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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

 

 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE) i jest tym samym zgodny z normami CE.
www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

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 czynnościach czyszczenia i
konserwacji możliwej do wykonania przez użytkownika.

•

Wtyczki sieciowe urządzeń elektrycznych nie mogą być wilgotne. Podłączać wtyczki elektryczne do sieci prądu na takiej
wysokości, aby przewód przyłączeniowy tworzył pętlę, po której będzie spływała woda.

•

Urządzenia elektryczne do akwarium (oświetlenie, grzałki, pompka itp.) należy zawsze eksploatować za pośrednictwem
wyłącznika różnicowoprądowego o maksymalnym prądzie zadziałania 30 mA. Jeśli wykorzystywane gniazdo instalacji
domowej nie jest zabezpieczone takim wyłącznikiem ochronnym, to należy zastosować dostępną w handlu listwę
zasilającą z wbudowanym wyłącznikiem różnicowoprądowym.

•

Przed kontaktem z wodą należy wyciągnąć wtyczki sieciowe wszystkich eksploatowanych w wodzie urządzeń.•

Urządzenia elektryczne wolno eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach.•

Należy przestrzegać, że pompę wolno uruchamiać jedynie w wodzie. Przed wyjęciem pompy z obudowy EccoSkim
należy odłączyć wszystkie wtyczki sieciowe. Pompę wolno eksploatować jedynie w pomieszczeniach i w temperaturze
wody maksymalnie do 35 stopni Celsjusza. Nie wolno naprawiać przewodu przyłączeniowego. Uszkodzoną pompę
zawsze należy wymienić w całości.

•
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Części składowe EccoSkim

JUWEL EccoSkim
 
JUWEL EccoSkim łączy w sobie zalety produktu, jakim jest odsysacz powierzchniowy o kompaktowej konstrukcji i wysokiej,
regulowanej wydajności odsysania powierzchniowego.
Przy wydajności 300 l/h i zużyciu zaledwie 4,4 W JUWEL EccoSkim gwarantuje efektywne odsysanie powierzchniowe w
akwariach słodkowodnych i morskich.
Substancje powierzchniowo czynne są skutecznie odsysane i przenoszone lub absorbowane do systemu filtrów JUWEL.
 

 

 

Pływak1.
Rurka regulacji przepływu2.
Obudowa EccoSkim3.
Pompa Eccoflow 3004.
Wieszak na filtr EccoSkim5.
Klapa wieszaka na filtr6.
Uchwyt ssący7.
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Uruchamianie JUWEL EccoSkim
Zmontować wszystkie części składowe JUWEL EccoSkim, jak
pokazano na poniższej ilustracji.
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Montaż w akwariach firmy JUWEL
JUWEL EccoSkim można instalować we wszystkich
akwariach JUWEL – modele Rio, Lido, Vision, Trigon i Primo
110.

 

Złożyć JUWEL EccoSkim zgodnie z instrukcją.1.
Zawiesić JUWEL EccoSkim w szczelinie systemu
filtrującego JUWEL.

2.

Obrócić całkowicie rurkę regulacji przepływu.3.
Podłączyć pompę do zasilania.4.
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Montaż we wszystkich pozostałych akwariach
JUWEL EccoSkim nadaje się również do stosowania we
wszystkich popularnych akwariach szklanych. Aby
przymocować JUWEL EccoSkim do szyby szklanej, należy
użyć dołączonego uchwytu ssącego.

 

Złożyć JUWEL EccoSkim zgodnie z instrukcją.1.
Zamontować uchwyt ssący na obudowie JUWEL
EccoSkim w przeznaczonych do tego celu szczelinach.

2.

Przymocować JUWEL EccoSkim do szyby szklanej.
Upewnić się, że górna część pływaka wystaje do połowy
z wody.

3.

Obrócić całkowicie rurkę regulacji przepływu.4.
Podłączyć pompę do zasilania.5.
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Regulacja siły odsysania

Konserwacja JUWEL EccoSkim

 
Złożyć JUWEL EccoSkim zgodnie ze wskazówkami opisanymi w punkcie
„Uruchamianie JUWEL EccoSkim” i uruchomić urządzenie.

1.

Aby dostosować siłę ssania do potrzeb, należy obrócić całkowicie rurkę
regulacji przepływu zgodnie z ilustracją.

2.

1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową pompy Eccoflow.
2. Wyjąć JUWEL EccoSkim wraz z wieszakiem filtra z akwarium.
3. Demontować JUWEL EccoSkim w następującej kolejności:

UWAGA!
Nie ciągnąć za przewód pompy!
Może to doprowadzić do zerwania przewodu i innych uszkodzeń!
 
4. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodu powietrza, regularnie
usuwać osady z JUWEL EccoSkim przy użyciu ciepłej wody.
5. Ponownie złożyć części, w odwrotnej kolejności.
6. Podłączyć pompę do prądu.
 

Przytrzymać mocno obudowę EccoSkim i jednocześnie przesunąć w
dół wieszak filtra.

1.

Zdjąć obudowę EccoSkim.2.
Zdjąć pompę z wieszaka filtra, lekko ciągnąc i obracając jej obudowę.
 

3.
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Konserwacja pompy JUWEL Eccoflow

Wskazówka
Aby zapewnić optymalne działanie i spokojny bieg pompy, zalecamy wymianę części zużywających się, takich jak wirnik i oś
wraz z odpowiednimi łożyskami gumowymi w odstępach co ok. 12 miesięcy. (Nr wyrobu: Impeller Eccoflow 300: 85092)
W tym celu proszę zwrócić się do specjalistycznego sklepu.

Prawidłowy recykling (odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Oznakowanie na produkcie lub dokumentacji produktu informuje, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucać do pojemników
na zwykłe odpady domowe.
Niniejsze urządzenie usuwać oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia
ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. Poddać urządzenie przepisowemu recyklingowi w celu wspierania
wtórnego wykorzystania zasobów surowcowych.
Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sklepem, w którym dokonali zakupu produktu, celem poinformowania się, w
jaki sposób przeprowadzić ekologiczny recykling urządzenia.

 
Należy w regularnych odstępach (przynajmniej raz w
miesiącu) sprawdzać działanie pompy JUWEL Eccoflow 300 i
czyścić ją.
 
Sposób postępowania:
 
 

 

Odłączyć od prądu wszystkie urządzenia pracujące w
wodzie.

1.

Zdjąć pompę, jak opisano w punkcie „Konserwacja
JUWEL EccoSkim”, z obudowy JUWEL EccoSkim, jak
również z wieszaka filtra.

2.

Starannie oczyścić wszystkie części. Aby otworzyć
pompę, należy użyć załączonych obcęgów. Konieczne
jest, aby wyjąć wirnik z komory i wyczyścić zarówno ją,
jak i wirnik z osadów i zanieczyszczeń. Użyć szczotki
czyszczącej dołączonej do JUWEL EccoSkim. W innym
wypadku naruszona zostanie sprawność pompy.
Sprawdzić również wirnik pod kątem zanieczyszczeń i
ew. oznak zużycia elektromagnesu.

3.

Zamontować pompę Eccoflow w odwróconej kolejności.
Zwrócić szczególną uwagę na łożyska gumowe
znajdujące się na obu końcach osi.

4.

Ponownie podłączyć do prądu urządzenia pracujące w
wodzie.

5.
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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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