
                                                                
 
 
 

 
 

Návod k instalaci a použití: 
 

Výhřevná podložka WP pro pěstování semen 

 

 

 

 

 



Výhřevná podložka WP pro pěstování semen 
 

1. Technické údaje 
 

Označení přístroje:  Výhřevná podložka WP 
Typ přístroje:  WP: k dostání v různých rozměrech 
Jmenovité napětí:  230 V, 50/60 Hz 
Jmenovitý proud:  max. 10 A 
Jmenovitý příkon:  WP 025-035 15 Watt 
   WP 030-060 32 Watt 
   WP 040-065 42 Watt 
   WP 012-065 14 Watt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Oblasti použití 
Výhřevná podložka Bio Green byla vyvinuta k tomu, aby zvýšila teplotu v oblasti dosahu sací síly 
kořenů u misek a květináčů s rostlinami oproti teplotě prostředí. Pokud potřebujete přesně 
rovnoměrnou teplotu, můžete zapojit regulátor teploty (typu TER2 ) 

3. Uvedení do provozu a obsluha 

Všechna elektrická zařízení ve skleníku smějí být připojena pouze na zásuvky jištěné spínačem 
FI. Před připojením přístroje a jeho uvedením do provozu se ujistěte, že tomu tak je v určené 
oblasti použití, příp. v určené místnosti.    
Pro uvedení do provozu zasuňte síťovou zástrčku výhřevné podložky do zásuvky, která je na místě 
k dispozici. Pro zastavení provozu opět zástrčku ze zásuvky vytáhněte.  
Pokud chcete dosáhnout ještě vyšší teploty rohože, můžete položit rohož na tepelně-izolační podklad 
(např. styropor - polystyren).  
 

4. Bezpečnostní pokyny a údržba 
 

a) Topnou rohož po použití stočte. Nelámejte! 
b) Nezatěžujte topnou rohož předměty s ostrými hranami! 
c) Po množárenské sezóně zásadně vytáhněte zástrčku! 
 
5. Bezpečnostní pokyny a údržba 
- Výhřevná podložka musí být položena na suchý podklad. Zálivková voda apod. musí mít možnost z 

výhřevné podložky odtékat.  

Použití výhřevné podložky WP 
při pěstování semen 



- Plocha podkladu musí být bez ostrých hran nebo předmětů, protože jinak může dojít k poškození 
vnější izolace podložky. 

- Při poškození podložky musí být podložka okamžitě odpojena od proudu, oprava není možná.  
-  Elektrický přípojný kabel nesmí být mechanicky zatížen.   
-  Podložka nesmí být pokryta tepelně-izolačními materiály, protože to může vést k přehřátí. 
-  Výhřevná podložka nesmí být ponořena do vody. 
-  Výhřevnou podložku nelámejte ani nepřekládejte, pouze stočte. 

Poskytnutí záruky a údržba pro typy WP 
Poskytneme Vám 2-letou neomezenou záruku výrobce (od data nákupu) na všechny produkty Bio 
Green. Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené vnějším působením násilí a neodborným 
užíváním, čistícími a údržbářskými pracemi. 
  
Důležitá upozornění 
- Případné vzniklé opravy smějí být prováděny pouze schválenými odborníky s ohledem na platné 
předpisy pro opravu. Smějí být zabudovány pouze originální díly. 
- Záruka na bezchybnou funkci a provozní bezpečnost smí být převzata pouze při odborné instalaci a 
odborném používání přístroje. Platí to i s ohledem na ustanovení zákona o technických pracovních 
prostředcích a ustanovení platných předpisů pro prevenci úrazů.  
- Pro zaslání přístroje použijte prosím originální obal.  
 
Servisní informace  
Pokud máte dotazy týkající se vytápění nebo pokud máte problémy s funkcí, jednoduše nám zavolejte, 
nebo na níže uvedenou adresu napište e-mail. 
 
 
Přejeme Vám hodně zábavy s Vaším novým přístrojem. 
Pokud se zajímáte o další produkty Bio Green, jako např.osvětlení rostlin,  termostaty,  teploměry, parní 
přístroj pro půdu (na zničení plevele)nebo zavlažovací vany pro pěstování semen atd. informujte se u 
svého specializovaného obchodníka Bio Green. 
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