2. Instalacja

NAPOWIETRZACZ DO AKWARIUM

MODEL: AG204

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Napowietrzacz jest niezbędnym wyposażeniem każdego akwarium.
Napowietrzanie jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do zapewnienia odpowiednich warunków
do hodowli ryb i roślin w akwarium. Nie jest to tylko bezpośrednie dostarczanie tlenu do wody, lecz przede
wszystkim mieszanie wody, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia mająca kontakt z powietrzem. Znacznie
polepsza to przenikanie tlenu do wody, który zużywany jest przez rybki, a w nocy także przez roślinki oraz
przyśpiesza usuwanie szkodliwych gazów z wody.
•
•
•
•
•
•

Bardzo wydajny przy zachowaniu minimalnego poziomu głośności.
Może pracować 24 godz na dobę bez przerwy i bez wahań wydajności.
Jest ekonomiczny - zużywa minimalną ilość energii.
Bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji.
Spód napowietrzacza wyposażony w gumowe nóżki tłumiące drgania urządzenia.
W zestawie specjalny kamień do rozdrabniania tłocznego powietrza na bardzo małe bąbelki - istotnie
zwiększa to skuteczność napowietrzania wody.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•

Max. do 100 L akwarium
Moc: 1,5 W
Zasilanie: 230V
Wydajność 1,6 L/min
Ciśnienie maxymalne 0.012 Mpa
Wymiary: 80mm x 40mm x 40mm
Kolor: niebieski

W zestawie:
•
•
•
•

Napowietrzacz
Wężyk 150cm
Kamień
Zawór jednokierunkowy

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Uwagi i środki ostrożności
•
Napowietrzacz może być zasilany jedynie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
•
Jeśli kabel napowietrzacza zostanie uszkodzony nie można ponownie używać urządzenia.
•
Podczas jakichkolwiek prac konserwacyjnych w akwarium wszystkie urządzenia powinny być
odłączone od prądu.
•
Jeżeli urządzenie wpadnie do wody lub zamoknie, nie wkładaj ręki do akwarium zanim nie odetniesz
zasilania napowietrzacza.
•
Napowietrzacz przystosowany jest do pracy w zamkniętych pomieszczeniach o temperaturze powyżej
0 °C.
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