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Bio Green – vyhřívaný skleník pro pěstování rostlin 
HOLLANDIA 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Před instalací si přečtěte a dodržujte pokyny v této příručce a všeobecná bezpečnostní a riziková 
varování. Tuto brožuru si pečlivě uschovejte pro budoucí použití. Pokud je zařízení předáno 
třetím osobám, měl by být přiložen i tento návod k obsluze. Máte-li jakékoli pochybnosti o 
bezpečnosti zařízení, požádejte o radu odborníka.  
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Jako zdroj energie smí být použita pouze síťová zásuvka veřejné rozvodné sítě 230 V ~, 50/60 
Hz. Nikdy se nepokoušejte provozovat zařízení s jiným napětím. V případě pochybností o 
provozu, bezpečnosti nebo připojení zařízení kontaktujte odborníka.  
 
NEPONOŘUJTE SPODNÍ ČÁST STANICE ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY. K 
ZAKRÝVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI STANICE POUŽÍVEJTE POUZE PRŮHLEDNÉ VÍKO.  
 
Pokud máte podezření na závadu, pěstební stanici reklamujte. Nepokoušejte se na tomto 
produktu provádět žádné úpravy. Tento výrobek není hračka. Děti by měly být při používání pod 
dohledem. Toto zařízení lze používat pouze uvnitř. Při otevírání krytu nebo vyjímání dílů musí 
být zařízení odpojeno od napájení. Síťová zástrčka se nikdy nesmí zapojovat ani vytahovat ze 
zásuvky mokrýma rukama. Nikdy sami netahejte za síťový kabel, vždy vytahujte síťovou 
zástrčku ze zásuvky za úchopné plochy. Při montáži dbejte na to, aby síťový kabel nebyl 
přimáčknut nebo poškozen ostrými hranami. Pokud dojte k poškození izolace síťového kabelu v 
důsledku popsaného výše, zařízení již nesmí být připojeno k elektrické síti. Hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem! Před čištěním zařízení vždy vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. 
Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Pokud má být zařízení delší dobu mimo provoz, vždy 
vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Během této doby uchovávejte zařízení na chráněném a 
suchém místě.  
Pokud lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, je třeba zařízení odstavit a zajistit 
proti neúmyslnému spuštění. To je případ, kdy přístroj nebo síťový kabel vykazují viditelné 
poškození, přístroj již nefunguje po dlouhé době skladování v nepříznivých podmínkách, nebo 
po nešetrném zacházení při přepravě. 
Zařízení, která jsou provozována pod síťovým napětím, nepatří do rukou dětem. V komerčních 
zařízeních je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů. Pokud si nejste jisti správným 
zapojením nebo máte otázky, které nejsou zodpovězeny v návodu k obsluze, obraťte se na 
výrobce nebo odborníka. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s 
omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami, které nemají 
dostatečné zkušenosti nebo znalosti s manipulací s výrobkem, pokud nejsou poučeny pod 
dozorem nebo poučeny odpovědnou osobou o bezpečnosti při používání zařízení. 
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Elektrický propagátor BioGreen „Hollandia“ 
 
Po vybalení a před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že zařízení a veškeré příslušenství 
je v bezvadném a funkčním stavu. Pokud dojde k poškození při přepravě, okamžitě kontaktujte 
příslušného distributora nebo výrobce. Bio Green elektrický propagátor „Hollandia“ je určen 
pouze pro použití se síťovým připojením 230 V AC. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je 
kabel poškozen, elektrický propagátor by měl být zlikvidován. Nepokoušejte se získat přístup k 
topnému tělesu. 
 
Návod k použití 
• Ujistěte se, že elektrický propagátor je na stabilním a rovném povrchu. 
• Elektrický propagátor umístěte mimo zdroje tepla a mimo průvan. 
• Jednoduše zasuňte zástrčku do zásuvky pro ohřev stanice. 
• Dosažení teploty ve stanici závisí na teplotě vzduchu v okolí stanice. 
• Pro klíčení semen se obecně doporučuje teplota půdy 16-21 °C (60-70 °F). 
• V teplejších podmínkách zařízení vypněte, případně přesuňte pěstební stanici do 
chladnější místnosti. 
• Udržujte substrát vlhký tak, aby docházelo k rovnoměrnému rozložení tepla. 
• Pokud je požadována automatická regulace teploty, doporučujeme elektronický 
termostat (TER2). 
• V případě přebytečné vlhkosti otevřete ventilační otvory. Případně sejměte 
průhledné víko na 2-3 hodiny, aby sazenice mohly vyschnout. 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší osoby s fyzickou, 
smyslovou nebo duševní poruchou, s omezenými schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. 
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. 
• Při plnění vodou pěstební stanici vypněte a odpojte ze sítě. Nalijte maximálně 1,4 
litru.  
• Vodu plňte pouze do výšky kapilární podložky. 
• Před použitím kapilární podložku navlhčete. 
 
Bezpečnostní varování 
 
NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU PROPAGÁTORU NEBO SÍŤOVÝ KABEL DO VODY. 
NEZAKRÝVEJTE ZÁKLADNU JEDNOTKY JINAK NEŽ DODANÝM PRŮHLEDNÝM 
VÍKEM. 
 
• Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozen síťový kabel, zástrčka nebo 
základna. 
• Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce 
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 
• Pokud propagátor přestane fungovat nebo máte podezření na závadu, neprodleně 
jednotku reklamujte. 
• Nepokoušejte se tento produkt upravovat nebo jakkoliv měnit. 
 

 


