
MATA GRZEWCZA DO TERRARIUM 7W
MODEL: AG755

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowa mata grzewcza dedykowana do terrariów. Jej niewielkie wymiary i duża
skuteczność  zapewniają  równomierne  ogrzanie  całości  terrarium  albo  jego  części
(zależnie od rozmiaru). Mata jest odporna na działanie wody oraz wysokich temperatur
i wilgoci. Wyposażona została również w prosty regulator siły grzania.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Kompaktowa mata grzewcza do terrariów. 
• Wyposażona w regulator siły grzania. 
• Niewielkie wymiary i duża skuteczność. 
• Równomiernie ogrzewa całość lub część terrarium. 
• Odporna na działanie wilgoci i wysokich temperatur. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Moc: 7W 
• Żywotność: do 30000 godzin 
• Długość fal podczerwieni (IR): 8-15µm 
• Długość: 28 cm 
• Szerokość: 15 cm 
• Kolor: czarny 
• Długi przewód zasilający 
• Opakowanie: foliowe 

2. Opis działania

• Umieść matę na równej powierzchni na spodzie terrarium.
• Podłącz matę do zasilania sieciowego 230V.
• Przesuń pokrętło na kablu (regulator) aby ustawić siłę grzania.
• Wyjmij wtyczkę z zasilania sieciowego aby wyłączyć urządzenie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść  urządzenie  za  pomocą  suchej,  delikatnej  szmatki  - Pamiętaj  aby
wyłączyć lampę z prądu przed każdym czyszczeniem!

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać maty.

Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną
pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.

• Nigdy  nie  otwieraj  obudowy  urządzenia  samodzielnie.  Powoduje  to  utratę
gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.

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.


