dolu, vezměte malé kovové klipsy se 
šroubky v sáčku. Ve stínidle jsou připravené otvory, do každého z nich umístěte 
malý kovový klips – držák zářivky a to tak, že šroubek bude procházet od zdola a 
matička bude v kovovém klipsu. Viz obr.1. Zopakujte to 2x.

Krok 2:
Sejměte modré ochranné fólie ze stínítka zářivky Nanotech reflector. 
Nyní pootočením o 90°vyjměte trubici zářivky z držáků a opatrně ji položte 
stranou.  
Na kovový držák zářivky zacvakněte stínítko zářivky Nanotech reflector.
Obr.2



Krok 3:
Před umístěním držáku zářivky do klipsů připojte prosím těleso zářivky k 
elektrickému kabelu tak, že konce kabelu zasunete do otvoru na konci kovového 
držáku zářivky. Nepřipojujte do elektrické sítě. Obr.4.

Krok 4:
Umístěte kovový držák zářivky s nasazeným stínítkem
Nanotech do kovových klipsů ve velkém plastovém
stínidle, tak že na ně lehce zatlačíte. Opatrně vraťte
zářivkovou trubici do držáků, nyní již pevně
umístěného v těle velkého stínidla. Nejprve zářivku
zasuňte tenkými konci na okrajích do mezer v kovovém
držáku zářivky a pootočte je o 90°. Viz.obr2. Pozor,
netlačte na trubici, hrozí poškození. 



Krok 5:
Zasuňte kovové černé vzpěry do velké plastové základny a zatlačte, tak aby tyče 
zajely dostatečně hluboko do základny, v případě nutnosti lehce poklepejte. Dle 
obrázku 6 sestavte boční aretační zarážky a umístěte je na vzpěry. Obr.5     

Krok 6:
Ujistěte se, že jsou aretační zarážky dotažené, stačí lehce, netřeba vyvíjet sílu a 
nasaďte na dvě kovové vzpěry velké plastové stínidlo. Viz obr.5
Na horní konce obou kovových vzpěr umístěte plastové krytky. Obr.5



Krok 7:
Umístěte dvě zavlažovací podložky s nožičkami do základny a na ně položte 
kapilární rohož tmavou stranou nahoru. Rohož musí být umístěna rovnoměrně, 
oba její přečnívající konce by měly být stejně dlouhé. Oba tyto konce je třeba 
ohnout dolů. Obr 7.

Ohnuté koce zajišťují nasátí vody ze spodku základny, kapilární rohož pak vláhu 
rovnoměrně distribuje. Květinový substrát v jednotlivých truhlících pak přes 
děrované dno má nepřetržitý přísun vláhy a vodu dolíváte jen do dna základny. 
Obr.8

Vaše Garland Micro Grow Light Garden je nyní připravena k použití. 
Gratulujeme k úspěšnému sestavení a přejeme hodně pěstitelských úspěchů.

Vaše  Speciální zahradnictví


