
GiganTerra GIGAHID UVB
G04-00469 -  G04-00470 - G04-00471

Uživatelský manuál

 Ideální hodnoty UVA a UVB.

 Plné spektrum světla = denní světlo.

 Zaručuje přirozenou syntézu vitamínu D3. Prevence proti rachitidě.

 Stálé světlo bez blikání.

 Rychlá a jednoduchá instalace.

 Kompatibilní s objímkami E27 a životnost minimálně 6000 hodin.

Vysokotlaká metal-halidová výbojka vyvinutá pomocí moderních technologií slouží jako zdroj UVB záření 
s vysokou intenzitou světla a spektrem podobným slunečnímu světlu. Hliníkový reflektor umožňuje 
koncentrovat tepelné a světelné záření na určité místo.

Tyto výbojky vyžadují k provozu elektronický předřadník, bez jeho použití by došlo k poškození výbojky. 
Vhodným příslušenstvím je GiganTerra GIGABALLAST Předřadník 35-50-70W doplněný o žáruvzdornou 
GiganTerra Keramickou objímku s kabelem nebo některý z našich reflektorů GiganTerra Dome/Clamp 
odpovídající velikosti.

Výbojky není vhodné používat s termostatem! Časté spínání a vypínání během dne zkracuje životnost výbojek. 
Výbojky zapínejte ideálně alespoň na 8 hodin denně bez zbytečného přerušení. Vhodné je zapojení přes spínací 
hodiny, pomocí kterých snadno nastavíte svícení od rána do večera pro simulaci denního režimu. 

UVB záření vyzařované výbojkami postupně slábne. Proto je vhodné výbojky měnit zhruba po 12 měsících 
provozu. Po této době vyzařují výrazně méně UVB záření a hrozí, že ho budou mít chovaná zvířata nedostatek. 

Vhodná vzdálenost výbojky od zvířete je minimálně 20 cm (35 W), 25 cm (50 W) nebo 30-35 cm (70 W). Jedná 
se o minimální vzdálenosti při použití u druhů s vysokými nároky na UVB (trnorepi, agamy vousaté apod.). U 
druhů s nižšími nároky na UVB (leguán zelený, chameleoni apod.) je vhodné umístění o několik cm dále. Vždy je
nutné zabránit kontaktu zvířat s výbojkou, aby nedošlo k popálení!

Upozornění:

 Při prvním spuštění nechte výbojku zapnutou minimálně 2 hodiny bez přerušení, abyste předešli 
pozdějšímu poškození. Během prvních minut je běžné, že výbojky mění barvu světla, blikají a vydávají 
zvuky. 

 Nikdy neumisťujte výbojky do keramických krytů a stínítek. Ideálně zajistěte dostatečně odvětrání – 
například umístěním výbojky pod větrací mřížku.

 Předřadník je vždy mimo terárium. Ničím ho nepřekrývejte, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání.

 Chraňte výbojku a ostatní příslušenství před postříkáním vodou a větším množstvím mlhy!

 Při jakékoli manipulaci s výbojkou nebo předřadníkem nejprve odpojte zařízení od elektrické sítě!

 V případě výpadku proudu nebo jiných událostí vedoucích k vypnutí výbojky dojde k prodlevě před 
opětovným zapnutím. Výbojky nejsou schopné okamžitého zapnutí krátce po vypnutí.

 Výbojky používejte pouze s keramickými objímkami, nikoli plastovými. Veškeré použité kabely musí 
mít průřez minimálně 2x0,75 mm2 (ideálně 0,75-1 mm2).
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