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Introducere
Ne bucurăm că v-aţi decis pentru cumpărarea unui produs JUWEL Aquarium şi vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-o acordaţi.
Produsele noastre sunt realizate întotdeauna cu cea mai mare atenţie şi cu utilizarea celei mai moderne tehnologii. Ele reunesc 50 de
ani de experienţă în fabricarea de acvarii şi accesorii pentru acestea şi sunt concepute şi realizate pentru domeniile lor de utilizare în
conformitate cu cele mai noi nivele de tehnicitate şi cercetare ştiinţifică.

Vă rugăm să citiţi mai întâi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosinţă şi să verificaţi ca acvariul Dumneavoastră JUWEL să fie complet.
Numai după aceasta treceţi la punerea în funcţiune a acvariului. Conectaţi componentele electrice la reţeaua de alimentare numai după
încheierea tuturor operaţiilor.
Respectaţi instrucţiunile de securitate precum şi recomandările de întreţinere şi îngrijire ale componentelor.
Am acordat cea mai mare atenţie redactării acestor instrucţiuni de folosinţă, pentru a vă oferi informaţii corecte şi exacte. Nu putem
prelua responsabilitatea pentru eventuale greşeli de tipar şi a erorilor de redactare existente. Instrucţiunile tehnice trebuiesc înţelese
ca indicaţii aproximative. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Instalarea

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE:

Acest aparat poate fi utilizat de copii de 8 ani şi mai mari precum şi de persoane cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite referitor la utilizarea în
condiţii de siguranţă a aparatului şi care înţeleg pericolele care
rezultă din aceasta. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul şi trebuie supravegheaţi în
timpul curăţării şi întreţinerii efectuate de utilizator.

Ştecherele de reţea ale aparatelor electrice nu trebuie să se umezească.
Conectaţi ştecherul la reţeaua electrică la o anumită înălţime, astfel încât să se
formeze o buclă pe cablul de alimentare pe care să se poată scurge apa.

Acţionaţi aparatele electrice ale acvariului (iluminare, sistem de încălzire pompă etc.)
în permanenţă numai cu un întrerupător de protecţie contra curenţilor vagabonzi
(întrerupător de protecţie FI) cu un curent de declanşare de max.30 mA. Dacă priza
instalaţiei casnice pe care o utilizaţi nu este asigurată cu un astfel de întrerupător de
protecţie, atunci utilizaţi un prelungitor cu multiple prize prevăzut cu întrerupător de
protecţie contra curenţilor vagabonzi, disponibil în comerţ.

Aparatele electrice se vor folosi numai în interiorul încăperilor.

Înainte de a veni în contact cu apa, scoateţi din priză fişele de alimentare ale tuturor
echipamentelor imersate ce sunt acţionate electric.            

La f abricare a acvariilor noast re  JUWEL aplicăm ce le  mai mode rne  proce de e  iar la
ambalare  acordăm ce a mai mare  at e nţ ie , ast f e l încât  să nu se  producă
de t e riorări.
Acvariul Dumne avoast ră a st răbăt ut  un parcurs înde lungat  în t impul
t ransport ului.
Din ace ast ă cauză vă re comandăm să ve rificaţ i e t anşe it at e a ace st uia,
umplându- l cu apă înt r- un loc ade cvat  ace st e i ope raţ ii.

Numai după aceasta, alegeţi locul de instalare al acvariului. Acest loc trebuie să fie
orizontal şi să suporte greutate precum şi să dispună de o alimentare electrică.
Evitaţi un loc de amplasare prea luminos şi urmăriţi ca acvariul să nu fie expus direct
luminii solare. Aceasta ar putea produce încălzirea suplimentară a acvariului şi să
provoace dezvoltarea excesivă a algelor.
Amplasaţi acvariul pe un dulăpior JUWEL pentru acvarii. Acesta este protejat împotriva
stropilor de apă şi se asortează ca decor, dimensiuni şi rezistenţă, acvariului. Urmăriţi ca
dulăpiorul să fie amplasat orizontal, eventual verificaţi orizontalitatea cu o nivelă.
Acvariul JUWEL este prevăzut cu un cadru de securitate inferior, fixat rigid prin lipire.
Aşezaţi acvariul cu cadrul inferior direct pe dulap. Nu folosiţi adaosuri suplimentare.

2



Observaţii:

La folosirea pietrelor aeratoare sau a altor accesorii de aerisire asemănătoare, urmăriţi ca acestea să fie amplasate în centrul acvariului.
În cazul folosirii unor asemenea sisteme, pe corpul de iluminat se pot forma picături din stropire sau condens, care se pot scurge pe
pereţii exteriori ai acvariului. Apariţia acestui fenomen nu constituie o deficienţă a produsului.
Nu transportaţi acvariul în stare umplută.
La întreţinerea acvariului, urmăriţi ca îmbinările lipite să nu se deterioreze.
Nu folosiţi substanţe toxice la curăţarea acvariului.

TIPP Recomandare: Articole decorative JUWEL

Pentru a decora peretele din fundal al acvariului dumneavoastră JUWEL vă recomandăm în funcţie de mărimea acvariului pereţii de
fundal şi tapetele JUWEL.

t ape t e le  JUWEL
cu două motive atractive pe fiecare perete de fundal.

pe re ţ ii post e riori JUWEL cu mode l
cu o imagine atractivă tridimensională având un pronunţat efect de relief în profunzime e.

pe re ţ ii post e riori st ruct urali JUWEL
cu o structură atractivă de coajă care iese în evidenţă.

S ilicon JUWEL pe nt ru acvarii
Pereţii structurali şi cu modele JUWEL se fixează din interior pe peretele posterior al acvariului, cu silicon JUWEL pentru acvarii, înainte
de umplerea cu apă.

JUWEL T e rrace
Module atractive în terasă adaptate pentru designul pereţilor din spate în stil Cliff, Stone, Rock şi Root.

Accesoriile JUWEL se pot cumpăra din magazinele de specialitate.

Greutatea în kilograme a acvariului umplut cu apă:

180 [LIDO 120]

232 [LIDO 200]

135 [RIO 125]

187 [RIO 180]

253 [RIO 240]

385 [RIO 300]

500 [RIO 400]

184 [VISION 180]

307 [VISION 260]

536 [VISION 450]

218 [TRIGON 190]

377 [TRIGON 350]

3



Punerea în funcţiune

Sistemul de filtrare JUWEL Bioflow

La punerea în funcţiune a acvariului, parcurgeţi următoarele etape:
1. Montaţi eventual dulapul.
2. Amplasaţi acvariul verificat într-un loc adecvat.
3. Eventual lipiţi pereţii structuraţi JUWEL ai fundalului.
4. Pregătiţi de funcţionare filtrul, conform descrierii din capitolul „Punerea în funcţiune a
sistemului de filtrare JUWEL”.
5. Efectuaţi amenajarea şi decorarea fundului conform propriilor dorinţe.
6. Plantaţi eventual tipurile de plante joase.
7. Umpleţi acvariul până la jumătate trecând apa încet prin filtru.
8. Plantaţi eventual tipurile de plante înalte.
9. Umpleţi acvariul până la marcajul de nivel trecând apa încet prin filtru.
10. Conectaţi pompa de recirculare şi încălzitorul la reţeaua de alimentare.
11. Instalaţi şi conectaţi lampa superioară.
12. Închideţi acvariul cu clapetele prevăzute pentru acest scop.
13. Recomandăm popularea cu peşti a acvariului în etape. După câteva zile, puteţi
introduce primii peşti (4-5 exemplare). Aceştia vor asigura formarea filtrului biologic.
Faza de iniţializare a filtrului poate dura între 6 şi 8 săptămâni. În acest interval puteţi
mări succesiv numărul de peşti din acvariu.

Sistemul de filtrare JUWEL Bioflow este un sistem de filtrare biologic performant în două
trepte, ale cărui componente sunt adaptate optim între ele.
Prin montarea filtrului în acvariu nu mai sunt necesare legăturile prin furtunuri, iar
neetanşeităţile sunt excluse. Puterea pompei nu este diminuată prin racorduri de
furtunuri, ţevi de aspiraţie ş.a. Capacitatea pompei este astfel dimensionată încât filtrarea
biologică să fie asigurată optim prin curgerea adecvată prin materialul filtrant. Volumul
mare de filtrare asigură astfel o filtrare mecanică foarte bună şi permite intervale
îndelungate de timp între curăţările succesive.
Construcţia sistemului de filtrare vă permite un acces rapid la componentele individuale,
adică la încălzitor, pompă şi elemente de filtrare, fiind astfel posibilă o procedură
confortabilă la curăţarea şi întreţinerea sistemului de filtrare.
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bioPad -  Vat ă de  filt rare  (albă)
Stratul din vată are rol de filtru mecanic preliminar. El împiedică pătrunderea murdăriei
grosiere în profunzimea filtrului, ca de exemplu fragmente moarte ale plantelor.

bioCarb -  Cărbune  alve olar (ne gru)
Buretele cu cărbune activ înglobat extrage toxinele din apă, începând de la metalele
grele dăunătoare şi până la impurităţile organice.

Nit rax -  Bure t e le  de  re ţ ine re  a nit raţ ilor (ve rde )
Buretele conţine microorganisme capabile să descompună nitraţii. Pentru aceasta, filtrul
JUWEL constituie o ambianţă deosebit de favorabilă.

bioPlus coarse  -  Bure t e le  de  filt rare  grosie r (albast ru)
Buretele de filtrare cu pori mari de la mijlocul filtrului produce limpezirea biologică a
apei prin intermediul culturilor de bacterii ce se formează în el.

bioPlus fine  -  Bure ţ ii de  filt rare  fini (albast ru)
Bureţii cu pori fini, plasaţi în partea inferioară a filtrului, reţin şi cele mai mărunte
substanţe de suspensie asigurând o apă cu limpezime cristalină.
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Punerea în funcţiune a sistemului de filtrare JUWEL Bioflow M/3.0,
L/6.0 şi XL/8.0

TIPP Recomandare:

Trebuie să pregătiţi filtrul pentru lucru înainte de a amenaja acvariul, dar nu trebuie încă
să conectaţi componentele la alimentarea electrică.
La punerea în funcţiune a sistemului de filtrare JUWEL Bioflow, vă rugăm să aveţi în
vedere următoarele:
Sistemul de filtrare JUWEL se compune din:
- 1 încălzitor (este inclus numai la acvariile complete)
- 1 suport încălzitor
- 1 pompă
- 1 duză de refulare
- două cartuşe filtrante
- trei vate de filtrare albe - bioPad, ambalate
- un cărbune alveolar - bioCarb, ambalat
- un burete verde pentru reţinerea nitraţilor - Nitrax, ambalat
- un burete albastru de filtrare „grosieră” - bioPlus coarse
- doi bureţi de filtrare „fini”, albaştri - bioPlus fine
1. Introduceţi pompa cu partea de jos înainte în suportul pompei de pe filtru şi apăsaţi-o
cu putere înăuntru. Partea de ieşire a pompei trebuie să fie orientată în direcţia
deschiderii de refulare. Verificaţi fixarea fermă a inelului de etanşare din deschiderea de
refulare (acesta serveşte la reducerea transmisiei vibraţiilor).
2. Aşezaţi cu atenţie din exterior duza de refulare prin deschiderea de evacuare a
pompei şi verificaţi fixarea fermă.
3. Împingeţi suportul pompei pe şina de ghidare a peretelui despărţitor al pompei.
4. Introduceţi încălzitorul de sus în suportul încălzitorului.
5. Pregătiţi acum bureţii de filtrare, prin îndepărtarea ambalajului de plastic de pe
cărbunele alveolar precum şi de pe buretele de reţinere a nitraţilor. Spălaţi bine sub apă
curentă numai bureţii de filtrare albaştri.
6. Introduceţi apoi bureţii de filtrare fini albaştri în carcasa inferioară a filtrului. Apoi
introduceţi în carcasa filtrului buretele „grosier” de filtrare, buretele verde de reţinere a
nitraţilor, cărbunele alveolar şi, în poziţia superioară, vata filtrantă, după care introduceţi
ambele cartuşuri filtrante în carcasa filtrului.
7. Aşezaţi capacul filtrului pe carcasa filtrului.
8. Din acest moment, sistemul de filtrare JUWEL Bioflow este gata de funcţionare.

Re ţ ine ţ i că sist e mul de  filt rare  ne ce sit ă aproximat iv 14 z ile  până la f ormare a
une i
cult uri de  bact e rii în bure t e le  de  filt rare  albast ru, care  să asigure  curăţ are a
biologică
a ape i.

O xyPlus -  Dif uzor O 2
Cu ajutorul OxyPlus - difuzorului de O2 racordat la sistemul de filtrare JUWEL, puteţi introduce
oxigen suplimentar, din aerul ambiant, pentru oxigenarea peştilor Dumneavoastră. Cantitatea
aerului adăugat este controlată prin intermediul unui regulator.
OxyPlus - Difuzorul de O2 este disponibil ca accesoriu original de acvariu JUWEL (cod produs 85145).
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Întreţinerea şi îngrijirea sistemului de filtrare JUWEL

Observaţie:

Pentru garantarea funcţionării optime a filtrului, folosiţi numai materiale de filtrare originale JUWEL.

Întreţinerea pompei JUWEL Eccoflow în sistemul de filtre Bioflow
Super, M/3.0, L/6.0, XL/8.0

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE:

Reţineţi că pompa nu poate fi pusă în funcţiune decât imersată.
Înaintea scoaterii pompei din filtru, scoateţi toate fişele de alimentare din prize.
Pompa nu se va folosi decât în interiorul încăperilor şi la o temperatură a apei de maxim 35 de grade Celsius.
Repararea circuitului de alimentare este interzisă. În cazul deteriorării, înlocuiţi întotdeauna întreaga pompă.

Întreţinerea sistemului de filtrare JUWEL nu necesită decât un efort minim, dacă ţineţi
cont de următoarele instrucţiuni.
bioPad - Înlocuiţi vata de filtrare cel puţin o dată pe săptămână, şi chiar mai frecvent dacă
aveţi specii de peşti de mari dimensiuni sau care răscolesc fundul acvariului. În felul
acesta, bureţii de filtrare nu vor fi afectaţi decât foarte puţin de particulele de impurităţi!
bio Carb - Înlocuiţi cărbunele alveolar la fiecare 3-4 săptămâni, mai frecvent în cazul
acvariilor foarte murdare sau populate cu peşti de dimensiuni mari.
Cărbunele activ reţine substanţele odorizante şi toxinele numai pe suprafaţa sa.
Dacă este lăsat timp prea îndelungat în acvariu, atunci substanţele nu mai sunt reţinute şi
sunt lăsate să revină în apă. Prin înlocuirea regulată a cărbunelui alveolar asiguraţi
îndepărtarea acestor particule şi preveniţi murdărirea bureţilor de filtrare albaştri.
Aceasta menajează biocultura valoroasă din bureţii albaştri.
Nit rax - Pentru îmbunătăţirea calităţii apei, înlocuiţi buretele verde de reţinere a
nitraţilor la fiecare 8 săptămâni. Astfel reduceţi la minim substanţele nutritive (nitraţi,
fosfaţi) pentru alge.
bioPlus coarse /bioPlus fine  - Dacă înlocuiţi vata de filtrare şi cărbunele alveolar în
mod periodic, conform indicaţiilor, atunci pentru curăţarea sau eventuala înlocuire a
bureţilor de filtrare albaştri este suficient un interval de aproximativ 3-9 luni.
- Prin curăţarea sau eventuala înlocuire a bureţilor albaştri sau a mediului de filtrare Cirax
influenţaţi efectele realizate de culturile de bacterii. De aceea este recomandabil ca
bureţii albaştri şi mediul de filtrare Cirax să nu fie curăţaţi sau înlocuiţi simultan, ci
succesiv. Mâlul fin de limpezire ce se formează în aceste medii de filtrare, conţine multe
substanţe nutritive ce au efect favorabil asupra echilibrului biologic al acvariului.

Pompa JUWEL Eccoflow trebuie verificată la intervale de timp regulate (cel puţin o dată
pe lună) dacă funcţionează bine şi curăţată.
Pentru aceasta procedaţi în felul următor:
1. Deconectaţi de la sursa de curent toate aparatele electrice aflate în apă.
2. Îndepărtaţi duzele de refulare.
3. Scoateţi pompa din suportul de pompă de pe filtru.
4. Separaţi adaptorul (A) de motor, învârtindu-l în sens antiorar şi îndepărtaţi impeller-ul.
5. Curăţaţi cu grijă toate componentele. În principal este necesar ca impeller-ul să fie scos
din cameră, şi să fie curăţat de murdărie şi depuneri la fel de bine ca şi camera.
În caz contrar, poate fi afectată buna funcţionare a pompei. De asemenea verificaţi ca
impeller-ul să nu fie deteriorat sau să prezinte aspecte de uzură a magneţilor.
După aceasta, montaţi din nou pompa în filtru, în ordine inversă a operaţiilor.
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Indicaţie:

Pentru a asigura funcţionarea optimă şi silenţioasă a pompei, vă recomandăm înlocuirea la intervale de cca. 12 luni a pieselor de uzură
cum ar fi rotorul şi axul cu lagărele sale din cauciuc. Puteţi obţine detalii în magazinul de specialitate.

JUWEL AquaHeat - Funcţionarea încălzitorului

JUWEL AquaHeat - Montarea încălzitorului în sistemul de filtrare
JUWEL

Instrucţiuni de securitate:

Înainte de a scoate încălzitorul din acvariu, scoateţi fişa de alimentare din priză.
Dacă vi se pare că încălzitorul prezintă deteriorări sau nu mai furnizează căldura necesară, nu încercaţi să-l deschideţi sau reparaţi.
Înlocuiţi încălzitorul.
Repararea circuitului de alimentare este interzisă. În cazul deteriorării, înlocuiţi întotdeauna întregul încălzitor.
Nu aşezaţi niciodată un încălzitor fierbinte sau cald pe suprafeţe inflamabile, de ex. hârtie sau materiale textile.

Instrucţiuni de securitate:

Instalaţi încălzitorul conform indicaţiilor din instrucţiunile de folosinţă şi conectaţi-l la alimentarea electrică numai după ce acvariul
este umplut cu apă.
Încălzitorul trebuie să se afle întotdeauna în apă până la adâncimea minimă de introducere.
Pentru a evita deteriorarea încălzitorului, este interzisă utilizarea acestuia când nu este introdus în apă.
Încălzitorul se va folosi numai în interiorul încăperilor.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE:

Înainte de a scoate încălzitorul din acvariu, scoateţi fişa de alimentare din priză.
Dacă vi se pare că încălzitorul prezintă deteriorări sau nu mai furnizează căldura necesară, nu încercaţi să-l deschideţi sau reparaţi.
Înlocuiţi încălzitorul. Repararea circuitului de alimentare este interzisă. În cazul deteriorării, înlocuiţi întotdeauna întregul încălzitor.
Nu aşezaţi niciodată un încălzitor fierbinte sau cald pe suprafeţe inflamabile, de ex. hârtie sau materiale textile.

Încălzitorul pentru acvariu JUWEL este o componentă importantă a sistemului de filtrare
JUWEL. Poziţionarea sa în interiorul carcasei filtrului şi, deci, în curentul de apă permite o
încălzire uniformă a apei din acvariu.
Temperatura apei se reglează cu butonul de reglaj din capul încălzitorului.
În funcţie de necesităţile individuale, puteţi stabili valoarea temperaturii la care
încălzitorul trebuie să încălzească apa.
Poziţia mediană între + şi - corespunde unei temperaturi a apei de aproximativ 23 - 26
grade Celsius sau 74-78 grade Fahrenheit.
Aveţi în vedere că, în funcţie de temperatura iniţială a apei acvariului, pot fi necesare
aproximativ 12 ore sau chiar mai mult până când încălzitorul încălzeşte apa la
temperatura dorită. După aceasta, încălzitorul menţine automat apa la temperatura
dorită, şi se cuplează sau se decuplează în mod corespunzător. Funcţionarea încălzitorului
este indicată de lampa roşie.
Vă recomandăm ca în mod suplimentar să verificaţi periodic temperatura apei cu ajutorul
unui termometru. Încălzitorul nu necesită alte operaţii de îngrijire sau întreţinere.

Încălzitorul de acvariu JUWEL este livrat împreună cu suportul de încălzitor (fig. 1), de
care aveţi nevoie pentru montaj.
La toate sistemele de filtrare JUWEL Aquarium procedaţi după cum urmează:
(Eventual, este necesară mai întâi îndepărtarea suportului peretelui despărţitor).
1. Montaţi suportul încălzitorului.
2. Agăţaţi încălzitorul în filtrul pe carcasa acestuia, respectiv împingeţi întâi suportul
încălzitorului în şina de ghidaj a peretelui despărţitor.
Încălzitorul este poziţionat corect dacă suportul încălzitorului se aşează pe marginea
superioară a carcasei, respectiv pe peretele despărţitor.
Acum încălzitorul este pregătit de funcţionare.
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TIPP Recomandare:

T e rmome t ru digit al 2.0 JUWEL
Pentru controlul temperaturii, recomandăm folosirea termometrului digital JUWEL (cod produs 85702). Puteţi obţine detalii în
magazinul de specialitate.

Lampa MultiLux LED
Acvariul dvs. JUWEL este echipat cu lampa MultiLux LED.

MultiLux LED este o lampă puternică cu LED pentru acvariul dvs. Tuburile LED, care pot fi înlocuite, permit o iluminare maximă a
acvariului şi asigură o economie de energie de până la 50% în comparaţie cu lămpile fluorescente T5.

Lampa în sine este etanşă şi vă permite întreţinerea acvariului cu sistemul de iluminat în funcţiune.

 

Punerea în funcţiune a lămpii MultiLux LED

Întreţinerea şi îngrijirea lămpii MultiLux LED

Deoarece etanşeitatea la apă a lămpii MultiLux LED este asigurată
numai dacă inelele duliilor tuburilor LED sunt bine strânse, vă
recomandăm să verificaţi fixarea rigidă a acestor dulii.

Acum lampa MultiLux LED poate fi aşezată pe rama superioară a
acvariului şi poate fi conectată la reţeaua de alimentare electrică.
Montaţi apoi clapetele şi închideţi acvariul.

Aveţi grijă ca pe rama superioară a acvariului precum şi pe şina de
ghidare a clapetelor de acoperire să nu se găsească diverse
corpuri străine, de exemplu nisip sau pietricele.

 

Lampa JUWEL Aquarium MultiLux LEDnecesită foarte puţină
întreţinere şi atenţie.

Schimbarea tuburilor LED:

Pentru a asigura funcţionarea fără defecţiuni a lămpii este
neapărat necesar să scoateţi ştecărul din priză înainte de
schimbarea tuburilor LED!

Numai după aceasta conectaţi din nou lampa MultiLux LED la
reţeaua de alimentare electrică!

- Deşurubaţi inelele duliilor de pe suporturi şi trageţi-le peste
tuburile LED.

- Scoateţi tuburile LED din dulii.

- Pregătiţi pentru utilizare noile tuburi LEDîmpingând inelele
duliilor peste tuburi.

- Aşezaţi noile tuburi LED în dulie conform figurii. Verificaţi
poziţia corectă.

- Strângeţi bine inelele duliilor.

- Aprindeţi din nou lampa.

 

9



Indicaţie:

În cazul defectării lămpii MultiLux LED, aceasta se decuplează automat.

În cazul în care o schimbare a ambelor tuburi LED nu repune în funcţiune lampa, vă recomandăm să vă procuraţi o nouă lampă care se
poate achiziţiona ca piesă de schimb.

 

TIPP Pont:

EasyFe e d -  Aut omat  de  dist ribuire  a hrane i
Vă oferim acest automat JUWEL de distribuire a hranei, adecvat tuturor acvariilor  JUWEL. Acestea sunt disponibile în magazinele de
specialitate ca accesorii originale JUWEL Aquarium (cod produs 89000).

TIPP Inele de strângere JUWEL

Pentru garantarea etanşeităţii, este indicat ca odată cu înlocuirea tuburilor fluorescente să înlocuiţi şi inelele de strângere. Acestea
sunt disponibile ca set de înlocuire original JUWEL.

Evacuarea corectă la deşeuri (deşeuri de aparatură electrică)

Simbolul de pe produs, respectiv de pe documentaţia aferentă, indică faptul că, după dezafectarea produsului, acesta nu trebuie aruncat
împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Vă rugăm să evacuaţi acest produs la deşeuri separat de alte tipuri de deşeuri, pentru a nu
afecta mediul ambiant şi sănătatea oamenilor din cauza unei manipulări necontrolate a gunoaielor. Reciclaţi acest aparat pentru a
promova o revalorificare continuă a resurselor materiale.
Se recomandă utilizatorilor particulari să ia legătura cu magazinul de la care au cumpărat aparatul sau cu autorităţile competente,
pentru a afla cum pot recicla aparatul în mod ecologic.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE:

Modul LED – Nu priviţi direct spre corpul de iluminat! Clasa 2 de risc

Nu priviţi niciodată direct timp mai îndelungat spre corpul de iluminat deoarece
riscaţi să suferiţi leziuni oculare. Clasa 2 de risc

Scoateţi din priză ştecherul de reţea la fiecare înlocuire a tuburilor LED.

Cablul de alimentare nu poate fi reparat. În cazul deteriorării, înlocuiţi întotdeauna
întreaga lampă.

Lampa nu se va folosi sub apă.

În caz de deteriorare sau de defect de funcţionare, nu deschideţi niciodată lampa.
Înlocuiţi întotdeauna întreaga lampă.

Tuburile JUWEL LED sunt adaptate pentru componentele electronice ale lămpii
MultiLux LED. Din acest motiv, vă rugăm să folosiţi numai aceste tuburi LED ca piese de
schimb originale pentru JUWEL Aquarium.
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Garanţia
Conform prevederilor de mai jos, garantăm – în cazul în care cumpărătorul este totodată şi utilizator - pentru produsul nostru Juwel-Aquarium pentru perioada de

24 de luni, conform condiţiilor de mai jos:

§ 1 Condiţii de garanţie

(1) Garanţia cuprinde produsul Juwel-Aquarium cumpărat de dvs. cu toate piesele sale componente, exceptând pe cele de uzură, ca de exemplu tuburile

fluorescente şi elementele de filtrare. Garanţia se limitează asupra produsului şi nu cuprinde daunele produse asupra altor obiecte şi/sau persoane. În mod conex

se aplică prevederile Legii răspunderii pentru produs, ce nu sunt îngrădite prin prezenta reglementare.

(2) Garanţia se realizează prin faptul că noi decidem asupra înlocuirii sau reparării produsului integral sau a pieselor sale componente. În cazul nereuşitei, aveţi

opţiunea reducerii preţului de cumpărare sau a returnării produsului şi restituirii preţului de cumpărare.

§ 2 Durata şi modul de aplicare al garanţiei

(1) Perioada de garanţie începe din ziua livrării acvariului către cumpărător. Premiza acordării garanţiei o constituie utilizarea produsului nostru conform destinaţiei.

Garanţia se exclude în cazul manipulării sau întreţinerii incorecte, mai ales a nerespectării instrucţiunilor de folosinţă aferente precum şi repararea produsului sau a

componentelor acestuia de către ateliere sau persoane neautorizate. De asemenea, garanţia nu se aplică dacă produsul prezintă deteriorări mecanice de orice

natură, mai ales spargerea sticlei.

(2) La manifestarea deficienţelor în cadrul perioadei de garanţie, acestea se vor

semnala nemijlocit, dar cel târziu în termen de 14 zile după apariţie, magazinului de

specialitate care a livrat produsul. În aceste condiţii, vă rămân nealterate drepturile

legale de garanţie.

(3) Pretenţiile de garanţie sunt luate în considerare numai la prezentarea bonului de cumpărare pentru produsul Juwel-Aquarium.

Declaraţia de garanţie este o traducere, decisivă este versiunea germană.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux,

MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, AquaHeat, EasyFeed,

High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Eccoflow,

Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad, BioCarb, BioPlus, OxyPlus, Silexo,

Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de www.juwel-aquarium.com
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