
Cascade Globe  
Glob de sticla cu cascada, pentru un efect relaxant. 
Usor de intretinut: utilizati rezerva pentru filtru Tetra si inlocuiti-l la fiecare 4 saptamani. 
Contine 8 leduri in partea de sus,  pentru o iluminare puternica. 
Un singur cablu de joasa tensiune de alimentare atat pentru filtru cat si pentru LED-uri. 
Intrerupator ON/OFF pentru controlul LED-urilor. 
Include 2 cursoare din plastic pentru a ghida efectul de cascada. 
Capacitate 6.8 l 
Aceste instructiuni de utilizare descriu punerea in functiune, curatarea si intretinerea acvariului 
Cascade Globe, denumit in continuare acvariu. Inainte de instalare si prima utilizare, cititi aceste 
instructiuni in intregime si respectati instructiunile de siguranta .  
Fiecare utilizator trebuie sa citeasca si sa inteleaga  instructiunile de utilizare in intregime.  
Toate actiunile intreprinse asupra acestui acvariu pot fi efectuate numai conform acestor 
instructiunile de utilizare.  
Garantia expira in cazul deteriorarii din cauza nerespectarii intructiunilor de utilizare. Producatorul 
nu isi asuma raspunderea pentru daunele ulterioare.  
Aceste instructiuni de utilizare fac parte din produs. Pastrati-le intotdeauna in imediata apropiere a 
produsului si anexati-le daca vindeti acvariul sau il oferiti sub orice alta forma. 
Contine: 
Comutatator pentru sistemul de iluminare 
LED-urile de iluminat 
Bratul de iluminare 
Pompa 
Carcasa pompei 
Furtunul filtrului 
Filtrul 
Suportul filtrului 
Protectia anti-stropire (rezerva) 
Bolul de sticla 
Baza de plastic 
Cablu de alimentare de alimentare cu Europlug sau conector specific fiecarei tari, de exemplu, 
conector UK 
Conector pentru cablul de alimentare 
 
Caracteristicile structurale pentru aceste instructiuni de utilizare: 
Diferite elemente din aceste instructiunile de utilizare, au caracteristici structurale definite diferit. 
Acest lucru va permite sa stabiliti cu usurinta tipul de text care implica acest lucru: 
Text standard: 
 
Lista 
 Pasi de actiune 
 

  Instructiunile cu acest simbol contin puncte aditionale 
 
Avertizari si instructiuni: 
Aceste instructiuni de utilizare sunt incadrate in urmatoarele categorii:   
PERICOL:  Instructiunile care contin cuvantul „PERICOL” avertizeaza o situatie periculoasa care duce 
la accidente mortale sau grave. 
AVERTIZARE: Instructiunile care contin cuvantul „AVERTISMENT”avertizeaza o situatie periculoasa 
care duce, eventual, la ranirea grava sau mortala. 



PRUDENTA: Instructiunile care contin cuvantul „PRUDENTA”  avertiza o situatie care duce la leziuni 
usoare sau moderate. 
 
Notificari cu privire la daunele aduse mediului inconjurator: 
ATENTIE - Aceste notificari avertizeaza o situatie care duce la daune materiale sau la  poluarea 
mediului. 
 
Utilizarea corecta: 
Acvariul este destinat utilizarii in interior la temperatura camerei. Acesta este utilizat exclusiv pentru 
pastrarea unui singur peste ornamental (caras sau Betta).  
Utilizarea corecta include, respectarea tuturor informatiilor continute in acest manual de utilizare, in 
special in conformitate cu notificarile de avertizare si instructiunile de curatare si intretinere.  
Orice alta utilizare, este considerata ca fiind necorespunzatoare si poate duce la daune materiale sau 
vatamari corporale dar si la anularea garantiei. 
 
Utilizarea acvariului este necorespunzatoare in cazul in care:  
• Executati independent lucrari de reparatii  
• Nu utilizati acvariul numai in interior.  
Tetra GmbH nu isi asuma responsabilitatea pentru posibilele daune care apar ca urmare a utilizarii 
necorespunzatoare. 
 
Evitarea socurilor electrice: 
• In urmatoarele situatii, asigurati-va ca toate dispozitivele electrice utilizate in acvariu sunt 
deconectate de la curentul electric : 
- De fiecare data inainte de baga mana in apa 
- De fiecare data, inainte de a schimba apa 
- Inainte de fiecare curatare sau intretinere a acvariului. 
Aparatul nu este destinat utilizarii de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale şi 
mentale reduse sau lipsite de experienta si cunoastere, doar daca ei au primit instructiuni cu privire 
la utilizare aparatului de catre o persoana responsabila de siguranta lor. Copii ar trebui supravegheati 
pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul. 
• Pentru alimentarea la curent utilizati numai prize cu impamantare de 220 V - 240 V - 50 Hz. 
• Asigurati-va că rețeaua dvs. de alimentare la curentul electric este dotata cu o siguranta universala  
care intrerupe curentul in caz de nevoie. 
• Cablul de alimentare trebuie sa fie accesibil, astfel incat acvariul sa poata fi usor si rapid deconectat 
de la sursa de curent in caz de urgenta . 
• In caz de defectiuni sau in cazul in care dispozitivul nu este folosit o perioada lunga de timp , 
deconecati-l de la priza. Deconectati doar cablul de alimentare . 
• Lasati cablul de alimentare liber . Nu indoiti sau striviti cablul de alimentare. 
• Nu atingeti cablul de alimentare sau stecherul  cu mainile umede. 
• Nu utilizati acvariul in cazul in care cablul de alimentare, sau iluminarea sunt deteriorate . 
• Directionati cablul de alimentare , astfel incat apa sa nu poata patrunde in priza. Punctul cel mai jos  
al cablului trebuie sa se afle sub priza . Acest lucru previne ca apa care se scurge pe cablul de 
alimentare sa nu patrunda in priza. 
 
Nu reparati componente electrice singuri. 
• Lucrarile la instalatia electrica trebuie sa fie efectuate numai de catre serviciul pentru clienti al 
producatorului sau electricieni calificati. In caz contrar, va puneti in pericol pe dvs.  si pe altii.  
 
Evitati riscul de sufocare. 
• Nu permiteti copiilor sa se joace cu ambalajele.  
 



Evitati deterioarea acvariului 
• Nu transportati acvariul cand este plin.  
• Curatati acvariul numai cu carpe moi sau bureti (de exemplu, Tetra EasyWipes).  
• Pentru curatare, folositi apa curata sau produse speciale de curatare pentru acvarii.  
• Conectati acvariul la priza numai atunci cand este plin cu apa.  
 
Instalarea in siguranta 
       • Instalati acvariul pe o suprafata plana, rezistenta la apa si stabila.  

 Capacitatea de sustinere a locatiei de instalare trebuie sa fie mai mare decat greutatea 
acvariului cand este plin. Informatii cu privire la greutatea acvariului atunci cand este plin, 
puteti gasi in sectiunea „date tehnice”  

 
Pregatirea: 
 
 ATENTIE ! 
Ranirea datorata cioburilor de sticla . 
 Asigurati-va ca nu spargeti acvariul. 
 Daca se sparge acvariul, inlaturati cioburile de sticla cu atentie . 
ATENTIE ! 
Deteriorarea acvariului si spargerea geamului din cauza despachetarii necorespunzatoare . 
 Ridicati acvariul tinand o mana pe fundul acestuia. 
 Tineti acvariul ferm cu cealaltă mână de brațul de iluminare . 
ATENTIE ! 
Deteriorarea acvariului din cauza alegerii unui loc nepotrivit pentru instalare. 
 Asigurati-va ca locatia de instalare are capacitatea necesara de sustinere a greutatii acvariului. 
Locatia permanenta trebuie sa fie suficient de puternica, cel putin de trei ori masa estimata a 
acvariului umplut . 
 Asigurati-va ca locatia de instalare este plana , stabila si rezistenta la apa . 
O priza cu impamantare 220 V - 240 V - 0.50Hz trebuie sa fie situata aproape de locul de instalare . 
 Scoateti toate piesele acvariului din ambalajul de transport . 
 Asezati acvariul la locul de instalare dorit, pe o suprafata plana cu capacitatea de sustinere 
suficienta. 
 Ridicati capacul (Fig. A, 2).  
 Prindeti suportul filtrului de lângă carcasa filtrului, folosind ambele mâini 
 Trageti cu grijă suportul filtrului, cu toate piesele atașate, peste marginea acvariului (fig. A, 10). 
 Indepartati toate ambalajele. 
 Asigurati-va ca pompa (Fig. A, 4) si capacul pompei (fig. A, 5) sunt atasate in siguranta la carcasa 
filtrului.  
 Inlaturati acvariul de pe baza  
 Asezati acvariul cu partea de jos pe o suprafata plana. 
 
Atentie! 
Deteriorarea acvariu din cauza metodelor de curatare necorespunzatoare.  
 Pentru curatare, folositi numai produse speciale de curatare potrivite pentru acvarii sau apa curata.  
 Folositi numai apa curata.  
 Utilizati carpe moi sau bureti (de exemplu, Tetra EasyWipes). 
 
 Clatiti acvariul cu apa curata si calduta, de la robinet . 
 Verificati daca acvariul prezinta scurgeri . 
 In cazul in care acvariul prezinta scurgeri, goliti-l si schimbati-l la distribuitorul dumneavoastra . 
 In cazul in care acvariul nu prezinta scurgeri, goliti-l. 
 



In mediul natural, carasii si pestii Betty traiesc in locuri cu apa  fara curenti puternici. Un curent este 
generat in rezervor din cauza cascadei. Efectele curentului asupra pestilor poate fi redus prin 
amenajarea acvariului. 
 
Amenajarea decorului in acvariu diminueaza curentul produs de cascada, aceasta lovind decorul .  
 Puteti pune in acvariu pietris si plante acvatice ( de exemplu, Tetra Plantastics ), precum si alte 
materiale decorative impermeabile. 
 Scoateti ambalajul materialului filtrant. 
  Asezati acvariul pe suport . 
 Introduceti cartusul filtrului in carcasa filtrului asa cum se arata in Figura D. 
 Pozitionati protectia anti-stropire(9) in suportul carcasei filtrului ( 6 ) asa cum se arata in Figura A. 
 Indoiti cu grija capatul mai mare al protectiei anti-stropire in jos . 
 Pozitionati suportul filtrului, cu toate piesele atasate, pe marginea superioara a acvariului. 
 Cu ambele maini langa carcasa filtrului, apasati cu grija suportul filtrului pe marginea acvariului, 
pana cand suportul filtrului face clic . 
 
ATENTIE! 
Defectiuni cauzate de pompa infundata.  
 Asigurati-va ca pompa este pozitionata intr-un loc liber, fara nisip sau alte materiale de decor.  
 Luati 7 litri de apa de la robinet.  
 Umpleti incet acvariul pana cand nivelul apei este de aprox. 2,5 cm (1 inch) sub marginea 
superioara.  
 Inchideti capacul. 
 
Conectare si utilizare:  
 
PERICOL ! 
Prejudicii fatale cauzate de un posibil soc electric.  
 Cand instalati accesoriile electrice, asigurati-va ca nu sunt deteriorate cablurile.  
 Verificati cablurile sa nu prezinte taieturi sau crestaturi.  
 Nu folositi acvariul in cazul in care cablurile sunt deteriorate. 
 
ATENȚIE ! 
Deteriorarea pompei datorita rularii pe uscat . 
Pompa functioneaza continuu cand acvariul este conectat la sursa de alimentare . 
 Asigurati-va ca pompa nu fuctioneaza niciodata pe uscat . 
 Conectati acvariul la sursa de alimentare, numai atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii : 
• Pompa trebuie instalata in acvariu si acvariul trebuie umplut cu apa deasupra pompei . 
 Asigurati-va ca acvariul este umplut cel putin deasupra pompei . 
 Introduceti conectorul cablului de alimentare in priza. 
 Pentru a impiedica apa sa stropeasca, asigurati-va ca protectia anti-stropire este instalata asa cum 
arata figura ( Fig. A , 9) si inchideti capacul. 
 Asigurati-va ca nu este indoit cablul de alimentare, inainte de a fi conectat la priza. 
Cel mai jos punct al cablului trebuie sa se afle sub priza. Acest lucru previne ca apa care se scurge de 
pe cablu sa nu patrunda in priza. 
 Introduceti cablul de alimentare intr-o priza corespunzatoare . 
Se va auzi cand porneste pompa. Apa este pompata prin cartusul filtrului si cade inapoi in acvariu 
prin carcasa filtrului . 
  Pentru a aprinde luminile din capac, setati comutatorul de iluminare in pozitia " On " ( pozitia I). 
 Pentru a opri iluminarea din capac, setați comutatorul de iluminare in pozitia " Off " ( pozitia II) 
Pompa functioneaza continuu cat acvariul este conectat la sursa de alimentare . 
 Pentru a opri complet acvariul, scoateti stecherul din priza. 



Acvariul este adecvat pentru pesti  ornamentali mici ( carasi sau Betta) . 
 Introduceti  pestii in acvariul pornit. 
 
SCHIMBAREA FILTRULUI: 
• PERICOL  
Accidentare mortala din cauza socului electric. 
 Deconectați acvariu de la sursa de alimentare înainte de a efectua actiuni de curatare sau 
intretinere.  
 Nu introduceti mana in apa, atunci cand acvariul este conectat la sursa de curent.  
• ATENTIE  
Ranirea datorata cioburilor de sticla. 
 Asigurati-va ca nu spargeti acvariul. 
 Daca se sparge acvariul, inlaturati cioburile de sticla cu atentie. 
Pentru a obtine o calitate buna  a apei, care este esentiala pentru pesti, trebuie sa schimbati cartusul 
filtrului la fiecare trei sau patru saptamani. Cartusul filtrului, EasyCrystal Filter 100 este disponibil de 
la distribuitorul dvs. sub numele de "Filter EasyCrystal Pack C 100", numărul de articol T707063. 
 
 Deconectati cablului de alimentare al acvariului ( Fig. A12 ) din priza ( Fig. A13 )  
 Ridicati capacul ( Fig. A2 ) . 
 Scoateti filtrul folosit din carcasa filtrului. 
 Despachetati noul cartus pentru filtru. 
 Introduceti noul cartus in carcasa filtrului dupa cum arata Figura D. 
 Inchideti capacul . 
 Introduceti cablul de alimentare ( Fig. A12 ),  ( Fig. A13) in priza . 
 
• PERICOL  
Accidentare mortala din cauza socului electric. 
 Deconectați acvariu de la sursa de alimentare înainte de a curăța acvariul.  
 Nu introduceti mana in apa, atunci cand acvariul este conectat la sursa de curent. 
 
ATENTIE! 
Ranirea datorata cioburilor de sticla . 
 Asigurati-va ca nu spargeti acvariul 
 Daca se sparge acvariul, inlaturati cioburile de sticla cu atentie 
ATENȚIE ! 
Deteriorarea acvariului din cauza curatarii necorespunzatoare . 
 Nu folositi obiecte ascutite sau dure . 
 Curatati acvariul cu o carpa moale sau cu un burete . 
ATENTIE ! 
Otravirea continutului acvariului din cauza unor produse de curatare neportivite . 
 Nu folositi agenti de curatare sau sapun. 
 Folositi doar apa curata sau produse speciale de curatare pentru acvarii . 
 
Curatarea acvariului: 
 Scoateti conectorul cablului de alimentare ( Fig. A12 ) din  priza ( Fig. A13 )  
 Ridicati capacul ( Fig. A 2 ) . 
 Trageti protectia anti- stropire ( Fig. A9) de pe carcasa filtrului . 
 Stergeti cu grija acvariul de murdarie folosind o carpa . 
 Stergeti partea de dedesubt a capacului cu o carpa fara scame, umezita ( de exemplu, Tetra 
EasyWipes ) . 
 Pozitionati protectia anti-stropire ( fig. A9) cu deschiderea suportului circular pe carcasa filtrului ( 
Fig. A 6) , 



 Apasati cu atentie protectia anti-stropire pe suport . 
 Inchideti capacul . 
 Introduceti conectorul cablului de alimentare ( Fig. A , 12 ), in priza ( Fig. A13) . 
Daca doriti sa curatati acvariu complet, bolul trebuie sa fie golit complet . 
 
Curățarea pompei 
Daca pompa este infundata din cauza particulelor straine, aceasta trebuie curatata. Pentru a scoate 
piesele pompei, aveti nevoie de cleste subtire, cu un maxim de 5mm latime . 
 Scoateti conectorul cablului de alimentare ( Fig. A , 12 ) de la baza acvariului, din priza (Fig. A 13 ) . 
 Ridicati capacul ( Fig. A 2 ) . 
Prindeti  suportul filtrului, de lângă carcasa filtrului, folosind ambele mâini 
 Trageți cu grijă suportul filtrului în sus pe marginea acvariului. 
 Scoateți pompa din carcasa ( Fig. C ). 
 Scoateti capacul pompei ( fig. 5 , 5 ),  de pe carcasa pompei  pe la lamela( Fig. B , 14 ) . 
Scoateți capacul rotorului ( fig. 5 , 16 ), de pe de pe carcasa pompei  pe la lamela . 
 Scoateți rotorul pompei ( fig. B , 15) din carcasa pompei , folosind o pereche de clesti . 
Curățați piesele pompei  folosind apă curată . 
 Apăsați rotorul înapoi în carcasa pompei . 
 Puneti capacul ( Fig. B , 16 ) pe carcasa pompei . 
 Puneți capacul pompei ( Fig. B , 15 ) pe carcasa pompei . 
 Apăsați cu atenție capacul pompei pe până când se fixează cu un declic. 
Apăsați pompa în carcasa filtrului așa cum se arată în figura C. 
 Puneți suportul filtrului pe marginea superioară a rezervorului . 
 Cu ambele mâini lângă carcasa filtrului , apăsați cu grijă suportul filtrului până când suportul pentru 
filtru face clic. 
Inchedeti capacul. 
Conectati stecherul la priza. 
 
Ajutor in caz de defectiune: 
Caracteristici I Remediu 
 

 Iluminatul nu fuctioneaza  
Asigurati-va ca acvariul este conectat la sursa de curent. 
Asigurati-va ca butonul pentru iluminat este in pozitia „ON” 
Schimbati stecherul cu unul nou. 
 

 Pompa nu fuctioneaza: 
Asigurati-va ca acvariul este conectat la sursa de curent. 
Curatati pompa. 
Schimbati stecherul cu unul nou 
 
Depozitare  
Deconectati cablul de alimentare de la baza acvariului.  
Scoateti stecherul din priza.  
Goliti acvariul.  
Curatati rezervorul cu apa curata.  
Lasati toate piesele din acvariu sa se usuce in aer.  
Depozitati acvariul, astfel incat sa fie protejat de socuri si umiditate.  
Depozitati  acvariul intr-o camera uscata. 
 
 
 



Date tehnice: 
Volumul:  aproximativ 6,8L 
Greutate: aproximativa cand este gol 1,5 kg 
Greutate: aproximativa cand este plin 8,3 kg 
Diametrul acvariului: 27,9 cm 
Diametrul bazei : 24,5 cm,  
Inaltime : 32.1 cm (cand are capacul ridicat approx. 45 cm) 
Adancime (cu bratul de iluminat): Approx. 30 cm 
Materialul filtrant folosit: EasyCrystal Filter Pack C 100 
Tensiunea recomandat: 220-240 V -- 50 l-k, 
Tensiunea aparatului: 12 V, 600 mA 
Consumul de curent:  4.1 W (cu pompa + iluminat in functiune) / 3.4 W (doar consumul pompei) 
 
Garantie 
Datorita tehnologiei moderne de fabricatie, componentelor de calitate si controlului calitatii extrem 
de strict, produsul  are o garantie de 2 ani, de la data la care l-ati achizitionat. 
Va rugam sa pastrati certificatul de garantie si bonul fiscal/factura. 
Urmatoarele parti componenete, nu beneficiaza de acesta garantie: carcasa filtrului, sistemul de 
iluminare si rotorul pompei. 
Garantia nu acopera utilizarea incorecta, piesele de uzura care se uzeaza in mod normal datorita 
utilizarii, interventiile asupra dispozitivului. 
 
Fabricat in Germania, Tetra GmbH, Herrenteich 78. D-49324 Melle 
 
 
 


