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Johdanto
Kiitämme sinua JUWEL-akvaariotuotteen ostamisesta ja yritystämme kohtaan osoittamasta luottamuksesta.
Tuotteemme valmistetaan suurta huolellisuutta ja nykyaikaisinta tekniikkaa käyttäen.
Yhtiöllämme on takanaan 50 vuoden kokemus akvaarioiden ja akvaariotarvikkeiden valmistuksesta. Tuotteet vastaavat tekniikan
ja tieteellisten tutkimusten uusinta tasoa, ja ne on kehitetty vastaamaan käyttötarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Lue ensiksi koko käyttöohje huolellisesti läpi ja tarkista, että JUWEL-akvaariosi sisältää kaikki siihen kuuluvat osat. Aloita vasta
tämän jälkeen akvaarion käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet. Liitä sähköiset osat vasta lopuksi verkkovirtaan. Noudata kaikkia
turvallisuusohjeita sekä kaikkien akvaarion osien huoltoon ja hoitoon liittyviä suosituksia. Olemme suunnitelleet tämän
käyttöohjeen erittäin huolellisesti kyetäksemme tarjoamaan asiakkaillemme oikeita ja täsmällisiä tietoja. Emme kuitenkaan vastaa
siinä mahdollisesti olevista painovirheistä tai muista virheistä. Tekniset tiedot ovat likimääräisiä tietoja. Pidätämme oikeuden
teknisiin muutoksiin.

TURVALLISUUSOHJEITA:

JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatin käyttöönotto
1. Vedä säiliö C ulos.
2. Irrota kansi A ja laita säiliöön ruokaa. Jotta automaatti syöttäisi ruoan tasaisesti ulos, sen ei tule olla yhteenpuristettuna
säiliössä.
3. Sulje säiliö kannen A avulla ja aseta se takaisin automaattiin siten, että kuulet sen napsahtavan paikalleen.
4. Aseta ruokinta-automaatti kiinnitysalustan aukon päälle kappaleessa ”Asennus” kuvatulla tavalla.
ruokinta-automaatti voidaan kytkeä myös ilmastimeen mahdollisen lauhdeveden syntymisen ehkäisemiseksi.
Ruoan määrän säätäminen:
Säätimen B avulla voit säädellä automaatin antaman ruoan määrää.

Sähkölaitteita saa käyttää vain sisätiloissa.•
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed) kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed või puudulikud kogemused ja oskused, välja arvatud juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või neid
juhendatakse seadet kasutama isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsi tuleb valvata tagamaks, et nad ei
mängi seadmega.

•

Laite voi sisältää pieniä osia. Pidä tämä laite pois lasten ulottuvilta.•
Älä heitä laitetta tuleen.•
 Mittelaetavaid patareisid ei või laadida.•
Laetavad akud tuleb seadmest enne laadimist eemaldada.•
Segamini ei või kasutada erinevat tüüpi või uusi ja kasutatud patareisid.•
Patareid tuleb sisestada õigeid pooluseid järgides.•
Tühjad patareid tuleb seadmest eemaldada ja ohutult jäätmestada.•
Kui seadet hoitakse pikema aja jooksul kasutuseta, siis tuleb patareid eemaldada.•
Toiteklemme ei või lühistada•

A = kansi
B = Säätimen
C = Vedä säiliö (75 ml)
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JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatin asennus
JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaattia voidaan käyttää kaikissa akvaarioissa. Tätä varten riittää yleensä, että akvaarion
luukkuun leikataan aukko, johon ruokintaautomaatin kiinnitysalusta voidaan asettaa.
Kiinnitysalusta on rakenteeltaan sellainen, että siinä on pieni läppä, joka sulkee ruoka-aukon, kun automaatti ei ole käytössä. Näin
luukun kautta ei pääse tunkeutumaan valoa.
Tietyissä JUWEL-akvaariomalleissa aukko on valmiina, ja sitä peittää kansi.
1. Poista ensimmäiseksi akvaarion luukussa oleva JUWEL-ruokinta-automaatin aukon peittävä kansi (mikäli akvaariossa on
sellainen) tai leikkaa luukkuun sopiva aukko.
2. Aseta mukana toimitettu kiinnitysalusta aukkoon.
3. Avaa ruokinta-aukon läppä.
4. Aseta ruokinta-automaatti sopivaan asentoon kiinnitysalustan aukon päälle.

JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatin ohjelmointi
Voit ohjelmoida JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatin ruokkimaan kalasi jopa 2
kertaa päivässä. Ohjelmointi on suunniteltu siten, että toinen ruokinta tapahtuu aina 6
tuntia ensimmäisen jälkeen.
Ota tämä huomioon ottaessasi ruokinta-automaatin käyttöön varmistaaksesi, että
ruokinta ei tapahdu yöllä.
Ottaaksesi laitteen käyttöön aseta ensin mukana toimitetut AA-tyypin paristot
paristolokeroon E.
Paina tämän jälkeen painiketta "ON/OFF". Punainen LED-merkkivalo ilmaisee
laitteen olevan päällä.
Käynnistämällä ruokinta-automaatin aktivoit ensimmäisen ohjelman ja samalla myös
ensimmäisen ruokinnan. Merkiksi tästä alkaa vihreä LED-merkkivalo ensin vilkkua,
ja jää sen jälkeen palamaan. Tämän jälkeen automaatti suorittaa ruokinnan joka
päivä asetettuun kellonaikaan.
Jos haluat asettaa myös toisen ruokinnan, paina painiketta "SET". Keltainen LED-
merkkivalo alkaa ensin vilkkua, ja jää sen jälkeen palamaan. Tämä on merkki siitä,
että JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatti on asetettu suorittamaan kaksi ruokintaa
päivässä. Tämän jälkeen laite suorittaa joka päivä ensimmäisen ruokinnan siihen
asetettuun kellonaikaan ja toisen 6 tuntia ensimmäisen jälkeen.
(Esimerkki: aktivointi kello 9.00, ruokinta kello 9.00 ja kello 15.00.)
Jos haluat palata takaisin kerran päivässä tapahtuvaan ruokintaan, paina uudelleen
painiketta "SET" tai kytke ruokinta-automaatti pois päältä ja takaisin päälle.
Käyttökenttä:
ON/OFF: ruokinta-automaatin kytkeminen päälle ja pois päältä
SET: ruokinta-ajan ja ohjelman aloituksen valinta
Vihreä LED: 1 ruokinta vuorokauden aikana
Ruokinta tapahtuu siihen kellonaikaan, kun ohjelma on aktivoitu ensimmäisen kerran
ja sen jälkeen tarkalleen 24 tunnin kuluttua joka päivä.
Keltainen LED: 2 ruokintaa vuorokauden aikana
Ensimmäinen ruokinta tapahtuu siihen kellonaikaan, kun ohjelma on aktivoitu ja
toinen ruokinta 6 tuntia tämän jälkeen. Tämä kierto toistuu aina 24 tunnin välein.
Valitse ruokinta-aika siten, että JUWEL-ruokinta-automaatti suorittaa ruokinnan sinä
aikana, kun akvaariossa palaa valo.
M: Manuaalinen ruokinta
Jos haluat suorittaa ylimääräisen ruokinnan tai tarkastaa laitteen toiminnan, paina
painiketta "M".
Paristot
Jos vaihdat paristot tai poistat ne laitteesta, on JUWEL-ruokinta-automaatti
ohjelmoitava uudelleen.
os mikään LED-merkkivalo ei pala, tarkista, että paristot on asennettu
asianmukaisesti tai vaihda ne tarvittaessa.
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JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatin hoito ja huolto
JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaatti ei juurikaan tarvitse hoitoa eikä huomiota.
Ruokasäiliö C ja sen ympäristö on puhdistettava säännöllisesti, jotta likaantumisesta johtuvan homesienen muodostumiselta
vältyttäisiin.
Vaihtaessasi paristot tarkista niiden kunto ja puhdista koskettimet mahdollisesti ulosvaluneesta paristonesteestä.

Vaatimusten mukainen jätehuolto (elektroninen jäte)

Laitteen tuoteselostuksesta tai käyttöohjeesta ilmenee, ettei sitä käyttöiän umpeuduttua saa hävittää normaalin talousjätteen
mukana. Hoida laitteen jätehuolto erillään muista jätteistä, ettei ympäristö tai ihmisten terveys vaarantuisi valvomattoman
jätteidenkäsittelyn vuoksi. Toimita laite kierrätykseen, niin edistät luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Yksityisen käyttäjän tulee ottaa yhteyttä laitteen myyneeseen jälleenmyyjään tai jätehuoltoviranomaisiin saadakseen tietää miten
laite voidaan kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla.

Vinkki: JUWEL EasyFeed-ruokinta-automaattiin sopiva luukkusarja

Jos JUWEL-akvaariosi kannessa ei ole ruokinta-automaattiin sopivaa kiinnitintä,
suosittelemme kääntymistä jälleenmyyjän puoleen.
Häneltä voit ostaa ruokinta-automaattiin sopivan kansiluukkusarjan alkuperäisenä
JUWEL-varaosana.
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Takuu
Valmistaja myöntää Juwel-akvaariotuotteelle 24 kuukauden takuun. Takuu koskee tuotteen ostajaa, mikäli tämä on kuluttaja.
Takuu kattaa tuotteessa olevat mahdolliset virheet ja viat seuraavien säännösten mukaisesti:

§ 1 Takuun laajuus
(1) Takuun piiriin kuuluu ostamasi Juwel-akvaariotuote kaikkine siihen kuuluvine osineen lukuun ottamatta kuluvia osia, kuten T5
& T8 loisteputkia tai suodatinmateriaaleja.
Takuu koskee ainoastaan itse tuotetta. Sen piiriin eivät kuulu muiden esineiden välilliset vauriot ja/tai henkilöiden loukkaantumiset.
Takuun lisäksi noudatetaan tuotevastuulain määräyksiä, joita nämä säännöt eivät rajoita.
(2) Valmistaja päättää, vaihdetaanko viallinen tuote tai sen osa uuteen tuotteeseen/ osaan, vai korjataanko ne. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, asiakkaalla on oman valintansa mukaan oikeus joko saada alennusta kauppahinnasta tai palauttaa tuote, jolloin
tuotteen hinta hyvitetään hänelle.

§ 2 Takuun kesto ja toimenpiteet vikojen yhteydessä
(1) Takuu astuu voimaan sinä päivänä, kun JUWEL-akvaariotuotteen toimitetaan asiakkaalle. Takuu ei korvaa vikoja, jotka
aiheutuvat tuotteen määräystenmukaisesta käytöstä poikkeavasta käytöstä, epäasianmukaisesta käsittelystä tai huollosta,
erityisesti käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu ei myöskään kata tilanteita, joissa tuotetta tai sen osia on korjattu
muualla kuin valtuutetuissa korjauspisteissä pätevien henkilöiden toimesta. Takuu ei myöskään korvaa tuotteessa esiintyviä
mekaanisia vaurioita, erityisesti lasin rikkoutumista.
(2) Jos tuotteessa ilmenee vikaa takuuajan sisällä, on siitä ilmoitettava viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa vian
ilmenemisestä, jälleenmyyjälle. Kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet ovat joka tapauksessa voimassa.
(3) Takuuvaatimukset voidaan huomioida ainoastaan, jos asiakkaalla on esittää Juwel-akvaariotuotteen maksukuitti.

Takuuilmoitus on käännös, saksalaista versiota pidetään ratkaisevana.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

© 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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