CZ
Nano Clean – návod k použití

CZ
Jungle Lamp/Jungle Lamp Set – návod k použití
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Nano Clean – návod k použití

Vnitřní filtr pro malé vodní plochy se sladkou vodou do objemu 25 litrů. Filtr je určen pro provoz při
teplotách +1 až + 35°C. Voda nesmí obsahovat žádná aditiva.
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teplotách +1 až + 35°C. Voda nesmí obsahovat žádná aditiva.

Instalace:

Instalace:

Ponořte Nano Clean do vody a připevněte jej k hladkému povrchu pomocí přísavek. Můžete napojit tubu
s otvory pro lepší okysličení vody (není nezbytné). Tělo filtru musí být vždy plně ponořeno. Připojte k el.
vedení. Filtr začne ihned pracovat. Průtok vody není nastavitelný. Doporučujeme zapojení na spínací
hodiny. Při pravidelném čištění filtru vycvakněte jeho spodní část, vyjměte filtrační médium. Filtr a rotor
vyčistěte měkkým hadříkem, filtrační médium propláchněte vodou. Při velkém znečištění vodním kamenem
lze použít trochu octa.
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Bezpečnostní doporučení:

Bezpečnostní doporučení:

•
•
•
•
•
•

Používejte pouze v uvedeném teplotním rozmezí. Není dovoleno použití v bazénech nebo
koupelnách.
Na čištění nepoužívejte žádné chemikálie. Do vody nepřidávejte žádná aditiva.
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.
Vždy zařízení odpojte od el. sítě, pokud s ním chcete manipulovat nebo vložit ruce do vody.
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.

Produkt není dovoleno vhazovat do komunálního odpadu. Použijte odpovídající třídící kontejnery.
Produkt není dovoleno vhazovat do komunálního odpadu. Použijte odpovídající třídící kontejnery.
Technické parametry:
Technické parametry:
Voltáž ………………………………….230-240V, 50/60 Hz
Wattáž……………….…………………………..…….……17 W
Průtok vody……………………..…………..max 210L/hod
Max. výška vztlaku…………………………………….0,4 m
Rozměry…………………………………………54x43x62 mm
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