
Základní instrukce pro používání Výhřevných podložek a 
Výhřevných podložek s termostatem

Jak používat výhřevné podložky?

1. Umístěte podložku vždy na suchý povrch bez stojící vody.
2. Odstraňte všechny ostré předměty, které by mohly podložku poškodit.
3. Pokud podložku položíte na holý studený povrch, její efekt bude nižší.
4. Neobalujte podložky do izolačních materiálů, mohly by se přehřívat.
5. Vylepšené izolované podložky zajistí stabilnější vytápění.
6. Skleníčky a propagátory přikryté víkem udrží více tepla a vlhkosti.
7. Podložky mohou zvýšit teplotu ve skleníčku cca o 5° až 11° C (oproti okolní teplotě).
8. Ideální okolní teplota je 22-25° C.
9. Při příliš nízkých okolních teplotách nezajistí výhřevná podložka dostatečné vytápění.
10. Pro regulaci teploty využijte speciální termostat pro výhřevné podložky.

Upozornění

 výhřevné podložky jsou určeny pouze pro indoor použití a v kombinaci s 
propagátory/skleníčky

 nikdy je neponořujte do vody, nezasypávejte substrátem ani nevkládejte přímo do skleníčku
 i přes vysokou IP67 ochranu zamezte zbytečným kontaktům s kapalinami
 používejte pouze vhodné zásuvky
 zástrčku do EU sítě získáte snadno tak, že pomocí křížového šroubováku odmontujete 

šroubek uprostřed plastové UK zástrčky
 jinak s přípojkou a kabelem nikdy nemanipulujte 
 zabraňte kontaktu s dětmi, zvířaty a neoprávněnými osobami

Jak nastavit teplotu pomocí termostatu?

1. Zmáčkněte krátce tlačítko SET a zobrazí se aktuální požadovaná teplota.
2. Stiskněte tlačítko SET na 3 sekundy pro změnu požadované teploty.
3. Pomocí tlačítek se šipkami můžete hodnotu změnit.
4. Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko SET.
5. Požadovanou teplotu lze nastavit mezi 5° až 42° C.
6. Stiskem tlačítka UP zobrazíte stupně Fahrenheita.
7. Stiskem tlačítka DOWN zobrazíte stupně Celsia.
8. Ke kontrolnímu měření teploty používejte teploměr s externí sondou.

Další typy pro pěstování s výhřevnými podložkami

 teplé prostředí urychluje a zlepšuje klíčení semínek
 ideální teplota a doba vytápění pro vyklíčení se může lišit podle druhu rostlin
 teplotní sondu umístěte tak, aby měřila teplotu co nejvýstižněji
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