Víka s osvětlením AQUAEL CLASSIC – Návod k použití
Víka s osvětlením Aquael Classic byla navržena k osvětlení akvárií, nutného pro život vodních
rostlin a zároveň k zamezení vyskakování rybiček z akvárií a vypařování vody.
Podmínky bezpečného provozu
Osvětlení Classic bylo vyrobeno v souladu s normami Evropské unie.
Před prací na víku, jako například instalace, čištění, výměna žárovek a před ponořením rukou do
vody, je nutné vypnout přívod elektrického proudu vypnutím a odpojením od elektrické sítě.
Všechna elektrická zařízení v akváriu musí být také odpojena od elektrické sítě. Zařízení s
poškozenými kabely nesmí být nikdy ponořeno do akvária. Hlavní elektrický kabel musí být
opraven nebo vyměněn pouze výrobcem nebo distributorem. Víka mohou být instalována pouze na
firmou dodaných akváriích, používaných ve vnitřních prostorech. Víka s osvětlením jsou odolná
proti vodě, s možností dočasného ponoření do vody v souladu se standarty IPX7. Na vnější očištění
víka se doporučuje použít jemný hadřík.
Demontáž a likvidace
Zařízení nelze likvidovat do směsného odpadu. Třídění a sběr takovýchto surovin chrání naše
životní prostředí. Zákazník nese odpovědnost za likvidaci zařízení do specializovaného místa sběru,
kde zařízení přijmou bezplatně. Informace o takových místech lze získat v místě prodeje, nebo v
servisním místě výrobce.
Záruční podmínky
Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců, počítáno od datumu prodeje. Záruka se vztahuje na vady
vzniklé vinou výrobce, tj. na vady materiálu nebo vady při montáži. Záruka se nevztahuje na
poškození vzniklá nesprávným používáním nebo používáním v nesouladu s účelem, pro který je
zařízení vyrobeno.
Pozor! Přidání jakékoliv části do zařízení, nebo jeho rozmontování je důvodem ztráty záruky na
celé zařízení!
Pokud zařízení pracuje špatně, je důležité je neodkladně spolu s vyplněným záručním listem poslat
na adresu výrobce, nebo distributora. Podmínkou přijetí zařízení do reklamace je soulad data
výroby a data prodeje. Následující podmínky pro reklamaci nemění práva zákazníka v případě
nesouladu zboží s obchodními podmínkami.
Záruka platí pro opravu nebo výměnu zařízení. Záruka se nevztahuje na ztrátu nebo zničení
jakýchkoliv částí zařízení.
Při nedodržování pokynů od výrobce se ruší záruka.
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