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Wstęp
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup akwarium firmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie.
Nasze produkty są produkowane z zachowaniem największej staranności i przy użyciu najnowocześniejszej techniki. Do wytworzenia
tych produktów przyczyniło się ponad 50 lat doświadczenia w produkcji akwariów i akcesoriów do nich. Są one zaprojektowane i
wyprodukowane według najnowszego stanu techniki i badań naukowych w ich obszarze wykorzystywania.

Prosimy Państwa najpierw o uważne przeczytanie wszystkich rozdziałów tej instrukcji obsługi i sprawdzenie, czy nabyte akwarium
JUWEL jest kompletne. Dopiero po tym można uruchomić akwarium. Części elektryczne należy przyłączyć do sieci dopiero na koniec.
Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących konserwacji i czyszczenia wszystkich komponentów.
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 BEZPIECZEŃSTWA

• Urządzenia elektryczne wolno eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach.
• Nigdy nie otwieraj urządzenia NovoLux Day Control w przypadku jego uszkodzenia lub awarii ani nie dokonuj naprawy przewodu
zasilającego. Zawsze wymieniaj całe urządzenie w przypadku uszkodzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa stosowanie urządzenia NovoLux Day Control jest możliwe tylko z oryginalną lampą JUWEL NovoLux
LED i zasilaczem sieciowym JUWEL.
• Przed kontaktem z wodą należy odłączyć wtyczkę sieciową wszystkich eksploatowanych w wodzie urządzeń.
• Urządzenia elektryczne do akwarium (oświetlenie, grzałki, pompka itp.) należy zawsze eksploatować wyłącznie za pośrednictwem
wyłącznika różnicowoprądowego (wyłącznik automatyczny EL) 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.
• Z tego urządzenia mogą korzystać wyłącznie dzieci w wieku od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub
umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użycia urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą
przeprowadzać bez nadzoru czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
• Urządzenie może zawierać drobne elementy. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

• Nigdy nie wrzucać urządzenia do ognia.
• Instalacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi normami EN i krajowymi przepisami
elektrycznymi.

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

Lista modeli

Artykuł Nr artykułu Napięcie wejściowe TA (°C)
Moc znamionowa

obciążenia
wyjściowego

Napięcie wyjściowe

NovoLux Day Control 49500 24V DC TA: 45 Max. 96 W 24 V DC

NovoLux Day Control
Urządzenie NovoLux Day Control umożliwia sterowanie oświetleniem NovoLux LED.

Można zdefiniować indywidualny profil oświetleniowy w ciągu dnia dzięki dwóm fazom zmiany oświetlenia (wschód i
zachód słońca), dla których wyznaczane są momenty uruchomienia i czas trwania.
Okresy pomiędzy dwoma fazami zmiany oświetlenia (wschód i zachód słońca) są fazami stałymi, w których utrzymywana jest uzyskana
intensywność oświetlenia.

Uruchomienie
Podłączyć obydwie wtyczki (A+B) urządzenia NovoLux Day Control do oświetlenia NovoLux LED oraz kabel przyłączeniowy z wtykowym
zasilaczem sieciowym zgodnie z ilustracją. Urządzenie jest teraz włączone
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Ustawianie godziny
1. Wybrać przyciskiem [SET] pozycję menu [h].

2. Przyciskiem nawigacyjnym ustawić czas uruchomienia. [SET] umożliwia przełączanie między godzinami i minutami. Potwierdzić
ustawiony czas rozpoczęcia przyciskiem [SET].

Konfiguracja profilu oświetleniowego

Przykład oświetlenia dziennego:

Pierwsza faza zmiany oświetlenia‚ wschód słońca, rozpoczyna się o godz. [h1] 10:00 i trwa [d1] 30 minut – zatem o godz. 10:30 osiąga
100% możliwej intensywności oświetlenia. 

Druga faza zmiany oświetlenia‚ zachód słońca, rozpoczyna się o godz. [h2] 17:00 i również trwa 30 minut [d2] – zatem zaciemnianie
kończy się o godz. 17:30 poziomem naświetlania równym 0%.

W fazie stałej (w godz. 10:30 – 17:00), która jest czasem pomiędzy dwoma fazami zmiany oświetlenia, do rozpoczęcia kolejnej fazy
zmiany oświetlania moduł NovoLux LED świeci ze 100% intensywnością oświetlenia.

Pielęgnacja i konserwacja

Należy pamiętać, że po odłączeniu urządzenia od prądu konieczne jest ponowne zaprogramowanie. 
Podczas prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie NovoLux Day Control od prądu.

Zalecamy, aby w razie potrzeby wyczyścić go miękką ściereczką z niewielką ilością łagodnego środka myjącego.

Pierwsza zmiana fazy oświetlenia (wschód słońca) [h1] / [d1]

Ustawianie czasu uruchomienia
1. Wybrać przyciskiem [SET] pozycję menu [h1].
2. Przyciskiem nawigacyjnym ustawić czas uruchomienia. [SET] umożliwia przełączanie
między godzinami i minutami. Potwierdzić ustawiony czas rozpoczęcia przyciskiem [SET].

Czas uruchomienia został zapisany w pamięci.

Ustawianie okresu trwania
1. Wybrać przyciskiem [SET] pozycję menu [d1].
2. Przy pomocy przycisku nawigacyjnego ustawić okres trwania w minutach (5 do 60
minut). Potwierdzić ustawiony czas rozpoczęcia przyciskiem [SET].
3. Czas trwania został zapisany w pamięci.

Druga faza zmiany oświetlenia (zachód słońca) [h2]/[d2]
Powtórzyć w/w etapy dla czasu uruchamiania [h2] i okresu trwania [d2] drugiej fazy
zmiany oświetlenia.
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WSKAZÓWKA:

Urządzenie NovoLux Day Control nie może być umieszczane na ramach akwariowych.

Prawidłowa utylizacjaPrawidłowa utylizacja

• 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.

 

Opcjonalnie:

Dodatkowe oświetlenie LED NovoLux firmy JUWEL do akwarium jest dostępne także w
innych kolorach i rozmiarach.

 

Wskazówka:

Termometr cyfrowy 2.0 JUWEL
Do kontroli temperatury wody w akwarium zalecamy stosowanie termometru cyfrowego
JUWEL (nr wyrobu 85702). Prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem.

Wskazówka:

SmartFeed - Automatyczny podajnik karmy
Oferujemy Państwu automatyczny podajnik karmy JUWEL pasujący do wszystkich
akwariów marki JUWEL. Dostępny jest on w specjalistycznych sklepach jako oryginalny
osprzęt JUWEL Aquarium (numer wyrobu 89010).
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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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