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Prosím čtěte pozorně před instalací. Elektrický proud může být nebezpečný, pokud se zařízení používá
nesprávně.
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Než připojíte zářivku k provozní jednotce, ujistětě se, že zářivka má stejnou wattáž jako provozní
jednotka a odpovídá i velikost zářivky.
Vždy umisťujte provozní jednotku ve správné poloze, nikdy ne připevněnou např. zespodu stolu
či poličky (viz. ob. 1 v originálním cizojazyčném návodu).
Provozní jednotka musí být umístěna v dobře větratelném prostředí. Instalujte jednotku na
pevný povrch, nikdy ne na koberec nebo podobné podložky. Ujistěte se, že provozní jednotka se
nedostane do přímého kontaktu s vodou, např. nespadne do akvária apod.
Návod k připevnění svorek ke krytu akvária pomocí šroubků je zobrazen v originálním návodu
(obr. 2).
Ujistěte se, že držáky zářivek jsou pevně utaženy, resp. že uzávěry dobře těsní (viz. obr. 3 v
originálním návodu). Se zářivkou v držáku nikdy netočte okolo její osy!
Pokud máte při instalaci jakékoliv pochyby, využijte odborné rady elektrikáře.
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Prosím pozor!
-

provozní jednotka se při provozu zahřívá
vždy vypojte zařízení z elektrické sítě dříve, než s ním budete manipulovat
nikdy neinstalujte provozní jednotku nebo zářivku dovnitř terárií či akvárií
maximální výkonnost přístroje je 3A
vždy zapínejte a vypínejte provozní jednotku suchou rukou
nikdy nezapínejte provozní jednotku, pokud není instalována zářivka

Pokud zářivka nesvítí:
-

ujistěte se, že provozní jednotka je zapnutá
zkontrolujte, zda zářivka má stejnou wattáž jako provozní jednotka
zkontrolujte, zda uzávěry jsou pevně dotaženy
ujistěte se, že startér provozní jednotky je v pořádku (startéry se musí čas od času vyměnit
– jsou umístěny shora na provozní jednotce a lehce se vyjmou či vloží)
zkontrolujte pojistky
pokud zářivka stále nesvítí, vyměňte zářivku a startér (kód zboží ADFSU)
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Uvedené informace jsou překladem instrukcí pro použití, vydaných firmou Arcadia.
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