
Nano Power LED 3.5 / 5.0 

 

Mini akváriumokhoz csatlakoztatható világítás 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes utasítást, mielőtt bekapcsolná a berendezést. Tegye el ezeket 

az utasításokat későbbi felhasználás céljából. 

 
Gratulálunk, Ön a DENNERLE minőségi termékét választotta!Kérjük tartsa be a használati utasítást. A 

DENNERLE jó szórakozást kíván akváriumához!  

Biztonsági információk 

• Soha ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába! A lámpa fénye veszélyes lehet a szemre. 

• Karbantartáskor és telepítéskor húzza ki a lámpát az áramból, hogy elkerülje a szem sérülését. 

• Fotobiológiai biztonság a DIN EN 62471 szerint: 1. kockázati csoport (alacsony kockázat). 

• Csak 100–240 V - 50/60 Hz váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztatható. 

• Csak beltéri használatra. 

• A LED-modulnak mindig legalább 15 mm-el a víz felszíne felett kell lennie. 

• Ne működtesse a lámpát víz alatt. 

• A lámpát csak teljesen összeszerelt állapotban használja. 

• Az akváriumba nyúlás előtt mindig húzza ki az összes vízben lévő berendezést az áramforrásból. 

• A lámpa felszerelése után a hálózati csatlakozónak mindig elérhetőnek kell lennie. 

• Mindig gondoskodjon a lámpa hatékony hűtéséről, ne takarja le a lámpát vagy a hálózati adaptert. 

• A kábelnek és az akváriumból vezető összes kábelnek lecsepegő hurokkal kell rendelkeznie, hogy a 

lefolyó víz ne érhesse el a berendezést vagy a hálózati csatlakozót. 

• Ha a kábel vagy a hálózati adapter megsérül, a lámpát már nem szabad használni. A sérült kábelt 

vagy hálózati adaptert ki kell cserélni. Csak eredeti Dennerle cserealkatrészek használhatók. 

Forduljon kereskedőjéhez vagy a Dennerle ügyfélszolgálatához. 

• A lámpát korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, valamint kellő ismeretekkel 

nem rendelkező személyek NEM használhatják, kivéve, ha ezeket a személyeket saját felelősségükre 

egy másik felelős személy felügyeli, vagy utasítást ad a berendezés használatáról. A terméket tartsa 

távol a gyermekektől! 

• A lámpát nem szabad az akvárium fedőlapjára rögzíteni. 

• Abban az esetben, ha a lámpa véletlenül a vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózati 

aljzatból! A LED-lámpa újbóli használata előtt várja meg, hogy teljesen megszáradjon. 

 

1.  A csomag tartalma és az alkatrészek leírása (1) 

A. LED-lámpa tápkábellel 

B. 2 rögzítő rud rozsdamentes acélból, 2 rögzítővel a lámpához 

2 rögzítőkapocs kábelvezetővel 

C.  Rögzítő 5 mm-es akváriumüvegekhez, 2 rögzítőcsavarral a rögzítő rudakhoz 

D.  Hálózati adapter tápkábellel 

E.  Imbuszkulcs a rögzítőcsavarokhoz 

2. Összeszerelés 

• Helyezze a rögzítő rudakat a rögzítőbe, húzza meg finoman a csavarokat az imbuszkulccsal. A 

rögzítő érintkező felületének előre kell néznie, vagyis a rögzítő rudak irányába. (2) 

• 1. Tolja a rögzítőkapcsot a rögzítő rudakra (kábelvezető befelé). (3) 

• 2. Tolja a rögzítőkapcsot a rögzítő rudakra (kábelvezető kifelé). (4) 

• Helyezze be a lámpát. (5) 

• Helyezze be a rögzítő gyűrűket. (6) 



• Tolja a kábelt a rögzítőkapocs-vezetőkbe. (7) (8) 

3. Telepítés 

• Csatlakoztassa a lámpát a tartószerkezettel az akváriumüveghez (5 mm vastag) kívánt pozícióban. 

(9) 

• Csatlakoztassa a lámpa kábelét a hálózati adapterhez. 

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramforráshoz. 

• Szükség szerint állítsa be a fényt. (10) 

• A szélesebb vagy mélyebb akváriumok megvilágításához szerelje fel a rögzítõ rudakat a 11. ábra 

szerint. (11) 

• A Nano Power LED 3.5 10-15 literes édesvízi akváriumok megvilágítására alkalmas, a Nano Power 

LED 5.0 10-30 literes akváriumokra. Nagyobb akváriumokhoz használjon megfelelő számú kiegészítő 

lámpát. 

 

4. A lámpa tisztítása 

• Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja lehűlni a lámpát. 

• Tisztítsa puha, nedves ronggyal és enyhe tisztítószerrel. 

• Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mert a felület megsérülhet! 

 

5. Műszaki adatok 

Megengedett hálózati feszültség: 100-240 V AC / 50-60 Hz 

Teljes áramfogyasztás: Power LED 3.5: 4,5 W, Power LED LED 5.0: 5,5 W 

Kábelhossz a lámpához: 180 cm 

Hálózati adapter kábelhossza: 40 cm 

A hálózati adapter akár 60 ° C-ra is felmelegedhet. 

A fényerő nem szabályozható 

Védettség: IP 47 (Véd az ideiglenes merülés ellen) 

 

LED modul: 

12 LED-del 

Különösen biztonságos alacsony feszültség (20 V) 

Energiafogyasztás: Power LED 3.5: 3,5 W; Power LED 5.0: 5 W 

Színhőmérséklet: 6500 Kelvin (nappali fény) 

Színvisszaadás: nagyon jó 

Fényáram: Power LED 3.5: 400 lm; Power LED 5.0: 500 lm 

Átlagos élettartam: 20.000 óra 

 

6. Pótalkatrészek és tartozékok 

5717 LED modul 3.5 

5713 LED modul 5.0 

5718 Hálózati adapter a LED modul 3.5-hez 

5714 Hálózati adapter a LED modul 5.0-hoz 

5715 Tartó 2 csavarral 

7. Garanciális feltételek 

Garancia 

Hiba esetén a garanciát érvényesítheti kereskedőjénél a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 



A fentiek ellenére a Dennerle felelős a termék hibája következtében okozott egyéb vagyoni károkért, 

valamint a termékfelelősségi törvénynek megfelelően az okozott esetleges személyi sérülésekért. 

A Dennerle 2 év garanciát nyújt a vásárlónak a vásárlás napjától számítva. 

A garancia a gyártási és az anyaghibákra terjed ki. A garanciális időszak alatt a Dennerle a hibás 

alkatrészeket ingyenesen kicseréli és / vagy megjavítja, feltéve, hogy a készüléket 

rendeltetésszerűen, az utasításoknak megfelelően használták. 

A garanciális időszak alatt a készüléket csak a Dennerle szerviz szerelheti szét, különben a garancia 

érvényét veszti. 

Ha garanciális igénye van, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy küldje el a készüléket a 

vásárlást igazoló nyugtával a Dennerle szervizének (postaköltség a vevőt terheli). 

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

Értékesítés: Dennerle GmbH, Kröpper Straße 17, D-66957 Vinningen 

Műszaki segítségnyújtás: Dennerle GmbH, Industriestraße 4, 

D-66981 Münchweiler, www.dennerle.com 
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