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Wstęp
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie.
Prosimy Państwa najpierw o uważne przeczytanie wszystkich rozdziałów tej instrukcji obsługi i sprawdzenie, czy nabyty produkt JUWEL
jest kompletny. Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących konserwacji i czyszczenia.

Niniejsza instrukcja obsługi została napisana z największą starannością, aby dostarczyć Państwu prawidłowych i precyzyjnych informacji.

Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za wynikłe ewentualnie pomyłki i błędy w druku. Dane techniczne należy traktować jako
wartości przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Producent: JUWEL Aquarium AG & CO. KG 
Adres: Karl-Göx-Str. 1, 27356 Rotenburg Wümme, Germany 

Lista modeli
Model List

Artykuł Nr artykułu
Napięcie

wejściowe
TA (°C)

Moc znamionowa
obciążenia

wyjściowego

Napięcie
wyjściowe

Zakres
częstotliwości

HeliaLux
SmartControl

48996 24 V DC TA: 40 °C 1W 24 V DC 2,4 GHz

Urządzenia elektryczne wolno stosować wyłącznie w pomieszczeniach.•

W przypadku uszkodzenia lub usterki w działaniu nigdy nie otwierać kontrolera HeliaLux SmartControl, ani nie naprawiać
przewodu przyłączeniowego. Uszkodzone urządzenie zawsze należy wymieniać w całości.

•

Ze względów bezpieczeństwa stosowanie kontrolera HeliaLux SmartControl jest dozwolone tylko z oryginalną lampą JUWEL
HeliaLux i zasilaczem sieciowym JUWEL.

•

Praca tylko z jednym wyłącznikiem różnicowoprądowym, maks. 30 mA.•

Z niniejszego urządzenia wolno korzystać dzieciom od 8. roku życia oraz osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych oraz osobom nie posiadającym doświadczenia i wiedzy jedynie wtedy, gdy są nadzorowane lub
zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i gdy rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem i należy je nadzorować przy czyszczeniu i konserwacji dokonywanej przez użytkownika.

•

Urządzenie może zawierać drobne elementy. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.•

Nigdy nie wrzucać urządzenia ani baterii do ognia.•

Chronić kontroler HeliaLux SmartControl przed wilgocią, kurzem, dostępem płynów oraz oparów.•

Nie odłączać kontrolera HeliaLux SmartControl od zasilania sieciowego podczas aktualizacji oprogramowania. Spowodowana
tym utrata danych mogłaby doprowadzić do awarii urządzenia.

•
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Zakres dostawy
Dostawa obejmuje:

1 x HeliaLux Smart Control 

1x QuickStart

1 x instrukcja obsługi na płycie DVD

Wyposażenie opcjonalne
HeliaLux Spectrum Splitter – do obsługi dwóch urządzeń HeliaLux Spectrum – numer artykułu: 48998
HeliaLux LED Splitter – do obsługi jednego lub dwóch urządzeń HeliaLux LED – numer artykułu: 48997

Podłączanie kontrolera HeliaLux SmartControl
Dzięki kontrolerowi HeliaLux SmartControl można sterować belką oświetleniową HeliaLux Spectrum. W połączeniu z opcjonalnie
dostępnym spliterem można również sterować belką oświetleniową HeliaLux LED. Opcjonalnie dostępne splitery umożliwiają obsługę
do dwóch belek oświetleniowych HeliaLux za pomocą SmartControl.

Kontroler HeliaLux SmartControl może być obsługiwany w czterech wariantach:

Wariant A: HeliaLux SmartControl + 1 x HeliaLux Spectrum (4 kolory)

Wariant B: HeliaLux SmartControl + HeliaLux Spectrum Splitter + 2 x HeliaLux Spectrum (4 kolory)

Wariant C: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 1 x HeliaLux LED (2 kolory)

Wariant D: HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 2 x HeliaLux LED (2 kolory)

 

Wskazówka

Wskazówka:
Wariant należy wybrać za pomocą pulpitu obsługowego. Patrz punkt „Wybór rodzaju oświetlenia”.
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Wariant A

HeliaLux SmartControl + 1 x HeliaLux Spectrum (4 kolory)
1. Połączyć obie wtyczki HeliaLux SmartControl z wtyczkami HeliaLux Spectrum i zasilaczem sieciowym zgodnie z ilustracją i całkowicie
nakręcić pierścień zamykający na wtyczkę gwintowaną.

2. Podłączyć wtyczkę zasilacza do zasilania sieciowego i włączyć zasilacz.

 

Wariant B

HeliaLux SmartControl + HeliaLux Spectrum Splitter + 2 x HeliaLux
Spectrum (4 kolory)
W celu używania dwóch HeliaLux Spectrum na kontrolerze HeliaLux SmartControl wymagane jest zastosowanie
HeliaLux Spectrum Splitter, numer artykułu: 48998

Spliter daje możliwość obsługi jednej, jak również dwóch lamp na kontrolerze HeliaLux SmartControl.

1. Połączyć wtyczki HeliaLux SmartControl, splitera oraz zasilaczy sieciowych i lamp zgodnie z ilustracją i całkowicie nakręcić pierścienie
zamykające na wtyczki gwintowane.

2. Podłączyć wtyczki zasilaczy do zasilania sieciowego i włączyć zasilacze.
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Wariant C

HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 1 x HeliaLux LED
(2 kolory)
W celu używania HeliaLux LED Daylight (2 kolory) na kontrolerze HeliaLux SmartControl wymagane jest zastosowanie
HeliaLux LED Splitter, numer artykułu: 48997

Spliter daje możliwość obsługi jednej, jak również dwóch lamp na kontrolerze HeliaLux SmartControl.

1. Połączyć wtyczki HeliaLux SmartControl, splitera oraz zasilacza sieciowego i lampy zgodnie z ilustracją i całkowicie nakręcić
pierścienie zamykające na wtyczki gwintowane.

2. Podłączyć wtyczkę zasilacza do zasilania sieciowego i włączyć zasilacz.

 

Wariant D

HeliaLux SmartControl + HeliaLux LED Splitter + 2 x HeliaLux LED
(2 kolory)
W celu używania dwóch belek oświetleniowych HeliaLux LED (2 kolory) na kontrolerze HeliaLux LED SmartControl
wymagane jest zastosowanie HeliaLux LED Splitter, numer artykułu 48997

Spliter daje możliwość obsługi jednej, jak również dwóch lamp na kontrolerze HeliaLux SmartControl.
1. Połączyć wtyczki HeliaLux SmartControl, splitera oraz zasilaczy sieciowych i lamp zgodnie z ilustracją i całkowicie nakręcić pierścienie
zamykające na wtyczki gwintowane.

2. Podłączyć wtyczkę do zasilania sieciowego i włączyć zasilacze.
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Ustanawianie połączenia z pulpitem obsługowym w trybie Access
Point Mode

Informacje:

W stanie fabrycznym urządzenie jest skonfigurowane w sposób następujący:

Nazwa sieciowa SSID: HLSmartControl

Hasło Wi-Fi: password

Adres IP dla pulpitu obsługowego: 192 168.4.1

Alternatywnie "http://local.HLSmartControl" (tylko w trybie AP-Mode) 

1. W stanie fabrycznym kontroler HeliaLux SmartControl
uruchamia się po włączeniu w trybie Access Point Mode (AP-
Mode). Tryb Access Point Mode ustanawia własną sieć
bezprzewodową, z którą łączą się urządzenia obsługujące Wi-Fi
(smartfon, tablet oraz komputer).

2. Należy połączyć kontroler HeliaLux SmartControl z dostępną
siecią Wi-Fi. W stanie fabrycznym nazwa w sieci Wi-Fi brzmi
„HLSmartControl”.

3. Wprowadzić hasło sieci Wi-Fi. W stanie fabrycznym hasło brzmi:
‘password’

4. Po nawiązaniu prawidłowego połączenia użytkownik uzyskuje
dostęp do pulpitu obsługowego kontrolera HeliaLux
SmartControl poprzez wprowadzenie adresu IP (192.168.4.1) do
linijki adresowej w przeglądarce internetowej. Alternatywnie
można uzyskać dostęp do pulpitu obsługowego także po
wprowadzeniu "http://local.HLSmartControl" do linijki adresowej
w przeglądarce internetowej.

Wskazówka:
Zaleca się korzystanie z aktualnej/dostępnej przeglądarki
internetowej.

Jeśli kontroler SmartControl nie ma pracować w trybie
Access Point Mode, ale ma mieć połączenie z domową siecią,
należy przeczytać punkt „HeliaLux SmartControl w sieci
domowej”.

•

Alternatywnie można ponownie przełączyć kontroler
SmartControl do trybu Access Point Mode. W tym celu należy
zapoznać się z rozdziałem „Przejście z sieci domowej do
trybu Access Point Mode”.

•

6



Ustawienia podstawowe

Wybór języka

Wybór rodzaju oświetlenia

 

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Ogólne ustawienia” (General Settings) i wybrać z listy
„Język” (Language) wybraną wersję językową.

4. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk „Zapisz” (Save).

 

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”.•

 

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Ogólne ustawienia” (General Settings) i wybrać odpowiednią
konfigurację z listy „Rodzaj oświetlenia” (Lamp type).

Do wyboru są następujące konfiguracje:

4. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk „Zapisz” (Save).

Wskazówka: Przy zmianie rodzaju oświetlenia następuje zresetowanie wszystkich
skonfigurowanych profili do ustawień fabrycznych.

 

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”.•

HeliaLux Spectrum (1 x HeliaLux Spectrum lub 2 x HeliaLux Spectrum, sterowanie
synchroniczne);

•

HeliaLux LED 2Ch (1 x HeliaLux LED lub 2 x HeliaLux LED, sterowanie synchroniczne);•

HeliaLux LED 2 x 2Ch (2 x HeliaLux LED, sterowanie indywidualne).•
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Ustawienie daty i godziny
1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera
HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Data i godzina” (Date and time) oraz ustawić
datę, godzinę i strefę czasową.

Informacje: Strefa czasowa gwarantuje prawidłową zmianę na
czas letni i zimowy.

4. Zatwierdzić wprowadzone zmiany, klikając przycisk „Zapisz”
(Save).

Informacje:

Godzina i data mogą zostać pobrane automatycznie z Internetu.
W tym celu kontroler HeliaLux SmartControl musi posiadać
aktywne połączenie z siecią domową z dostępem do Internetu
(patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”).

W celu pobrania godziny należy wybrać prawidłową strefę
czasową. Pobieranie daty i godziny przez Internet może potrwać
do 30 sekund.

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie
połączenia z pulpitem obsługowym w trybie Access Point
Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux
SmartControl w sieci domowej”.

•
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Profile oświetleniowe
Kontroler HeliaLux SmartControl może obsługiwać do 8 różnych
profili oświetleniowych. Do każdego dnia tygodnia można
przyporządkować indywidualny profil oświetleniowy. Jeden profil
może obsługiwać do 16 indywidualnych etapów
oświetleniowych, dzięki którym można ustawić przechodzenie w
ciągu dnia między wszystkimi kolorami oświetlenia HeliaLux.

Wskazówka

W HeliaLux SmartControl jest już fabrycznie ustawiony profil
oświetleniowy (profil 1), który przyporządkowano do wszystkich
siedmiu dni tygodnia. Profil ten można w każdej chwili zmienić. W
tym celu należy zapoznać się z rozdziałem „Konfigurowanie profili
oświetleniowych”.

Należy ustawić indywidualny czas docelowy dla każdej fazy
oświetleniowej oraz żądaną intensywność światła dla
poszczególnych kolorów. Czas początkowy fazy oświetleniowej
jest automatycznie zdefiniowanym czasem końcowym
poprzedniej fazy.

Wskazówka

Jeśli ustawiona intensywność światła jest identyczna dla dwóch
następujących po sobie faz oświetleniowych, moc oświetlenia
pomiędzy tymi fazami pozostaje niezmienna.
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Konfigurowanie profili oświetleniowych
Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania czasu docelowego oraz żądanej intensywności światła dla poszczególnych faz
oświetleniowych, a także dodawania lub usuwania kolejnych faz. Dla każdego profilu oświetleniowego można zdefiniować do 16 faz
oświetleniowych.

Edytowanie profili oświetleniowych

Informacja
Wybrana intensywność światła jest uzyskiwana każdorazowo na końcu danej fazy (czas docelowy).

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Profile” (Profiles).

3. Wybrać jeden z 8 profili, klikając zakładkę „Edytuj” (Edit).

4. W razie potrzeby nadać nazwę swojemu profilowi (np. „Dzień roboczy”).

5. Najpierw w fazie nr 1 zdefiniować intensywność światła z jaką powinien uruchamiać się
wybrany profil o godzinie 00:00.

6. Następnie wybrać godziny docelowe dla kolejnych faz oświetleniowych.

Informacja
Czas początkowy fazy oświetleniowej jest wyznaczany automatycznie i jednocześnie jest
zdefiniowanym czasem końcowym poprzedniej fazy

Przykład automatycznego czasu uruchamiania fazy oświetleniowej
Pierwsza faza profilu zawsze rozpoczyna się o godzinie 00:00.

Zostały skonfigurowane 2 fazy. Faza 1 została wyznaczona przez system i nie można jej
skasować. Wyznaczonym czasem docelowym jest godzina 00:00. Faza 2 rozpoczyna się o
godzinie 00:00, a kończy o 08:45. Fazę 3 można dodać wraz z czasem docelowym
ustawionym na godzinę 12:00, klikając przycisk „+”. System wyznacza czas uruchamiania
nowo dodanej fazy na godz. 8:45.

7. Za pomocą przycisku „Edytuj” (Edit) można ustawić przy użyciu kolorowego suwaka
żądaną intensywność koloru dla każdej fazy oświetleniowej.

8. Zatwierdzić wprowadzone ustawienia, klikając przycisk „Zapisz” (Save).

 

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”.•
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Faza oświetlenia ze stałym natężeniem światła
Jeśli strumień świetlny nie zmienia się w jednej fazie, upewnij się, że wartości intensywności docelowej są takie same jak w poprzedniej
fazie.

Przykład: Faza 2 kończy się o godz. 8:45 intensywnością docelową: biały: 50%, czerwony: 80%, zielony: 75%, niebieski: 50%. Zastosuj te
wartości do intensywności docelowej dla 3 fazy, aby utrzymać natężenie światła na stałym poziomie w 3 fazie.

 

Dodawanie fazy oświetleniowej

Usuwanie fazy oświetleniowej

Przyporządkowanie profili oświetleniowych do dni tygodnia

1. Ustawić wybrany czas docelowy w zakładce „Dodaj kolejną fazę”
i zatwierdzić wybór, klikając przycisk „+”.

Informacja
Nowo dodana faza oświetleniowa jest automatycznie
przyporządkowana w kolejności czasowej na liście istniejących
faz.

2. Następnie należy wybrać żądaną intensywność docelową
dodanej fazy zgodnie z opisem zawartym w punkcie 7
(Edytowanie profili oświetleniowych).

 

Poprzez kliknięcie przycisku „x” następuje usunięcie istniejącej
fazy oświetleniowej.

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera
HeliaLux SmartControl.

2. Skonfigurować profil oświetleniowy zgodnie z opisem w
rozdziale „Konfigurowanie profili oświetleniowych”.

Wskazówka
W HeliaLux SmartControl jest już fabrycznie ustawiony profil
oświetleniowy (profil 1), który przyporządkowano do wszystkich
siedmiu dni tygodnia. Profil ten można w każdej chwili zmienić. W
tym celu należy zapoznać się z rozdziałem „Konfiguracja profili
oświetleniowych”.

3. Wybrać zakładkę menu głównego „Plan tygodniowy”
(Weekdays).

4. Kliknąć listę wyboru obok dnia tygodnia i wybrać żądany profil
dla danego dnia tygodnia.

5. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk „Zapisz” (Save).

 

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie
połączenia z pulpitem obsługowym w trybie Access Point
Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux
SmartControl w sieci domowej”.

•

11



Strona „Status” pulpitu obsługowego

Grafika oświetleniowa wybranego profilu
Grafika oświetleniowa przedstawia graficznie profil aktualnego dnia tygodnia.

 

 

Manualna symulacja pory dnia

Informacja
Standardowo manualna symulacja jest aktywna przez 60 minut, ale w razie potrzeby czas jej aktywności może
zostać wydłużony do 24 godzin. Następnie kontroler SmartControl ponownie przechodzi do pracy w trybie
automatycznym.

 

Dzięki manualnej symulacji pory dnia można wykonać szybkimi ruchami suwaka
symulację profilu oświetleniowego dla aktualnego dnia tygodnia.

Aktywowanie manualnej symulacji pory dnia:

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Status” (State).

3. Aktywować suwak manualnej symulacji pory dnia.

4. Przesuwać suwak szybkimi ruchami w celu przeprowadzenia symulacji przebiegu dnia. 

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”.•
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Manualne sterowanie kolorami oświetlenia
Aktywowanie manualnego sterowania:

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Status” (State).

3. Aktywować suwak manualnego sterowania kolorami oświetlenia.

Informacja
Standardowo manualne sterowanie jest aktywne przez 60 minut, ale w razie
potrzeby czas jego aktywności może zostać wydłużony do 24 godzin.
Następnie kontroler SmartControl ponownie przechodzi do pracy w trybie
automatycznym.

4. Ustawić za pomocą kolorowych suwaków jasność poszczególnych kolorów oświetlenia. 

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”.•
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HeliaLux SmartControl w sieci domowej
W celu zapewnienia komfortowej obsługi kontrolera HeliaLux SmartControl można połączyć urządzenie z siecią domową. Dla tego
rodzaju połączenia nie trzeba manualnie ustanawiać łączności z kontrolerem HeliaLux SmartControl w trybie Access Point Mode.

W przypadku dostępnego połączenia internetowego sieci domowej istnieją następujące opcje dodatkowe:

Nawiązywanie połączenia z siecią domową

automatyczne pobieranie daty i godziny;•

instalowanie aktualizacji oprogramowania.•

1. Należy ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux
SmartControl (patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem obsługowym w trybie
Access Point Mode”).

2. Wybierz zakładkę menu głównego „Ustawienia”.

3. Przejdź do zakładki „Sieć domowa”. 

4. Aktywuj suwak „Połącz z siecią domową”. Rozpoczęto wyszukiwanie dostępnych sieci
Wi-Fi.

5. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą kontroler HeliaLux SmartControl ma nawiązać połączenie.

6. Wprowadź hasło dla wybranej sieci Wi-Fi.

7. Zatwierdź wprowadzone ustawienia, klikając przycisk „Zapisz”.

Potwierdź komunikat systemowy dla sprawdzenia połączenia Wi-Fi, klikając przycisk „OK”.
Kontroler HeliaLux SmartControl sprawdza teraz połączenie z siecią domową.

8. Po zakończeniu sprawdzania połączenia ponownie połącz się z siecią Wi-Fi kontrolera
HeliaLux SmartControl, a następnie wprowadź adres IP 192.168.4.1 w pasku adresu
przeglądarki internetowej, aby otworzyć interfejs użytkownika. Następnie zobaczysz
wynik sprawdzenia połączenia.

9. Jeśli sprawdzanie połączenia zakończy się powodzeniem, wyświetlony zostanie adres
IP, pod którym można uzyskać dostęp do kontrolera SmartControl w sieci domowej.
Należy go zanotować. Potwierdź, że zanotowałeś adres IP, a następnie kliknij przycisk
„Połącz”, aby połączyć się z siecią domową.

10. Po zakończeniu ustanawiania połączenia upewnij się, że urządzenie jest połączone z
siecią domową. Następnie można przejść do interfejsu użytkownika kontrolera HeliaLux
SmartControl, wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej adres IP zanotowany w
10 etapie.

Informacja
Podczas nawiązywania połączenia z siecią domową na urządzeniu miga niebieska dioda
LED. Po nawiązaniu prawidłowego połączenia niebieska dioda LED świeci stale.
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Wskazówka

Jeśli połączenie z interfejsem użytkownika w sieci domowej nie jest już możliwe (niebieska dioda LED sieci nie świeci stale po
upływie nawet 30 sekund), można przywrócić kontroler HeliaLux SmartControl za pomocą poniższej kombinacji przycisków do trybu
Access Point Mode, a później ponownie wykonać etapy od 1 do 11. Naciśnij w tym celu jeden raz przycisk „Reboot”, a następnie jeden
raz przycisk „Mode”.

Inne pomocnicze wskazówki w przypadku braku połączenia znajdują się w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.
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Otwieranie pulpitu obsługowego w istniejącym połączeniu z siecią
domową
1. Upewnij się, że kontroler HeliaLux SmartControl został prawidłowo połączony z siecią domową (patrz rozdział „HeliaLux SmartControl
w sieci domowej”).

2. Upewnij się, że urządzenie końcowe (np. smartfon lub komputer), za pomocą którego ma być obsługiwany kontroler SmartControl,
posiada połączenie z tą samą siecią.

3. Przejdź do interfejsu użytkownika kontrolera HeliaLux SmartControl, wpisując zanotowany adres IP do przeglądarki internetowej.

 

Wskazówka

Jeśli niewłaściwie wprowadziłeś adres IP przypisany podczas sprawdzania połączenia, znajdziesz go w interfejsie administrowania
routera. W przypadku awarii zasilania lub innych problemów z połączeniem router może przypisać nowy adres IP.

Rozwiązanie 1: Przełącz kontroler HeliaLux SmartControl z powrotem do trybu AP (przeczytaj punkt „Przejście z sieci domowej do
trybu Access Point Mode”) i ponownie połącz się z siecią domową (patrz punkt „Łączenie się z siecią domową”).

Rozwiązanie 2: Alternatywnie można również przypisać do kontrolera SmartControl stały adres IP, za pomocą którego można
uzyskać stały dostęp do kontrolera HeliaLux SmartControl. W tym celu należy zapoznać się z punktem „Przydzielanie stałego adresu IP
w sieci domowej”. W takim przypadku należy upewnić się, że wybrany adres IP będzie obsługiwany przez sieć domową.

 

Wiele dostępnych routerów obsługuje technologię przydzielania domen. Przy czym można przejść do interfejsu użytkownika, wpisując
w przeglądarce internetowej następujący adres: „http://HLSmartControl”.

Wskazówka

Jeśli została zmieniona nazwa sieciowa (SSID) kontrolera HeliaLux SmartControl, można uzyskać dostęp do pulpitu obsługowego za
pomocą następującego adresu:
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Przejście z sieci domowej do trybu Access Point Mode

Alternatywa 1 – Wissel via de bedieningsinterface

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.
Patrz rozdział „Otwieranie pulpitu obsługowego w istniejącym połączeniu z siecią
domową”.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Sieć domowa” (Home network).

4. Dezaktywować suwak „Połącz z siecią domową” (Connect to home network).

5. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk „Zapisz” (Save). Urządzenie ponownie się
uruchamia.

6. Można teraz uzyskać dostęp do kontrolera HeliaLux SmartControl w trybie Access Point
Mode, patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem obsługowym w trybie Access
Point Mode”.

Alternatywa 2 – Wissel via de toetscombinatie

Met de volgende toetscombinatie zet u de HeliaLux SmartControl in de Access Point
Mode:

1x op de toets ‘Reboot’, vervolgens 1x op ‘Mode’
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Dalsze ustawienia

Zmiana nazwy sieciowej (SSID) oraz hasła
Podczas konfiguracji nazwy sieciowej oraz hasła postępować w poniższy sposób:

1. Ustanowić połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Sieć HeliaLux SmartControl” (HeliaLux SmartControl network).

Ważne
Upewnić się, że został dezaktywowany suwak „Połącz z siecią domową”.

4. Wpisać w polu edycji „Nazwa sieciowa (SSID)” (Network name (SSID)) nową niebudzącą
wątpliwości nazwę sieciową dla kontrolera HeliaLux SmartControl. 

Wskazówka
Nazwy sieciowe (SSID) nie mogą zawierać spacji, znaków specjalnych ani umlautów.

5. Wpisać w polu edycji „Hasło Wi-Fi” (WiFi password) nowe, bezpieczne hasło dla
kontrolera HeliaLux SmartControl.

Informacja
Bezpieczne hasło zawiera przynajmniej 8 znaków oraz składa się z wielkich i małych liter,
cyfr i znaków specjalnych.

6. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk „Zapisz”. Urządzenie ponownie się uruchamia.

7. Ustanowić połączenie z nowo ustanowioną siecią Wi-Fi kontrolera SmartControl (patrz
rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem obsługowym w trybie Access Point Mode”).

W przypadku trybu AP-Mode patrz rozdział „Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.

•

W przypadku sieci domowej patrz rozdział „HeliaLux SmartControl w sieci domowej”.•
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Przydzielanie stałego adresu IP w sieci domowej

Obsługa kilku kontrolerów HeliaLux SmartControl w jednym
gospodarstwie domowym
Jeśli w jednym gospodarstwie domowym ma być obsługiwanych kilka kontrolerów HeliaLux SmartControl, zaleca się zmianę SSID (nazwa
sieciowa) lub adresu IP urządzenia. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że każde urządzenie posiada niepowtarzalną nazwę lub adres
IP i można uzyskać do niego indywidualny dostęp.

Informacja
Wykonywać konfiguracje kolejno dla każdego kontrolera HeliaLux SmartControl. Upewnić się, że podczas każdej konfiguracji aktywne
jest wyłącznie jedno konkretne urządzenie.

Obsługa kilku kontrolerów HeliaLux SmartControl w trybie Access
Point Mode
Jeśli ma być obsługiwanych kilka kontrolerów HeliaLux SmartControl w trybie Access Point Mode, należy przydzielić każdemu
urządzeniu indywidualną nazwę sieciową (SSID).

W tym celu zapoznać się z punktem „Zmiana nazwy sieciowej (SSID) oraz hasła”.

Jeśli dostęp do kontrolera HeliaLux SmartControl ma odbywać się za
pomocą stałego, przypisanego przez użytkownika adresu IP, należy
postępować zgodnie z poniższym:

Uwaga
Wyłącznie dla doświadczonego użytkownika. Zaleca się, aby zmiany w ustawieniach
adresu IP były przeprowadzane wyłącznie przez doświadczonych użytkowników. W
przeciwnym razie zaleca się pracę w trybie DHCP-Mode.

1. Nawiązać połączenie z pulpitem obsługowym kontrolera HeliaLux SmartControl (patrz
rozdział „Nawiązywanie połączenia HeliaLux SmartControl z siecią domową”).

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Sieć domowa” (Home network).

4. Dezaktywować checkbox dla trybu DHCP-Mode.

Informacja
Poprzez dezaktywację trybu DHCP-Mode można przydzielić kontrolerowi HeliaLux
SmartControl własny adres IP, który umożliwia dostęp do tego urządzenia. Router musi
obsługiwać funkcję manualnego przydzielania własnego adresu IP. Więcej informacji na
ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika routera.

5. Przydzielić wybrany adres IP.

6. Zatwierdzić wybór oraz wprowadzone zmiany, klikając przycisk „Zapisz” (Save).
Urządzenie uruchamia się ponownie i jest teraz dostępne za pośrednictwem nowego
adresu IP.
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Obsługa kilku kontrolerów HeliaLux SmartControl w sieci domowej
Upewnić się, że jest nawiązane połączenie z siecią domową. W tym celu zapoznać się z punktem „HeliaLux SmartControl w sieci
domowej”.

Alternatywa 1: Uzyskiwanie dostępu do poszczególnych
kontrolerów SmartControl za pomocą indywidualnych adresów IP

Dla każdego kontrolera HeliaLux SmartControl można manualnie przydzielić indywidualny adres IP. 
W tym celu należy zapoznać się z punktem „Przydzielanie stałego adresu IP w sieci domowej”.

Jeśli sieć domowa została skonfigurowana w taki sposób, że obsługiwane są manualnie przydzielone adresy IP, możliwe jest uzyskiwanie
dostępu do poszczególnych kontrolerów SmartControl poprzez wprowadzanie przydzielonych adresów IP do linijki adresowej w
przeglądarce internetowej.

Przykład:
Użytkownik zmienił adres IP urządzenia HeliaLux SmartControl z 192.168.4.1 na własny adres: 192.168.1.35.

Następnie uzyskuje dostęp do swojego urządzenia, wprowadzając nowo przydzielony adres IP do linijki adresowej w przeglądarce
internetowej. 
    
Zawsze należy zapisywać jako zakładkę adres IP danego kontrolera HeliaLux SmartControl na swoim urządzeniu końcowym.
Zagwarantuje to wygodny i jednocześnie sprawny dostęp do pulpitu obsługowego.

Alternatywa 2: Sieć domowa obsługuje technologię przydzielania
domen
Jeśli

we wspólnym gospodarstwie domowym ma być obsługiwanych kilka

kontrolerów HeliaLux SmartControl, należy przydzielić każdemu urządzeniu

indywidualną nazwę sieciową (SSID). 

W celu zmiany nazwy

sieciowej (SSID) zapoznać się z punktem „Zmiana nazwy sieciowej (SSID)

oraz hasła”. W takim przypadku nie należy dezaktywować suwaka „Połącz z

siecią domową”!

Jeśli sieć domowa obsługuje technologię

przydzielania domen, dostęp do poszczególnych kontrolerów SmartControl

można uzyskać, wprowadzając przydzieloną nazwę SSID do linijki adresowej

w przeglądarce internetowej.

Przykład:
Użytkownik

zmienił nazwę sieciową (SSID) z „HLSmartControl” przykładowo na

„Controller1”. Następnie próbuje uzyskać dostęp do swojego urządzenia,

wprowadzając nową nazwę SSID: "http://Controller1" do linijki adresowej w

przeglądarce internetowej. 

Wskazówka

Nazwy sieciowe (SSID) nie mogą zawierać spacji ani znaków diakrytycznych.
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Aktualizacja oprogramowania

Pielęgnacja i konserwacja
Podczas prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy zawsze odłączać kontroler HeliaLux SmartControl od prądu.

W razie potrzeby czyścić urządzenie miękką ściereczką z niewielką ilością łagodnego środka myjącego.

W celu zapewnienia optymalnego sterowania kontrolerem HeliaLux SmartControl zaleca
się regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania. Aktualizacja
oprogramowania usprawnia wydajność oraz może zawierać rozszerzenie funkcjonalności.

1. Ustanowić połączenie za pomocą sieci domowej z pulpitem obsługowym kontrolera
HeliaLux SmartControl. Patrz rozdział „Nawiązywanie połączenia HeliaLux SmartControl z
siecią domową”.

Wskazówka
Upewnić się, że sieć domowa ma dostęp do Internetu.

2. Wybrać zakładkę menu głównego „Ustawienia” (Settings).

3. Przejść do zakładki „Info” i nacisnąć ją.

4. Na nowo załadowanej stronie kliknąć zakładkę „Oprogramowanie” (Firmware). System
sprawdza dostępność nowego oprogramowania.

5. W przypadku dostępności nowego oprogramowania kliknąć zakładkę „Aktualizacja”
(Update).

6. System automatycznie instaluje nowe oprogramowanie i ponownie uruchamia się po
prawidłowym zakończeniu instalacji.

Wskazówka
Nie odłączać kontrolera HeliaLux SmartControl od zasilania sieciowego podczas
aktualizacji oprogramowania. Spowodowana tym utrata danych mogłaby doprowadzić do
awarii urządzenia.
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Kontrolki stanu oraz przyciski funkcyjne na kontrolerze HeliaLux
SmartControl
Kontrolki stanu HeliaLux SmartControl

Niebieska dioda LED: Sieć

Zielona dioda LED: Status

Czerwona dioda LED: Ponowne uruchomienie

Zielony i czerwony - Demo-Mode

 

Świeci nieprzerwanie w przypadku prawidłowego połączenia z domową siecią Wi-Fi.•

Miga krótko dwukrotnie i raz długo w trybie Access Point Mode.•

Miga podczas nawiązywania połączenia z domową siecią Wi-Fi.•

Świeci nieprzerwanie w trybie Auto-Mode (tryb pracy).•

Miga w trybie Service-Mode lub w przypadku sterowania manualnego oświetleniem
za pomocą pulpitu obsługowego.

•

Świeci podczas ponownego uruchamiania systemu.•

miga w trybie demo równolegle.•
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Obsługiwanie za pomocą przycisków na urządzeniu.

Tryb Service-Mode
Idealny do przeprowadzania prac pielęgnacyjnych w akwarium.

 

W trybie Service-Mode wszystkie kolory oświetlenia HeliaLux świecą przez 60 minut z
maksymalnym natężeniem światła:

Aktywowanie:
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „Mode”.
Informacja

Podczas pracy w trybie Service-Mode można sukcesywnie zmniejszać natężenie światła,
naciskając krótko przycisk „Mode”.

Dezaktywowanie:
Ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „Mode”. HeliaLux SmartControl
ponownie przechodzi do trybu Auto-Mode (tryb pracy). Jeśli nie zostanie
przeprowadzone manualne dezaktywowanie, kontroler HeliaLux SmartControl
automatycznie powraca do trybu Auto-Mode po upływie 60 minut (tryb pracy).

Tryb Access Point Mode (AP Mode)

Informacja
Jeśli kontroler SmartControl nie pracuje w trybie Access Point Mode oraz nie ma
połączenia z domową siecią Wi-Fi, można za pomocą interfejsu użytkownika ponownie
uruchomić tryb Access Point Mode poprzez kombinację przycisków na kontrolerze
SmartControl.

Aktywowanie:
Nacisnąć w tym celu jeden raz przycisk „Reboot”, a następnie jeden raz przycisk „Mode”.

Restart

Demo-Mode (Tryb demonstracyjny)

Aktywowanie:
Nacisnąć i przytrzymać przez 20 sekund przycisk „Mode”.
Dezaktywowanie:

W celu opuszczenia trybu Demo-Mode nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk
„Mode”. Następnie kontroler HeliaLux SmartControl ponownie przechodzi do trybu Auto-
Mode (tryb pracy).

Informacje:
W przypadku aktywnego trybu Demo-Mode kontroler SmartControl także po ponownym
uruchomieniu włącza się w tym trybie.

Reset

Tryb Access Point Mode ustanawia własną sieć bezprzewodową, z którą łączą się
urządzenia obsługujące Wi-Fi.

•

Wykonać ponowne uruchomienie systemu na kontrolerze HeliaLux SmartControl.•

Nacisnąć raz przycisk „Reboot”•

Tryb Demo-Mode służy do rozjaśniania i ściemniania lampy HeliaLux w różnych
konfiguracjach oświetleniowych.

•

Przywraca ustawienia fabryczne na kontrolerze HeliaLux SmartControl.•

Nacisnąć raz przycisk „Reboot”, a następnie przytrzymać przez 10 sekund przycisk
„Mode”. Wskazówka: Utracone zostają wszystkie ustawienia.

•
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Rozwiązywanie problemów

 
Problem

 

 
Możliwa przyczyna

 

 
Postępowanie

 

 
Na kontrolerze nie
świecą się kontrolki
stanu.

 

 
Nastąpiła przerwa w zasilaniu
elektrycznym.

 

 
Sprawdzić, czy jest włączony przełącznik na
przewodzie zasilacza.
Sprawdzić gniazdko elektryczne. Użyć do tego
celu urządzenia, o którym wiadomo, że jest w
pełni sprawne.

 

 
Nie można nawiązać
połączenia z
bezprzewodowa siecią
domową (Wi-Fi).

 

 
Na routerze została
wyłączona funkcja Wi-Fi.

 

 
Aktywować Wi-Fi na routerze. Powinno być
nawiązane połączenie z Internetem.

 

 
Po wprowadzeniu
adresu IP kontrolera
Hel iaLux SmartControl
w przeglądarce
internetowej wyświetla
się komunikat: Nie
u d a ł o się załadować
strony.

 

 
Wprowadzono błędny adres
IP lub nieprawidłową nazwę.

 

 
Sprawdzić adres IP. Standardowy adres:
1 9 2 . 1 6 8 . 4 . 1 alternatywnie:
„http://local.HLSmartControl” (pod warunkiem, że
r o u t e r obsługuje technologię przydzielania
domen).

 

 
Nie udaje się otworzyć
pulpitu obsługowego
k o n t r o l e r a HeliaLux
SmartControl w sieci
domowej
oraz
bez przerwy miga
niebieska kontrolka
stanu na kontrolerze
SmartControl.
 
 

 

 
Możliwa przyczyna:
- Wybrana sieć Wi-Fi nie jest
dostępna lub znajduje się
poza zasięgiem.
- Wprowadzono błędne hasło
do sieci Wi-Fi.
- Zmieniono lub błędnie
zapisano nazwę (SSID) sieci
Wi-Fi.
- DHCP lub lokalizacja Ip nie
są kompatybilne z siecią Wi-
Fi.

 

 
Uruchomić kontroler HeliaLux SmartControl na
urządzeniu w trybie Access Point Mode. W tym
celu nacisnąć
raz przycisk „Reboot”, a następnie raz przycisk
„Mode”.
Następuje teraz połączenie kontrolera w trybie
Access Point Mode. W tym celu patrz rozdział
„Ustanawianie połączenia z pulpitem
obsługowym w trybie Access Point Mode”.
Sprawdzić ustawienia sieciowe zgodnie z
opisem zawartym w punkcie „Nawiązywanie
połączenia z siecią domową”.

 

 
Nie udaje się otworzyć
pulpitu obsługowego
k o n t r o l e r a HeliaLux
SmartControl w sieci
domowej
oraz
niebieska kontrolka
stanu na kontrolerze
SmartControl świeci się
stale bez przerwy.

 

 
Zanotowany adres IP jest już
nieważny lub router przydzielił
nowy.
 
 
 
 
 

 

 
Rozwiązanie 1: Przełącz kontroler HeliaLux
SmartControl z powrotem do trybu AP
(przeczytaj punkt „Przejście z sieci domowej do
trybu Access Point Mode”) i ponownie połącz się
z siecią domową (patrz punkt „Łączenie się z
siecią domową”).
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___________________________
Urządzenie końcowe, za pomocą
którego ma być obsługiwany
kontroler HeliaLux Smart Control,
nie jest połączone z tą samą siecią
W i - F i , z którą połączony jest
kontroler.

___________________________

Wprowadzono nieprawidłową
nazwę kontrolera SmartControl do
linijki adresowej przeglądarki
__________________________
Wprowadzono prawidłową nazwę
sieciową (SSID) urządzenia
HeliaLux SmartControl do linijki
adresowej przeglądarki
(standardowo:
„http://HLSmartControl”), jednak nie
uzyskano dostępu do pulpitu
obsługowego, bo prawdopodobnie
router nie obsługuje technologi
przydzielania domen.

 

 
Rozwiązanie 2: Alternatywnie można również
przypisać do kontrolera SmartControl stały
adres IP, za pomocą którego można uzyskać
stały dostęp do kontrolera HeliaLux
SmartControl. W tym celu należy zapoznać się
z punktem „Przydzielanie stałego adresu IP w
sieci domowej”. W takim przypadku należy
upewnić się, że wybrany adres IP będzie
obsługiwany przez sieć domową.
R ozwią za nie 3: Przejdź do interfejsu
administrowania swojego routera, aby
sprawdzić, czy być może kontroler HeliaLux
SmartControl posiada przypisany nowy adres
IP.
____________________________
Upewnić się, że urządzenie końcowe jest
połączone z tą samą siecią Wi-Fi, z którą
połączony jest kontroler HeliaLux SmartControl.
.____________________________
Wprowadzić nazwę sieciową (SSID) kontrolera
Hel iaLux SmartControl do linijki adresowej
przeglądarki.
Jeśli nazwa sieciowa (SSID) nie została
zmieniona, brzmi standardowo:
„http://HLSmartControl”
Alternatywnie można uzyskać dostęp do
kontrolera HeliaLux SmartControl
wprowadzając adres IP, który został
przydzielony przez sieć domową. W tym celu
należy przeczytać instrukcję obsługi routera.
____________________________
Wprowadzić do linijki adresowej przeglądarki
adres IP, który został przydzielony przez sieć
domową kontrolerowi SmartControl.
W tym celu należy przeczytać instrukcję obsługi
routera.
Alternatywnie można uzyskać dostęp do
kontrolera HeliaLux SmartControl w trybie
Access Point Mode. W tym celu należy
zapoznać się z punktem: „Przejście z sieci
domowej do trybu Access Point Mode”

 

 
Kontroler HeliaLux
SmartControl nie
działa po
aktualizacji
oprogramowania.

 

 
Podczas aktualizacji
oprogramowania zostało
p r z e r w a n e połączenie z
kontrolerem.

 

 
Przywrócić kontroler HeliaLux SmartControl do
ustawień fabrycznych. Jeśli to nie przyniesie
efektu, należy skontaktować się z działem
obsługi klienta firmy JUWEL.
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• Jeśli lampa jest uszkodzona lub jeśli zamierzasz ją wymienić, nie wyrzucaj jej wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddać
lampę do odpowiedniego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem lub zapytać sprzedawcę / odpowiednie
władze o właściwą procedurę. Nowe przepisy nakładają obowiązek recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(Europejska Dyrektywa WEEE z mocą obowiązującą 2012/19/ WE).

• Podłączanie kabli należy wykonać zgodnie z ilustracjami.

 

Deklaracja gwarancyjna
Na nasz produkt JUWEL Aquarium udzielamy nabywcy, o ile jest on też użytkownikiem, gwarancji na okres 24 miesięcy na wypadek,
gdyby nasz produkt posiadał wady, przy uwzględnieniu następujących warunków:

§ 1 Zakres gwarancji
(1) Gwarancja obejmuje sprzedany Państwu produkt JUWEL Aquarium ze wszystkimi do niego przynależnymi pojedynczymi częściami,
jednakże z wyjątkiem części zużywających się, takich jak T5 & T8 lampy świetlówkowe i materiały filtrujące.
Gwarancja ogranicza się jedynie do samego produktu i nie obejmuje innych szkód rzeczowych i/lub obrażeń ciała osób. Ponadto
obowiązują też przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, które nie są
ograniczone przez wymienione wyżej postanowienie.
(2) Gwarancja realizowana jest w taki sposób, że w zależności od naszej decyzji wymieniony lub naprawiony zostanie kompletny produkt,
bądź jego części składowe.
W razie niepowodzenia tych środków w zależności od Państwa wyboru obniżona zostanie cena zakupu lub też produkt zostanie przyjęty
z powrotem, a cena zakupu zwrócona.

§ 2 Okres gwarancji i jej realizacja
(1) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu JUWEL Aquarium do klienta. 
Warunkiem udzielenia gwarancji jest użytkowanie naszego produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowa obsługa lub
konserwacja, a w szczególności przestrzeganie odpowiedniej instrukcji obsługi. Dalszym warunkiem jest też zakaz dokonywania napraw
produktu lub jego części składowych przez nieautoryzowane warsztaty serwisowe lub osoby. Gwarancja przepada, gdy produkt nosi
ślady uszkodzeń mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności jednak w
razie stłuczenia szkła.
(2) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji wystąpią wady, należy niezwłoczniezgłosić roszczenia gwarancyjne, najpóźniej jednak w
ciągu czternastu dni od wystąpienia wady, w punkcie sprzedaży, który sprzedał / dostarczył produkt.
Wynikające z przepisów prawnych uprawnienia gwarancyjne zostają przy tym dla Państwa zachowane.
(3) Roszczenia gwarancyjne uwzględniane będą jedynie wtedy, gdy przedłożony zostanie paragon kasowy dokumentujący zakup
produktu JUWEL Aquarium.

Niniejsza deklaracja gwarancyjna jest tłumaczeniem, miarodajna jest wersja niemiecka.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

© JUWEL AQUARIUM
® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux,
MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, AquaHeat, EasyFeed,
High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Eccoflow,
Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad, BioCarb, BioPlus, 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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