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LifeFan – návod k použití

LifeFan je malý větráček určený pro použití v malých teráriích řady Life Experience (Life Pyramide, Life Box
apod.) Připojuje se pomocí Y-konektoru k napájení osvětlení těchto terárií, umístěném v horním krytu. Pro
zapojení v jiných teráriích kontaktujte distributora nebo prodejce pro pořízení odpovídajícího trafa.
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Instalace:
Instalace:
Připevnění k vyjímatelnému krytu s osvětlením je možné pomocí šroubků, nylonového vlákna nebo
šroubovacích klipsů. Větráček by měl vzduch vytahovat VEN z terária, připevněte ho tedy tak, aby strana
s bezpečnostní nálepkou směřovala nahoru, tj. z terária. Vyveďte kabely otvorem v krytu, napojte Ykonektor na kabel, vedoucí z trafa osvětlení a na něj připojte jak osvětlení, tak i větráček. Instalujte
bezpečnostní mřížku, aby nedošlo ke zranění zvířat při kontaktu s větráčkem. Barevné lepící papírky slouží
k připevnění kabelů z venkovní strany krytu.
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Bezpečnostní doporučení:
Bezpečnostní doporučení:
•
•
•
•
•

Teplota okolí při provozu nesmí klesnout pod -10°C a přesáhnout 60°C
Není dovolena instalace venku
S výrobkem nemanipulujte jinak, než je uvedeno v tomto návodu a neprovádějte na něm
žádné změny
Zařízení se musí pravidelně kontrolovat. Při zjištění poškození nebo jiného problému zařízení
okamžitě odpojte.
Před konečným zapojením se vždy ujistěte, že zařízení je v pořádku a schopno provozu.
V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo specialistu v oboru.
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Záruka:
Záruka:
Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl
přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud
nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

Technické parametry:
Technické parametry:
Voltáž ………………………………………………….12 V DC
Napětí……………………………………………….…..0,03 A
Spotřeba proudu…………………………..………0,48 W
Rychlost otáček max…………………...…..2000 RPM
Rozměry…………………………………...30x30x10 mm
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