
Nano-style LED S / M / L 

Mini akváriumhoz csatlakoztatható lámpa 

Gratulálunk, Ön a DENNERLE minőségi termékét választotta! A DENNERLE jó szórakozást kíván 

akváriumához!  

1. Előszó 

Ez a használati utasítás elmagyarázza, hogyan használja biztonságosan a Nano Style LED S / M / L 

akvárium lámpát. A lámpa első üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a 

használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Kérjük, hogy az használati 

útmutatót mindig tartsa a fűtő közelében. Kérjük, adja át a használati utasítást, ha a lámpát eladja, 

vagy továbbadja.  

2. Helyes használat 

A lámpát az akvárium megvilágítására használják. Csak beltéri (szobahőmérsékleten történő) 

használatra szolgál. A helyes használat magában foglalja ezen üzemeltetési utasítások, különösen a 

biztonsági előírások helyes betartását. Bármely más célra történő felhasználás, illetve módosítás és 

illetéktelen javítás tilos. A nem megfelelő használat anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. A 

Dennerle GmbH nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 

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. 

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

• Győződjön meg arról, hogy a hálózati adaptert maradékáram-megszakító védi (a maximális 

maradékáram 30 mA). Ha kétségei vannak, kérdezze meg villanyszerelőjét. 

• 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. 

• Égésveszély: Használat közben a lámpa forróvá válik. A működés közben és röviddel azután ne 

érintse meg puszta kézzel. 

• Túlmelegedés veszélye: mindig gondoskodjon a lámpa hatékony hűtéséről, ne takarja le a lámpát 

vagy a hálózati adaptert. A hálózati tápegység hőmérséklete elérheti a 65 °C-t. 

• A lámpa kábelének és az akváriumból kivezető összes kábelnek lecsepegtető 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 világítást korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, tapasztalathiánnyal és / 

vagy 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. 

• A fűtőtestet nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. A helyi hulladékkezelő 

központnál kell leadni. 



 

• 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. 

 

4. A csomag tartalma és az alkatrészek leírása 

1. LED lámpa tápkábellel 

2. Hálózati adapter tápkábellel 

 

5. Telepítés 

• Rögzítse a lámpát az akváriumon a kívánt helyre (Style LED S: vastagsága 3-10 mm, Style LED M/L: 

vastagsága 4-6 mm. A Style LED S esetében, a tartó az üveg vastagságához igazítható a konzol 

beállításával. 

• Csatlakoztassa a LED-modul kábelét a hálózati adapter kábeléhez. 

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramforráshoz. 

Nano style LED S: 10 L alatti akváriumokhoz 

Nano style LED M: 10-30 L-es akváriumokhoz 

Nano style LED L: 30-60 L-es akváriumokhoz 

Nagyobb akváriumokhoz használjon több lámpát. 

• A lámpához javasoljuk, hogy használjon időzítőt. Állítsa be megfelelő megvilágítási időt az 

akváriumban használt növényektől és állatoktól függően (kb. 8-12 óra / nap). 

 

6. 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! 

 

7. Műszaki adatok 

 

Feszültség: 100-240 V AC / 50-60 Hz 

A fény teljes energiafogyasztása: Nano Style LED S: 3 W; Nano Style LED M: 6 W; Nano Style LED L: 8 

W 

Lámpa kábelhossza: 160 cm 

Hálózati adapter kábelhossza: 40 cm 

Színhőmérséklet: 6500 Kelvin 

Színvisszaadás: nagyon jó / CRI 90 

Fényáram: Nano Style LED S: 100 lm; Nano Style LED M: 500 lm; Nano Style LED L: 1000 

Átlagos élettartam: 50 000 óra (L 70) 

 

8. Pótalkatrészek és tartozékok 

 

10124 hálózati adapter Nano Style LED S-hez (EU verzió) 

10125 hálózati adapter Nano Style LED M-hez (EU verzió) 

10126 hálózati adapter Nano Style LED L-hez (EU verzió) 

10127 hálózati adapter Nano Style LED S-hez (UK verzió) 

10128 hálózati adapter Nano Style LED M-hez (UK verzió) 

10129 hálózati adapter Nano Style LED L-hez (UK verzió) 

10130 hálózati adapter Nano Style LED S-hez (amerikai verzió) 



10131 hálózati adapter Nano Style LED M-hez (amerikai verzió) 

10132 hálózati adapter Nano Style LED L-hez (amerikai verzió) 

 

 

9. Garanciális feltételek 

Garancia 

Meghibásodás 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 

 

 

 

http://www.dennerle.com/

