
LED GROEILICHT 
VOOR PLANTEN
HANDLEIDING

INHOUD 
1* driekoppig LED groeilicht

1* handleiding

TOEPASSING
kas

verticale kwekerij
horticultuur

Beste klant, 

Hier is uw LED Groeilamp, waarmee u sneller gezonde en sterke planten 

kweekt. U geeft uw planten het licht dat ze nodig hebben en laat ze sneller 

ontkiemen, groeien, bloeien en vrucht dragen. Laat ons weten wat u van 

de Groeilamp vindt, voor ons en voor andere gebruikers. 

Een kleine moeite, maar het helpt ons en anderen. 

Bedankt voor uw vertrouwen!

   

   SCAN ME
   stap 1: pak uw smartphone

   stap 2: open uw camera app

   stap 3: richt de telefooncamera 

   op de QR-code en open de link

   stap 4: schrijf uw review!



TIPS
1. Het product is voornamelijk geschikt voor kleine planten. Elk 

licht kan ongeveer  3-5 kleine planten beschijnen.
2. De afstand tussen de plant en het licht moet ongeveer 30-50 

centimeter bedragen.
3. Voor het beste resultaat moet de lamp over het algemeen 3-9-12 

uur per dag aanstaan.
4. Zorg ervoor dat de planten genoeg water krijgen wanneer u de 

groeilamp gebruikt.
5. Spuit geen water op de lamp!  

Deze is niet waterproof!
6. Het product getest door FFC, ETL, ROHS en CE.  

U kunt het dus met een gerust hart gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Tijds indicatie lampje

Druk op       om de sterkte van het licht aan 

te passen. Er zijn 10 dim-niveaus voor de 
lichtbehoefte in de verschillende groeifases 

van de plant. 

Druk op          om alleen rood licht, blauw licht 

of rood en blauw licht tegelijk te selecteren.

Druk op         om de tijdsduur in te stellen. 
Bij 3 uur belichting gaat het blauwe 

indicatielampje aan.
Bij 9 uur belichting gaat het groene 

indicatielampje aan.
Bij 12 uur belichting gaat het rode 

indicatielampje aan.
Wanneer de timer modus uit is, zijn alle 
lampjes uit. 
(Nadat de tijdsduur is ingesteld gaat het 
groeilicht de volgende dag automatisch aan. 
Hij hoeft dus niet met de hand aangezet te 
worden.)

Druk op        om het licht aan en uit te zetten. 

Bevestig het USB stroomdraad aan de 

stekker en de stekker aan de AC100-

240V/50-60Hz-bron.
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ITEM SPECIFICATIES

LED Licht efficiëntie    Vier koppen: 40W

LED kwantiteit     52(R)+28(B)=80PCS

Input voltage   AC100-240V.50-60Hz

Beschermingsgraad   IP44

Licht golflengte   Red:620-630nm 

   Blue:460-470nm

Levensduur   5000 uur

Product certificatie   FCC, CE, ROHS

Wattage   27 w

Lichtbron   LED

Kleur   Rood, blauw


