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Akvárium használati
utasítás
Automata etető  
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Bevezetés
 

Örömünkre szolgál, hogy Ön a JUWEL AQUARIUM márkáju akvárium
megvásárlása mellett döntött és köszönjük, hogy bizalmat előlegezett nekünk. 

 

Mi a termékeinket mindig a legnagyobb gondossággal és a legmodernebb technika
alkalmazásával gyártjuk. 

 

Bennük az akváriumok és tartozékaik gyártása terén szerzett 30 éves tapasztalat ölt
testet és tervezésük valamint gyártásuk a legújabb müszaki színvonalnak és a
felhasználási területükre vonatkozó legújabb tudományos vizsgálatoknak felel meg. 

 

A JUWEL automata etetőjének beépítése
 

A JUWEL automata etetőt minden akváriumhoz használni lehet. Ehhez rendszerint
nyílást kell vágni az akvárium nyitható fedéllapjába, amelybe berakható az automata
etető felfogó tála. 

 

A felfogó tálat úgy szerkesztettük meg, hogy legyen benne egy kis nyitható lemez,
amely elzárja az etető nyílást, amikor nem használjuk az automata etetőt. Így nem
tud áthatolni fény a nyitható lemezen. 

 

Egyes JUWEL akváriumoknál már előre kicsíptük ezt a nyílást, amelyet fedővel
zártunk le.  

 

1. Először távolítsa el a fedőt, amely a JUWEL automata etető részére a fedélben
kialakított nyílást zárja le (ha van fedele az akváriumnak), vagy vágjon nyílást a
fedélbe. 

 

2. Rakja be az akváriummal átadott felfogó tálat a nyílásba. 

 

3. Nyissa ki az etetőnyílás nyitható lemezét. 

 

4. Illessze rá az automata etetőt a felfogó tál nyílására. 

 

1.

2.+ 3.

4.

Útmutatás: Nyitható lemezek JUWEL automata etetőhöz
Ha a JUWEL akvárium esetleg nem rendelkezne az automata etető felfogására
szolgáló speciális eszközzel, ajánlatos a szakkereskedéshez fordulni. 

 

Az akvárium automata etetőjéhez illő nyitható lemezeket, amelyek a JUWEL
eredeti pótalkatrészének számítanak, a szakkereskedésben lehet
megvásárolni.
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A JUWEL automata etetőjének programozása
 

A JUWEL automata etetője akár napi kétszeri esetést is lehetővé tesz. Az etetőt úgy
programoztuk, hogy a második etetés mindig 6 órával kövesse az elsőt. 

 

Ezt vegye figyelembe az automata etető üzembe helyezésekor és úgy végezze a
beállítást, hogy az etetésre ne éjszaka kerüljön sor. 

 

Az üzembe helyezéshez először rakja be a készülékhez adott AA típusú elemeket
az E elemtartó rekeszbe.  

 

Működtesse az „ON/OFF“ gombot. Az etető működését a piros LED lámpa jelzi. 

 

Az automata etető bekapcsolásakor működésbe helyezi az első programot és
egyúttal 

 

az eledel első adagját is kiadja. Ezt a zöld LED lámpán lehet látni, amely először
villog és kevéssel utána folyamatosan világít. Ettől kezdve a nap beállított
időpontjában megtörténik az etetés. 

 

Amennyiben egy második etetési időt is be szeretne állítani, nyomja meg a „SET
“ gombot. 

 

A sárga LED villog és utána folyamatosan világít. Ezen lehet látni, hogy második
etetésre is beállította a JUWEL automata etetőjét. Ettől kezdve az etető eledelt ad ki
a nap beállított időpontjában és a második etetés mindig 6 órával követi az eledel
első kiadását.  

 

(Példa: működésbe helyezés 9.00 órakor, etetés 9.00 és 15.00 órakor.) 

 

Amennyiben vissza szeretne térni az egyszeri etetésre, nyomja meg újra a „SET
“ gombot vagy kapcsolja ki, majd újra be az automata etetőt. 

 

Kezelőmező:
ON/OFF: Az automata etető be- és kikapcsolása 

 

SET: Az eledel kiadási idejének és a program elkezdődésének választása 

 

Zöld LED: Eledel kiadása 24 órán belül 1 alkalommal
Az eledel első kiadása a program első működésbe helyezését követő időpontban, az
utána következő napokon pedig pontosan 24 órával később történik meg.
Sárga LED: Eledel kiadása 24 órán belül 2 alkalommal
Az eledel első kiadása a program működésbe helyezését követő időpontban, a
második 6 órával később történik meg. Ez a ciklus 24 óránként ismétlődik. 

 

Válassza meg úgy a programot, hogy a JUWEL automata etetője világos nappal
adja ki az eledelt.
M: Eledel kiadása kézzel
Az eledel újabb kiadásához vagy a működés vizsgálatához nyomja meg az „M
“ gombot.
Elemek
Ha netán ki kell cserélni vagy ki kell venni az elemeke, újból el kell végezni a JUWEL
automata etetőjének programozását. 

 

 Ha netán egyik LED sem világítana, vizsgálja felül, jól rakta-e be az elemeket vagy
cserélje ki őket.
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A JUWEL automata etetőjének üzembe helyezése
 

1. A C tartályt húzza kifelé 

 

2. Az A fedelet vegye le és az eledelt töltse be. Az eledel lehetőleg ne legyen
összepréselve, különben nem lesz egyenletes az adagolás. 

 

3. Zárja le a tartályt az A fedővel és rakja vissza a tartályt úgy, hogy hallani
lehessen, amint a helyére pattan.  

 

4. Úgy, ahogyan a "Beépítés" című részben olvasható, rakja rá az automata etetőt a
felfogó tál nyílására. 

 

A JUWEL automata etetőt ventilátorra lehet csatlakoztatni, amellyel megelőzhető a
kondenzvíz képződése. 

 

Az eledel mennyiségének szabályozása:  

 

A B szabályozóval szabályozza be az adagolt eledel mennyiségét.

A JUWEL automata etetőjének karbantartása és
ápolása
 

A JUWEL automata etetője alig igényel karbantartást és figyelmet. 

 

Célszerű rendszeresen kitisztítani a C eledeltartályt és a környékét, nehogy
penészgombák telepedjenek meg a szennyezés következtében. 

 

Az elemek cseréjekor vizsgálja felül az érintkezőket és szükség esetén tisztítsa meg
az elemekből esetleg kifolyt savtól.
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Garancianyilatkozat
 

Abban az esetben, ha a JUWEL akvárium a vásárlást követő 24 hónapban netán
meghibásodna, a vásárlót az alábbi rendelkezések értelmében garancia illeti meg,
feltéve, hogy az akváriumot saját maga számára vásárolta:  

 

 

 

§ 1 Garancia köre 

 

(1) A garancia az Önnek eladott komplett JUWEL akváriumra és a hozzátartozó
összes egyedi alkatrészre kiterjed, kivéve az olyan fogyó alkatrészeket, mint a
fénycsövek és szűrőközegek. Önmagában a termékre korlátozódik, de az egyéb
anyagi vagy személyi károkra nem terjed ki. A termékfelelősségről szóló törvény
rendelkezései azonban érvényben maradnak és ezeket a jelen szabályozás
semmiben nem szűkíti. 

 

(2) A garanciát olyan formán teljesítjük, hogy saját döntésünktől függően kicseréljük
vagy megjavítjuk a komplett akváriumot vagy annak egyes részeit. Ha ez nem
sikerül, döntése alapján engedünk a vételárból vagy visszavesszük az akváriumot és
visszafizetjük a vételárat.  

 

 

 

§ 2 Garanciaidő és a garancia lebonyolítása 

 

(1) A garancia attól a naptól kezdve érvényes, amelyen leszállítottuk az akváriumot a
vevőnek. A garancianyújtás feltétele, hogy Ön a termékünket rendeltetésszerűen
használja, szakszerűen kezelje vagy tartsa karban, és ami a legfontosabb, betartsa
a megfelelő használati utasítást, továbbá, hogy a terméket vagy annak egyes részeit
arra jogosult műhelyben, szakemberrel javíttassa. Érvényét veszti a garancia akkor
is, ha a termék bármilyen jellegű mechanikai rongálódást mutat, de különösen, ha
üvegtörés keletkezik.  

 

(2) Ha a garanciaidőn belül hiányosságok mutatkoznak, a garanciaigényeket
haladéktalanul, legkésőbb azonban attól számított 14 napos határidőn belül
érvényre kell juttatni az akváriumot leszállító kereskedőnél, amikor a hiányosságok
jelentkeztek. A garancianyújtás törvényben rögzített joga azonban ilyenkor is
megmarad.  

 

(3) A garanciaigényeket csak akkor vesszük tekintetbe, ha bemutatja a JUWEL
akvárium vételét igazoló pénztári bizonylatot. 

 

 

 

A garancianyilatkozatot németbol fordították, mérvadónak a német szövegváltozatot
kell tekinteni.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

© JUWEL AQUARIUM 

 

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite,
Warm-Lite, Colour-Lite, Bioflow, Cirax
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