AK terária

- topný kámen pro pouštní terária
PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD

Návod k použití:
1. Vyjměte kámen z obalu a umístěte ho do pravého či levého zadního rohu terária.
2. Protáhněte přívodní kabel přes dno nebo stěnu terária.
3. Kámen musí být v teráriu při svém provozu umístěn na nehořlavé podložce: např. sklo, beton apod. U dřevěných terárií doporučujeme kámen podsypat
vrstvou terarijního písku.
4. Jestliže v teráriu používáte zároveň jiné přídavné topné zařízení např. topnou desku nebo zářič, kámen by měl být umístěn v protilehlé části terária, než jsou
tato ostatní tělesa, aby nedocházelo k jeho přehřívání.
5. Zapojte zástrčku do el. sítě. Kámen by se měl ohřát na maximální teplotu asi za 3 hodiny.
Po 2 hodinách zkontrolujte kámen dotekem, jestli je teplý (teplota kamene je 35-45 C°).V případě že máte zakoupen kámen s regulátorem teploty, zkontrolujte
cca po 3 hodinách provozu jeho teplotu (rukou dotykem, nebo teploměrem) a v případě potřeby na regulátoru uberte nebo přidejte pootočením.
6. Čištění: Odpojte kámen z el. sítě a vyjměte ho z terária. Povrch kamene omyjte mírně vlhkým hadříkem, namočeným v mýdlové vodě. Poté kámen utřete do
sucha, vraťte ho do terária a opět zapojte do el. sítě. NIKDY kámen nečistěte, jestliže je připojen do el. sítě.
Důležité bezpečnostní pokyny:
7. Povrchová teplota kamene je závislá na okolní teplotě prostředí. Abyste předešli přehřátí kamene, odpojte ho ze zásuvky vždy, jestliže teplota v místnosti
přesáhne 30C°.
8. Varování: přívodní kabel nesmí být vyměňován, zkracován, prodlužován ani jinak upravován. Jestliže se kabel poškodí, topný kámen se nesmí dále používat.
9. Topný kámen nesmí být použit ve vlhkých teráriích, rašeliništích, bažinných nádržích a všude tam kde by přišel do styku s větším množstvím vody nebo
vlhkostí.
10. Kámen nesmí být žádným způsobem upravován!!! Zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím 230V. Kámen připojený do el. sítě nenechávejte
delší dobu bez dozoru. Tento topný kámen je určen pouze pro lokální ohřev plazů, nikoli pro vytápění nádrže.
V případě nedodržení pokynů výrobce (body 1-10) se tento zříká veškeré zodpovědnosti za případné vzniklé škody na majetku, zdraví osob či zvířat.

Po skončení životnosti tohoto zařízení jej prosím nevyhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej na sběrné místo
elektroodpadu nebo Vašemu prodejci.
Technická data: Napětí: 230V , el. příkon* 6W – 12W – 18W – 24W – 36W

REKLAMAČNÍ ŘÁD

*platí zaškrtnuté

