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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.

Produsul corespunde directivelor Uniunii Europene (UE) și, astfel, îndeplinește standardele EC.
2014/53/EU (Directiva privind echipamentele radio)
www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

JUWEL PrimoLux 60/PrimoLux 80

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.            

•

Cu capacul PrimoLux 60/PrimoLux 80 de la JUWEL Aquarium obțineți pentru
acvariul dvs. o iluminare optimă, cu economie de energie; în același timp, această
lampă vă permite accesul la acvariu în timpul iluminării pentru măsuri de îngrijire.

Capacul PrimoLux 60/PrimoLux 80 de la JUWEL Aquarium este compus din:

- capac detașabil (1)
- JUWEL NovoLux LED cu alimentator încorporat în ștecher (2)
- Clapetă/clapete de acces (3) pentru introducerea, de exemplu, a hranei peștilor
sau a substanțelor de tratare a apei.
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Punerea în funcțiune a PrimoLux 60/ PrimoLux 80

TIPP Indicaţie:

JUWEL PrimoLux 60/PrimoLux 80 vă oferă posibilitatea de utiliza alte NovoLux LED-uri pentru a intensifica iluminarea sau
pentru a obține efecte color speciale în acvariu. Informați-vă despre toate acestea în magazinul de specialitate.

Întreţinere şi îngrijire pentru JUWEL PrimoLux 60 / 80

Plasați suporturile livrate cu produsul, ca în figură, pe elementele de prindere ale
capotei de acoperire şi fixați-le cu șuruburi.

Introduceți LED-ul NovoLux în suporturi şi așezați capacul pe acvariu.

Montați apoi clapeta de comandă şi conectați capacul PrimoLux 60/PrimoLux 80 la
rețeaua electrică.

Urmăriți ca pe marginea superioară a acvariului, precum şi pe șinele de ghidare ale
clapetei/clapetelor de comandă, să nu se afle corpuri străine, cum ar fi nisip sau
pietricele.
 

Capacul PrimoLux 60/ PrimoLux 80 necesită foarte puțină întreținere.
Dacă este necesar, vă recomandăm curățarea cu o lavetă moale şi un detergent
slab.
Pe durata lucrărilor de întreținere şi îngrijire, deconectați întotdeauna NovoLux LED
de la rețeaua electrică.
 

Opţional:
Lampa auxiliară JUWEL NovoLux cu LED este disponibilă pentru acvariul dvs. şi în
alte culori şi mărimi.
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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.

Pont:
SmartFeed - Automat de distribuire a hranei
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 89010).
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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 T5 & T8 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 JUWEL Aquarium produsul 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, EccoSkim AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed,  High-Lite,
Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex,
SmartControl, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax,
BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, 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
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