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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 vízmelegítő beszerelése a JUWEL szűrőrendszerbe
 

A JUWEL akvárium vízmelegítőjét tartóelemmel együtt szállítjuk (1. ábra), amelyre
Önnek szüksége lesz a beszerelésnél. 

 

A JUWEL Aquarium összes többi szűrőrendszerénél a következők szerint kell
eljárni: 

 

(Először esetleg el kell távolítania a válaszfal meglévő tartóját.) 

 

1. Szerelje rá a vízmelegítő tartóját . 

 

2. Akassza be a vízmelegítőt a szűrőházra erősített szűrőbe ill. először tolja be a
vízmelegítő tartóját a válaszfal vezetősínébe. 

 

A vízmelegítő akkor van megfelelő helyzetbe állítva, ha a vízmelegítő tartója a ház
ill. a válaszfal felső szélén fekszik . 

 

A vízmelegítő ekkor üzemkész állapotban van.

�

�

Compact, Standard H, Jumbo Compact Super

 

Bioflow 

A vízmelegítő beépítése a JUWEL szűrőrendszeren
kívül
 

A vízmelegítő JUWEL akváriumszűrő rendszeren kívül történő beszereléséhez
szívócsészéket mellékeltünk. 

 

Elöször is erősítse fel a szívócsészéket az új vízmelegítőn. 

 

Nyomban ezután erősítse fel a szívócsészéket a vízzel megtöltött akvárium
üvegtábláján és vizsgálja meg, hogy a vízmelegítő biztonságosan van-e ráakasztva.  

 

Helyezze el úgy a vízmelegítőt, hogy a vízmelegítő szabályozója a víz szintje felett
legyen.

Figyelem:
A vízmelegítő teljesítménye a szoba 18 Celziusz fokos normál hőmérsékleténél
elegendő ahhoz, hogy a vizet akár 28 Celziusz fokra melegítse fel. 

 

Amennyiben Ön olyan helyiségben használja az akváriumot, ahol ennél
hidegebb van, vagy a vízben halak vannak, ajánlatos egy további vízmelegítőt
alkalmazni, amellyel szavatolni tudja a halak egészségét és jólétét.

Biztonsági útmutatások:
A vízmelegítőt a használati utasításban közölt útmutatások szerint szerelje be
és azt csak azután csatlakoztassa az elektromos hálózatra, hogy az akváriumot
megtöltötte vízzel. A vízmelegítőnek lehetöleg a minimális merülési mélységig
kell víz alá merülnie. 

 

Ne üzemeltesse a vízmelegítőt a vizen kívül, nehogy megrongálódjon. 

 

A vízmelegítőt csak zárt helyiségben szabad üzemeltetni.
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A vízmelegítő üzemeltetése
 

A JUWEL akvárium vízmelegítője a JUWEL szűrőrendszer lényeges alkotórésze. 

 

Minthogy a vízmelegítőt a szűrőházban, tehát a vizáramban helyezzük el,
egyenletesen lehet melegíteni vele az akvárium vizét. 

 

A víz hőmérsékletét a vízmelegítő tején lévő beállító gomb révén szabályozhatja.  

 

Az egyedi követelményektől függően előre megadható az a hőmérséklet, amelyre a
vízmelegítőnek fel kell melegítenie a vizet. 

 

Forgassa el annyira a beállító gombot, hogy a hőmérséklet kijelzőjén a kívánt
hőmérsékletet kapja. Vegye figyelembe, hogy az akváriumvíz kiindulási
hőmérsékletétől függően kb. 12 óráig vagy annál hosszabb ideig tarthat, amíg a
vízmelegítő a kívánt hőmérsékletre melegíti a vizet. 

 

Utána a vízmelegítő automatikusan a kívánt hőmérsékleten tartja a vizet és ennek
megfelelően hol bekapcsol, hol kikapcsol. A vízmelegítő üzemelését a piros lámpán
lehet ellenőrizni. 

 

Továbbá ajánlatos rendszeresen ellenőrizni a víz hőmérsékletét hőmérővel, mivel a
vízmelegítő hőmérsékletjelző műszere csupán közelítő értékeket mutat. További
ápolást vagy karbantartást a vízmelegítő nem igényel.

Tipp:
 

JUWEL digitális hőmérő
A hőmérséklet ellenőrzéséhez ajánlatos a JUWEL digitális hőmérőjét használni
(termékszáma 85701). Ezzel kapcsolatban forduljon a szakbolthoz.

Biztonsági útmutatások:
Mielott kivenné a vízmelegítot az akváriumból, húzza ki a hálózati dugót. 

 

Ha úgy tűnik, hogy a vízmelegítő megrongálódott vagy többé nem adja le a
szükséges teljesítményt, ne próbálja meg azt felnyitni vagy javítani. Cserélje ki
újjal a vízmelegítot. 

 

A csatlakozóvezetéket nem szabad javítani. Rongálódás esetén mindig a teljes
vízmelegítőt kell újjal kicserélni. 

 

A forró vagy meleg vízmelegítőt sohase tegye éghető tárgyakra, pl. papírra
vagy szövetre.

Elektromos hulladék helyes ártalmatlanítása
A terméken elhelyezett ill. a hozzátartozó szakirodalomban előforduló jelölés
jelzi, hogy élettartama végén nem szabad kidobni a háztartási szemétbe. A
készüléket a többi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, nehogy a szemét
ellenőrizetlen eltávolítása kárt okozzon a környezetben ill. az emberek
egészségében. A készüléket adja le újrahasznosítás végett és ezzel járuljon
hozzá az anyagi erőforrások utólagos újrahasznosításához. 

 

Jó, ha a magán felhasználók a terméket eladó kereskedésben vagy az illetékes
hatóságoknál tudakozódnak róla, hogyan lehet környezetbarát módon
újrahasznosítani a készüléket.
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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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