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Starter Line LED Aquarium 
30 L / 54 L/ 80 L/ 105 L
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EN  

 
Басында неміс тілінде болған нұсқаулардың қазақша аудармасы 

 ЕСКЕРТУ : 

• қандай да бір техникалық 
қызмет көрсету жұмысын 
орындамас бұрын, 
аквариумдағы барлық 
жабдықты өшіріңіз немесе қуат 
көзінен ажыратыңыз. 

• Бұл аквариум мен оның 
құрылғыларын 8 жасқа толған 
балалардың және физикалық, 
сезу және ақыл-ой мүмкіндіктері 
шектеулі немесе тәжірибесі мен 
білімі аз адамдардың 
пайдалануына болады, бірақ 
оларды бақылап отыру немесе 
құрылғыны қауіпсіз пайдалану 
және оған қатысты қауіптер 
туралы нұсқаулар берілуі қажет. 

• Балалар бұл құрылғымен 
ойнамауы керек. 

• Балалар құрылғыны тазалау 
немесе оған техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын 
ересектердің қадағалауынсыз 
орындамауы керек. 

 

Осы нұсқаулық туралы 
Өнімді қауіпсіз қолдану үшін осы нұсқаулықты 
оқыңыз. Нұсқаулықты сақтап қойыңыз, ол – 
өнімнің ажырамас бөлігі. 

Қауіпсіздік 
• Берілген құрылғылар мен бөлшектерді тек 

осы аквариумда қолданыңыз және 
пайдалану нұсқауларын сақтаңыз. 

• Аквариумды тек ғимарат ішіне орнатыңыз. 
• Максимум 35 °C температурадағы таза суды 

ғана қолдану керек. 
• Құрылғыларды берілген корпустан тыс 

қолдануға болмайды. 
• Бұл құрылғының қуат сымы 

ауыстырылмайды. Кабель зақымдалатын 
болса, құрылғыны утилизацияға жіберу 
керек. 

• Басқа қандай да бір коннекторларды 
немесе қосқыштарды жалғауға болмайды. 

• Тек жеке қолданысқа арналған. 

Ауа жіберу 
Үлкен аквариумдарда немесе балықтың 
түріне байланысты Tetra компаниясы 
аквариумдарға арналған ауа сорғысын (Tetra 
APS) пайдалануды ұсынады. 

Жылыту 
Starter Line LED Aquarium 30 L аквариумы үшін 
Tetra компаниясы балықтың түріне 
байланысты жылытқыш (Tetra HT 50) 
пайдалануды ұсынады. 

Starter Line LED Aquarium 54 L/ 80 L/ 105 L 
аквариумдарында жылытқыш бірге беріледі. 
Ескеретін жайттар: 

• Жылытқышты тек EasyCrystal сүзгісінің 
арнайы камерасында ғана қолданыңыз. 

• Жылытқыш қосылғанда, әйнек түтіктегі LED 
шам жанады. 

• Жылытқыш автоматты түрде қосылып 
немесе өшіп, су температурасын 25 °C-та 
ұстап тұрады. 

• Күйік алу қаупі бар! Жылытқышты өшірген 
соң, оның әйнек түтігі ыстық болып қалады. 
Оның бірнеше минут суығанын күтіңіз. Оны 
ұстамаңыз немесе ыстыққа шыдамайтын 
бетке қоймаңыз. 

• Жылытқыш суда тұрмаса, оны қосуға 
болмайды. 
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Шамы 
Бұл өнімде F энергия тұтыну класының жарық 
көзі бар. 

• Шырағданды тек арнайы тұғырда ғана 
қолданыңыз. 

• Starter Line LED Aquarium 105 L 
аквариумында екінші шырағдан (Tetra AL 
LED 16 Вт) болуы мүмкін. 

 

Құрылғыдағы/қаптамадағы 
таңбалар 

  Пайдаланушы жарық көзін (LED 
шырағдан) ауыстыра алады. 

LED шырағдандағы LED пакеттерді ауыстыру 
мүмкін емес. LED пакеттердің қызмет мерзімі 
аяқталғанда, LED шырағданды толық 
ауыстыру керек. 

  Электрлік өнімнің қалдығын тұрмыстық 
қоқыспен бірге тастауға болмайды. Мүмкін 
болса, оны қайта өңдеуге жіберіңіз. Қайта 
өңдеуге қатысты кеңес алу керек болса, 
жергілікті органдарға немесе сатушыға 
хабарласыңыз. 

  Жабдық тек ғимарат ішінде қолдануға 
арналған. 

  II класы – электр тогы соғуына қарсы 
қорғаныс класы. 

IP68 1m  шаң кірмейді, қысым мен су 
өткізбейді, максималды батыру тереңдігі – 
1 м. 

  LED шырағдан мен су арасындағы 
минималды қашықтық 15 мм болуы тиіс. 
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