ODMULACZ BATERYJNY DO AKWARIUM
MODEL: AG85
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości urządzenie do oczyszczania akwarium z mułu i innych
zanieczyszczeń osiadających na dnie zbiornika.
Dzięki temu urządzeniu czyszczenie akwarium nie będzie już smutną
koniecznością. Jedyne co musimy zrobić to włożyć odmulacz do naszego
akwarium a następnie wcisnąć kciukiem przycisk na samym szczycie. Po tym
zabiegu nasz odmulacz niczym odkurzacz zaczyna zasysanie nieczystości z dna
zbiornika pozostawiając je w koszyczku, a "wypluwając" czystą wodę do naszego
akwarium.

2. Użytkowanie
Włóż 2 baterie R14 1,5V do środka odmulacza zwracając uwagę na odpowiednią
polaryzację +/A) Jeżeli chcesz usuwać muł bez usuwania wody w
akwarium używaj odmulacza tak jak pokazano na
rysunku. Po skończonej pracy wyczyścić koszyczek
z mułem

B) Jeżeli chcesz usuwać muł razem z wodą z
akwarium używaj odmulacza tak jak pokazano na
rysunku. Po skończonej pracy uzupełnij wodę w
akwarium do odpowiedniego poziomu.

Cechy produktu
• Zasilany dwiema bateriami R14 1,5V
• Wygodny przycisk włączający na górnej części urządzenia
• W zestawie dwie średnice rurek ssących nadające się do używania w
małych i dużych akwariach
• Możliwość zawieszenia na krawędzi akwarium
• Posiada regulację długości odmulacza
• Zdejmowany, materiałowy pojemnik na zanieczyszczenia
• Dołączony wąż umożliwia jednoczesne odmulanie i wymianę wody w
akwarium
W zestawie
• Odmulacz bateryjny
• 3 rurki połączeniowe z regulowaną wysokością
• Szeroka, ząbkowana końcówka odmulająca
• Woreczek na zanieczyszczenia
• 26 centymetrowa rurka do usuwania wody i zanieczyszczeń z akwarium
• 2 baterie R14 1,5V
Specyfikacja
• Maksymalna głębokość wody 52cm
• Przepływ wody: 520l/h

3. Uwagi i środki ostrożności
• Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
• Używać tylko alkalicznych baterii o równym stopniu rozładowania.
• Podczas jakichkolwiek prac konserwacyjnych w akwarium wszystkie
urządzenia powinny być odłączone od prądu.
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