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Wstęp
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup akwarium ﬁrmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie.
Nasze produkty są produkowane z zachowaniem największej staranności i przy użyciu najnowocześniejszej techniki. Do wytworzenia
tych produktów przyczyniło się ponad 50 lat doświadczenia w produkcji akwariów i akcesoriów do nich. Są one zaprojektowane i
wyprodukowane według najnowszego stanu techniki i badań naukowych w ich obszarze wykorzystywania.
Prosimy Państwa najpierw o uważne przeczytanie wszystkich rozdziałów tej instrukcji obsługi i sprawdzenie, czy nabyte akwarium
JUWEL jest kompletne. Dopiero po tym można uruchomić akwarium. Części elektryczne należy przyłączyć do sieci dopiero na koniec.
Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących konserwacji i czyszczenia wszystkich komponentów.
Niniejsza instrukcja obsługi została napisana z największą starannością, aby dostarczyć Państwu prawidłowych i precyzyjnych informacji.
Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za wynikłe ewentualnie pomyłki i błędy w druku. Dane techniczne należy traktować jako
wartości przybliżone.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•

Przed każdą wymianą lampy należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

•

Urządzenia elektryczne wolno eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach.

•

Przed kontaktem z wodą należy wyciągnąć wtyczki sieciowe wszystkich eksploatowanych w wodzie urządzeń.

•

Nigdy nie naprawiać przewodu przyłączeniowego lampy. Uszkodzone urządzenie zawsze należy wymieniać w całości.

•

Nigdy nie otwierać lampy w przypadku uszkodzenia lub zakłócenia działania. Należy wymienić całą lampę.

•

Nie używać lampy pod wodą.

•

Z niniejszego urządzenia wolno korzystać dzieciom od 8. roku życia oraz osobom o ograniczonych zdolnościach ﬁzycznych,
czuciowych lub umysłowych oraz osobom nie posiadającym doświadczenia i wiedzy jedynie wtedy, gdy są nadzorowane lub
zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i gdy rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem i należy je nadzorować przy czyszczeniu i konserwacji dokonywanej przez użytkownika.

•

Praca tylko z wyłącznikiem różnicowoprądowym, maks. 30 mA.

•

Wtyczki sieciowe urządzeń elektrycznych nie mogą być wilgotne.

•

Podłączać wtyczki elektryczne do prądu na takiej wysokości, aby przewód przyłączeniowy tworzył pętlę, po której będzie
spływała woda.

•

Ze względów bezpieczeństwa stosowanie lampy HeliaLux dozwolone jest tylko z oryginalnym zasilaczem wtyczkowym JUWEL.

•

Przy wymianie stosować wyłącznie oryginalne części zamienne JUWEL.

•

Nie wolno umieszczać zasilacza na ramie akwarium.

HeliaLux LED / Spectrum
Lampa HeliaLux LED / Spectrum jest wysokowydajną belką oświetleniową do akwariów JUWEL. Najnowocześniejsze diody SMD-LED
zapewniają optymalną skuteczność świetlną umożliwiającą optymalny wzrost roślin przy równoczesnej oszczędności energii w
wysokości 50 % w porównaniu z T5.
HeliaLux LED / Spectrum składa się z:
•

lampy HeliaLux LED / Spectrum (1)

•

zasilacza (2)

•

przewodu przyłączeniowego (3)

Uruchomienie HeliaLux LED / Spectrum
Połączyć wtyczkę (A) belki oświetleniowej HeliaLux LED / Spectrum z zasilaczem (B) zgodnie z ilustracją i całkowicie nakręcić pierścień
na wtyczkę wkręcaną. Podłączyć przewód przyłączeniowy do zasilacza.
Lampę HeliaLux LED / Spectrum można teraz założyć na górną ramę akwarium i podłączyć do prądu. Następnie należy założyć klapy i
zamknąć akwarium.
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Pielęgnacja i konserwacja
Podczas prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy zawsze odłączyć lampę HeliaLux LED / Spectrum od prądu. Zalecamy, aby w razie
potrzeby wyczyścić ją miękką ściereczką z niewielką ilością łagodnego środka myjącego.

optional
Dzięki kontrolerowi HeliaLux SmartControl można sterować belką oświetleniową
HeliaLux Spectrum. W połączeniu z opcjonalnie dostępnym spliterem można również
sterować belką oświetleniową HeliaLux LED. Opcjonalnie dostępne splitery umożliwiają
obsługę do dwóch belek oświetleniowych HeliaLux za pomocą SmartControl.
Kontroler HeliaLux SmartControl może być obsługiwany w czterech wariantach:
Wariant A: HeliaLux SmartControl + 1 x HeliaLux Spectrum (4 kolory)
Wariant B: HeliaLux SmartControl + HeliaLux Spectrum Splitter + 2 x HeliaLux Spectrum
(4 kolory)
Wariant C: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 1 x HeliaLux LED (2 kolory)
Wariant D: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 2 x HeliaLux LED (2 kolory)

HeliaLux SmartControl & Splitter jest dostępny jako
oryginalne wyposażenie akwariów JUWEL Aquarium w sklepach
specjalistycznych (nr katalogowy SmartControl 48996, HeliaLux LED
Splitter 48997, HeliaLux Spectrum Splitter 48998).

HeliaLux LED / Spectrum Universal Fit
Stosowanie oświetlenia HeliaLux LED / Spectrum w akwariach innych producentów
umożliwia uchwyt HeliaLux LED / Spectrum Universal Fit dostępny w specjalistycznych
sklepach jako oryginalne akcesorium JUWEL Aquarium (nr art. 48995). Więcej informacji
znajduje się na naszej stronie "http://www.juwel-aquarium.com"

Prawidłowy recykling (odpadów elektrycznych i elektronicznych)
Oznakowanie na produkcie lub dokumentacji produktu informuje, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucać do pojemników na
zwykłe odpady domowe.
Niniejsze urządzenie usuwać oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi w
wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. Poddać urządzenie przepisowemu recyklingowi w celu wspierania wtórnego
wykorzystania zasobów surowcowych.
Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sklepem, w którym dokonali zakupu produktu, celem poinformowania się, w jaki
sposób przeprowadzić ekologiczny recykling urządzenia.
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Deklaracja gwarancyjna
Na nasz produkt JUWEL Aquarium udzielamy nabywcy, o ile jest on też użytkownikiem, gwarancji na okres 24 miesięcy na wypadek,
gdyby nasz produkt posiadał wady, przy uwzględnieniu następujących warunków:
§ 1 Zakres gwarancji
(1) Gwarancja obejmuje sprzedany Państwu produkt JUWEL Aquarium ze wszystkimi do niego przynależnymi pojedynczymi częściami,
jednakże z wyjątkiem części zużywających się, takich jak T5 & T8 lampy świetlówkowe i materiały ﬁltrujące.
Gwarancja ogranicza się jedynie do samego produktu i nie obejmuje innych szkód rzeczowych i/lub obrażeń ciała osób. Ponadto
obowiązują też przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, które nie są
ograniczone przez wymienione wyżej postanowienie.
(2) Gwarancja realizowana jest w taki sposób, że w zależności od naszej decyzji wymieniony lub naprawiony zostanie kompletny produkt,
bądź jego części składowe.
W razie niepowodzenia tych środków w zależności od Państwa wyboru obniżona zostanie cena zakupu lub też produkt zostanie przyjęty
z powrotem, a cena zakupu zwrócona.
§ 2 Okres gwarancji i jej realizacja
(1) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu JUWEL Aquarium do klienta.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest użytkowanie naszego produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowa obsługa lub
konserwacja, a w szczególności przestrzeganie odpowiedniej instrukcji obsługi. Dalszym warunkiem jest też zakaz dokonywania napraw
produktu lub jego części składowych przez nieautoryzowane warsztaty serwisowe lub osoby. Gwarancja przepada, gdy produkt nosi
ślady uszkodzeń mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności jednak w
razie stłuczenia szkła.
(2) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji wystąpią wady, należy niezwłoczniezgłosić roszczenia gwarancyjne, najpóźniej jednak w
ciągu czternastu dni od wystąpienia wady, w punkcie sprzedaży, który sprzedał / dostarczył produkt.
Wynikające z przepisów prawnych uprawnienia gwarancyjne zostają przy tym dla Państwa zachowane.
(3) Roszczenia gwarancyjne uwzględniane będą jedynie wtedy, gdy przedłożony zostanie paragon kasowy dokumentujący zakup
produktu JUWEL Aquarium.
Niniejsza deklaracja gwarancyjna jest tłumaczeniem, miarodajna jest wersja niemiecka.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

© JUWEL AQUARIUM
® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux,
MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, AquaHeat, EasyFeed,
High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Eccoﬂow,
Bioﬂow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad, BioCarb, BioPlus, OxyPlus, Silexo,
Conexo.
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