
GiganTerra Předřadník 35-50-70W
G04-00472 – GIGA BALLAST

Uživatelský manuál

V případě, že chcete dosáhnout optimálního výkonu vysokotlaké metal-halidové výbojky (HID), je výběr 
vhodného předřadníku velmi důležitý. Předřadník od GiganTerra byl vyvinut s vysokými nároky na kvalitu, aby 
vyhověl nárokům všech HQI/HDI MH výbojek. Elektronická jednotka umožňuje chránit výbojku v případě 
výpadku proudu nebo neočekávaného zhasnutí výbojky. Před opětovným rozsvícením je určitá prodleva.

GIGA BALLAST vždy zajišťuje dokonalý světelný výkon a poskytuje rovnoměrné světlo bez blikání. Předřadník 
zaručuje snížení spotřeby energie o více než 30 % a zvyšuje životnost výbojek. Dodává energii potřebnou k 
rozsvícení a dodává stabilitu jakékoli HID výbojce o příkonu 35W, 50W nebo 70W pomocí integrovaného 
spínače. To umožňuje snadno simulovat sezónní cykly (změny teplotních podmínek) a během roku střídat různě
silné výbojky, aniž byste museli pokaždé kupovat nový vhodný předřadník.

Vlastnosti:

 určeno pro vysokotlaké metal-halidové výbojky (HID)

 slouží k zapnutí jedné výbojky s příkonem 35W, 50W nebo 70W

 na předřadníku se nachází otočný přepínač pro snadnou volbu zvoleného příkonu výbojky (D)

 na předřadníku se nachází vypínač pro snadné vypnutí a zapnutí (B)

Použití:

1. Přívodní šňůra (A) není zapojena do elektrické sítě a vypínač (B) na předřadníku je vypnutý (symbol O).

2. Do zásuvky na konci kabelu (C) zapojte svítidlo s objímkou – například GiganTerra Keramická objímka 
250W, GiganTerra Reflektor Clamp Lamp nebo GiganTerra Reflektor Dome. 

Poznámka: Lze použít i reflektory jiných značek, pokud je u nich přívodní kabel s průměrem minimálně 
2x0,75 mm2 a více. Vyhovuje například Exoterra Glow light a Repti Planet Dome Lamp.

3. Do objímky na svítidle/reflektoru zašroubujte výbojku s příkonem 35W, 50W nebo 70W.

4. Pomocí kulatého přepínače na předřadníku (D = Dimming Options) vyberte požadovaný počet W tak, 
aby byl stejný jako u výbojky.

5. Přívodní šňůru od předřadníku (A) zapojte do elektrické sítě.

6. Zapněte předřadník pomocí vypínače (B) – symbol I.



7. Pokud se výbojka nerozsvítila, zkontrolujte, zda na kabelu od svítidla/reflektoru není vypínač. Pokud je 
zde vypínač, přepněte ho do druhé polohy.

8. Výbojku s předřadníkem nechte zapnuté alespoň 2 hodiny bez přerušení. Tomuto typu osvětlení 
nevyhovuje časté zapínání a vypínání.

Bezpečnostní pokyny:

 Předřadník musí být vždy správně připojen, aby nedošlo k poškození elektrických zařízení nebo 
poranění osob nebo zvířat.

 Pokud má váš reflektor/svítidlo vlastní vypínač, je důležité při jeho vypnutí vypnout i samotný 
předřadník, aby nebyl zbytečně napájen, i když je výbojka vypnutá. Je tedy vhodnější vypínat výbojky 
pomocí vypínače na předřadníku, nikoli na svítidle/reflektoru.

 Provoz předřadníku může být řízený pomocí spínacích hodin.

 Předřadník neumisťujte do terária! Nechte ho vždy mimo ubikaci.

 Předřadník nikdy nezakrývejte a zajistěte dobré větrání.

 Při prvním použití nechte předřadník zapnutý nepřetržitě alespoň 2 hodiny, aby se stabilizoval a 
předešlo se dalšímu poškození. Po tuto dobu by nemělo být zvíře v teráriu.

 V případě, že chcete vyšroubovat výbojku z objímky, nebo nainstalovat novou výbojku, odpojte 
předřadník od elektrické sítě.
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