
Pokyny pro používání výbojek SunLux
Čtěte před použitím! 

1. nikdy nezkoušejte zapínat výbojku bez předřadníku, zničila by se 

2. celý set zapojte do elektrické sítě až ve chvíli, kdy bude kompletně usazen a výbojka správně 
zašroubovaná v objímce 

3. nespínejte výbojky příliš často, ničí se tím a dochází ke snižování jejich životnosti. V určitých 
případech může dojít i k likvidaci (např. časté spínání ve špatně větrané ubikaci či přehřívání v 
nevhodném krytu). Výbojky je nejlépe nechávat běžet bez vypínání minimálně 4-5 hodin 

4. vždy umístěte zdroj tak, aby nedošlo ke kontaktu lampy se zvířetem 

5. vždy umístěte zdroj tak, aby nedocházelo ke kontaktu lampy s vodou 

6. nepoužívejte výbojky přes termostaty, mohlo by docházet k příliš častému spínání, což 
podstatně snižuje životnost lamp 

7. používejte pouze kvalitní keramické objímky určené pro zvolený příkon lampy, lampu nechte 
volně v objímce nebo v krytech určených pro tyto lampy (žádné kryty z květináčů – v tomto 
případě neuznáváme reklamace) 

8. používejte pouze v dobře větraných ubikacích, na zničení lampy nebo předřadníku v důsledku 
přehřátí se záruka nevztahuje 

9. 8-9 hodin osvitu denně je u výbojek dostatečných, je vhodné kombinovat tyto výbojky i s 
jinými zdroji světla. Je nutné si uvědomit, že zvířata v přírodě také netráví veškerý čas na přímém 
slunci. Při dostatku úkrytů a vytvoření stinných míst lze nechávat výbojky zapnuté celou denní 
periodu 

10. instalujte výbojky tak, aby svítily kolmo k podlaze terária nebo jen v minimálním úhlu 

11. dodržujte minimální doporučenou vzdálenost 

12. výbojky doporučujeme vyměnit po roce používání. 

13. předřadník umístěte vždy mimo vnitřní prostor terária/vivária 

14. v případě poruchy se nesnažte lampy ani předřadníky rozebírat a v případě manipulace s 
těmito zařízeními se ujistěte, že nemáte set zapojený v elektrické síti! 

Výbojky SunLux jsou halogenidové UV výbojky určené do terárií.  Nevhodné použití lamp může
být nebezpečné Vám i chovaným zvířatům. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte 
před použitím lampy. 
Pozor! Pokud si nejste zcela jisti zapojením výbojky a předřadníku, kontaktujte nás nebo nechte
provést zapojení odborníkem. Za důsledky špatného zapojení nezodpovídáme! 
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