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Groei Led Tips en Adviezen
Plant Light
Met groeilicht kunt u planten groeien op donkere plekken en
sfeer creëren waar dat voorheen lastig is bijvoorbeeld in de
slaapkamer, gang, kantoor enz.
Planten hebben behoefte aan een bepaalde daglengte (aantal
uren licht). Houdt dit zo veel mogelijk constant naar gelang
het gewas welke u groeit. Dit is over het algemeen 17 uur
voor groeiend gewas, en 12 uur voor bloeiend gewas.
Vraag uw lokale tuinshop om advies.
Let op als u planten gaat belichten, ze kunnen meer water
verbruiken, pas desnoods uw schema aan.
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Planten hebben slaap nodig, probeer in de donkere periode zo
min mogelijk verlichting aan te schakelen.
Indien u de optionele dimmer en timer heeft aangeschaft kunt
u het licht dimmen, let goed op de plant. Bij verkleuring kunt
u het beste het licht dimmen of de afstand tussen gewas en
licht verruimen.
Kraanwater bevat weinig tot geen voedingswaarde, vraag uw
lokale tuinshop om advies met betrekking tot eventueel
benodigde voeding.
Indien u een op Hydro gebaseerde groei methode gebruikt is
plant voeding een pré, vraag uw lokale tuinshop om advies.
Planten vinden structuur met betrekking tot voeding en licht
zeer fijn. Probeer de belichte tijden en bewatering zoveel
mogelijk hetzelfde te houden om stres te voorkomen.
De LED verlichting is spatwaterdicht, let op dat u de
verlichting niet in of onder water plaatst.
LED verlichting is gebaseerd op zwakstroom en daardoor
ongevaarlijk, de bijgeleverde omvormer niet, deze werkt op
110/220volt en moet ten alle tijden droog blijven.

Voor meer informatie bezoek www.parusplantlight.com

10

Grow Light Tips and Considerations
Plant Light
Grow lights can grow plants in dark places, and create a
pleasant atmosphere in low lighted area such as bedroom,
hallway and office.
Plants need a certain day length (Number of hours of light
per day). Keep this as consistant as possible, and tailor the
light duration to the specific. (This is generally 17 hours for
green leaf crops, and 12 hours for flowering crops.)
Ask your local garden shop for advice.
Please note that if you are going to expose plants to
additional light, they may consume more water; if necessary,
adjust your schedule.
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Plants need sleep. Try to minimize light in the dark period.
If you have purchased the optional dimmer and timer, you
can dim the lights, but pay attention to the plant.
If there is discoloration you can dim the light, or widen the
distance between the plants and the light.
Tap water contains little or no nutritional value.
Ask your local garden shop for advice regarding any
necessary nutrition.
If you are using a hydro-based growth method, plant nutrition
is a must. Ask your local garden shop for advice.
Plants thrive with a consistant lighting and nourishment
schedule. Try to keep the exposure time and watering as
consistent as possible to avoid stress.
The LED lights are spay water resistant, but do not submurge
the lights in the water.
LED lighting is based on low-voltage and therefore is
harmless. The included converter operates on 110/220 volt,
and must remain dry at all times to avoid hazzardous
situations.

For more information please check www.parusplantlight.com
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