AK terária

– keramické světlo pro terária
PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD

Návod k použití:
1. Skleněné terárium: na strop terária přilepte na požadované místo háček, na kterém bude světlo zavěšeno.
Plocha skla musí být suchá, čistá a odmaštěná. K odmaštění můžete použít technický líh. Pro lepení háčku použijte výhradně kvalitní lepidla nebo silikony na
lepení skla. Háček můžete zakoupit v kterékoliv prodejně s domácími potřebami.
Dřevěné terárium: do stropu terária vyvrtejte na požadovaném místě otvor vrtákem o průměru 2mm a do něj zašroubujte přibalený ocelový háček,
na kterém bude světlo zavěšeno.
2. Protáhněte přívodní kabel přes strop nebo stěnu terária.
3. V případě že v teráriu nemáte dostatečně velký otvor na protáhnutí zásuvkové vidlice, povolte křížovým šroubovákem šroub na zásuvkové vidlici, tuto po té
otevřete oddělením vrchního a spodní plastového dílce od sebe a uvnitř povolte dva křížové šrouby plastového držáku kabelu a dva ploché šrouby el. kontaktů.
Samostatný obnažený kabel protáhněte otvorem ve stropě nebo stěně terária o průměru minimálně 5mm. Poté jej opět zapojte zpět do vidlice a celou ji složte v
opačném pořadí, než jste ji rozložili.
4. Zavěste světlo na háček. Požadovanou výšku světla upravte zavěšením na jiné oko řetízku.
5. Našroubujte do světla žárovku a lehce jí utáhněte.
6. Zapojte vidlici do zásuvky 230V nebo do Vašeho časového spínače
Čištění: Odpojte světlo z el. sítě. Povrch omyjte mírně vlhkým hadříkem, namočeným v mýdlové vodě. Poté světlo utřete do sucha, opět zapojte do el. sítě.
NIKDY světlo nečistěte, jestliže je připojeno do el. sítě.
Důležité bezpečnostní pokyny:
1. Povrchová teplota světla je po několika minutovém provozu velmi vysoká. Během provozu se světlem nikdy nemanipulujte. Světlo musí být v teráriu umístěno
tak, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu (dotyku) se zvířetem. Mohlo by dojít k vážnému popálení zvířete a jeho následnému usmrcení.
Pod světlo nikdy neumisťujte hořlavé materiály jako jsou plasty, papír, dřevo piliny, seno a jiné hořlavé materiály využívané jako podestýlka pro zvířata.
V případě prasknutí žárovky či pádu zavěšeného světla by mohlo dojít k zapálení hořlavých materiálů od horké žárovky a případnému požáru či škodě na
majetku.
2. Varování: přívodní kabel nesmí být vyměňován, zkracován, prodlužován ani jinak upravován. Jestliže se kabel poškodí, světlo se nesmí dále používat.
3. Před výměnou žárovky vypněte a odpojte světlo z el. sítě a počkejte cca 2hodiny, než se ochladí. Vyměňte žárovku za novou, světlo zapojte zpět do el. sítě
a zapněte. Nikdy nedávejte do světla žárovku silnější než je 100W. Mohlo by dojít k poškození světla a jeho příslušenství.
Světlo nesmí být žádným způsobem upravováno!!! Zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím 230V. Světlo připojené do el. sítě nenechávejte delší
dobu bez dozoru. Toto světlo je určeno pouze k lokálnímu ohřevu plazů, ke zvýšení teploty v teráriu a jako zdroj světla.
V případě nedodržení všech pokynů uvedených v tomto návodě, se výrobce (prodejce) zříká veškeré zodpovědnosti za případné vzniklé škody na majetku, zdraví
osob či zvířat.

Po skončení životnosti zařízení nevyhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej na sběrné místo elektroodpadu nebo
Vašemu prodejci.
Technická data: Napětí: 230V
MAX el. příkon žárovky : 100W
Závit:
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