
Csak beltéri használatra. Akvarisztikai használatra.

Karbantartási  és  tisztítási  munkák  során  a  vízben  lévő  valamennyi  elektromos  
készüléket a hálózatról le kell választani.

Ezen készülék hálózati csatlakozóvezetékét  ❼ nem lehet kicserélni. Ha a vezeték  
megsérül, a készülék tovább nem használható.

Személyes  biztonsága  érdekében  a  tápkábelen  képezzen  hurkot  ❽,  amely  
megakadályozza, hogy a kábelen végigfolyó víz elérje a dugaszoló aljzatot.
Hálózati  elosztó  vagy  egy  külső  hálózat  részének  használata  esetén,  azokat  a  
fűtőelem hálózati csatlakozója fölé kell helyezni.

A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező (ide értve a gyermekeket is), vagy kellő tapasztalattal és/vagy tudással  
nem rendelkező személyek által történő használatra, kivéve, ha ezeket a személyeket
egy a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy tőle a készülék használatának 
mikéntjére vonatkozó utasításokat kapnak. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani,
hogy a készülékkel ne játszhassanak.

Megégetheti magát: A készüléket csak akkor szabad bekapcsolni, amikor az szerelve 
van az akváriumban. 
A készülék túlmelegedhet: Az akváriumban a víz szintje soha ne legyen alacsonyabb,
mint a készülék burkolatán lévő jel. Merülési mélység max. 0,5 m. 

A  termék  szokványos  háztartási  hulladékkal  együtt  nem  ártalmatlanítható.  
Ártalmatlaníttassa a helyi hulladékkezelővel.

A terméket a mindenkori nemzeti előírások és irányelvek szerint engedélyezték



A ❶ Hőmérséklet beállító gyűrű (kék) ❷ nyíl jelölés (piros) ❹ 2 vákuumos tapadókorong  
❺ korongtartó ❻ ellenőrzőlámpa ❼ hálózati csatlakozókábel ❽ kábel belógása 
❾ szállítási biztosítás.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e megsérülve a készülék • Távolítsa el a szállítási rögzítőt ❾ • 
 ❹ szívótestet az ❺ kettős szívótartóra rászerelni és a hőfokszabályozós fűtőtestre rácsíptetni (a

fűtőspirál  területétől  távolabb)  • Úgy  szerelje  a  hőfokszabályozós  fűtő  készüléket  az
akváriumban,  hogy  a  tartó  ❺ függőleges  helyzetben  legyen.  Olyan  helyet  válasszon,  ahol
mozgásban  van  a  víz  (szűrő  kimenete/kifolyó).  • Hőmérsékletet  beállítani  • Dugja  be  a
csatlakozóaljzatba a csatlakozót dugót.
C Ügyeljen arra, hogy a kábelnek legyen elegendő belógása!

Hőmérséklet beszabályozása
B A kívánt hőmérséklet beállításához úgy forgassa el a szabályozó gyűrűt ❶, hogy a hőfokot
mutató nyíl az adott számértéken álljon. („piros fény“ ❻ = fűtő üzem).

Ha kb. 1- 2 nap elteltével azt észlelné, hogy a víz hőmérséklete eltér a skálán beállított értéktől, az
alábbiak szerint járjon el a fűtőelem beállításának helyesbítéséhez:
• Húzza ki  a  hálózati  csatlakozó  dugót  • Mérje  meg pontos  hőmérővel  a  víz  hőmérsékletét  •
Fordítsa a jelölőnyilat (piros)   ❷  a mért vízhőmérsékletre • A beállító skála (kék)  ❶ segítségével
állítsa be a kívánt medence-hőmérsékletet.

Az  értékek  csak  tájékoztató  jellegűek  és  a  zárt  akváriumra  vonatkoznak,  max.  26°C
vízhőmérsékletig.



     Táblázat 2

Kivétel: üvegkár, szakszerűtlen kezelés és a készülék megbontása.

Üzemzavar esetén forduljon a forgalmazó szaküzlethez
vagy: www.eheim.de


