
Nano Heater Compact 25/50/100/150 Watt 

Akváriumfűtés édes-és sósvízi akváriumokhoz 

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 Heater Compact 

25/50/100/150 wattos akvárium fűtőtestet. A fűtőberendezés első üzembe helyezése és használata 

előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági 

előírásokra. Kérjük, hogy a használati útmutatót mindig tartsa a termék közelében. Kérjük, adja át a 

használati utasítást, ha a fűtést eladja, vagy bármilyen más módon továbbadja. 

2. Helyes használat 

A fűtőtest az akvárium fűtésére és a víz hőmérsékletének állandó fenntartására szolgál. Csak beltéri 

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

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

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

GmbH nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 

3. Biztonsági előírások 

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel. Csak 

váltóárammal használható, 220-240 V - 50 Hz. 

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

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

• Csak beltéri használatra. 

• Mindig húzza ki a fűtőt az elektromos hálózatról (húzza ki a csatlakozódugót), mielőtt a kezét vízbe 

helyezné, a vizet leeresztené, vagy az akváriumot tisztítaná! Ez vonatkozik az akváriumban vagy az 

akváriumon található összes egyéb elektromos berendezésre is. 

• A hálózati csatlakozónak a fűtés beszerelése után mindig hozzáférhetőnek kell lennie. 

• A fűtést a szívóág vagy a kifolyó közelében helyezze el, így mindig jó vízáramlást biztosítva a fűtés 

körül. 

• Égésveszély: a fűtés használat közben felforrósodik. Soha ne érjen hozzá puszta kézzel. A fűtés a 

vízből való eltávolítás után néhány percig forró marad. 

• Túlmelegedés veszélye: a fűtésnek mindig teljesen víz alatt kell lennie. A maximális merülési 

mélység 80 cm. 

• A fűtőtestet nem szabad bekapcsolt állapotában kivenni a vízből, esetleg rövid ideig (!) szabad 

kiemelni a vízből a hőmérséklet beállításához. Ha a fűtőtest 20 másodpercnél hosszabb ideig jár víz 

felett, azonnal ki kell húzni az áramból és vissza kell meríteni a víz alá. 

• A fűtő hővédelmi biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Ha víz nélkül működteti, bizonyos idő után 

automatikusan kikapcsol. Lehűlés után újra bekapcsol. 



• A fűtő kábelére és az akváriumból kivezető összes kábelre tegyen egy hurkot, ami megakadályozza 

a víz lefolyását a kábelek mentén, így elérve a berendezéseket vagy a hálózati dugaljt. 

• Mészkő és más anyagok lerakódása a fűtőtesten károsíthatják a hőleadási teljesítményt és a 

működést. Ha a fűtő koszos lesz, azonnal tisztítsa meg. 

• A fűtőt 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! 

• Soha ne nyissa ki a házat. 

• A fűtőberendezés üzembe helyezése és a karbantartás előtt ellenőrizze a tápkábelt. Ha bármilyen 

sérülés tapasztalható, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, tegye félre a fűtőtestet, és miután 

kihűlt, dobja el. 

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

hulladékkezelő központnál kell leadni. 

4. Jelmagyarázat 

1 fűtő 

2 tapadókorong (2 db) 

3 tartóelem 

4 Hőmérsékleti skála LED kijelzővel 

5 Hőmérséklet beállító gomb 

6 Tápkábel 

7 Hálózati csatlakozó 

5. Összeszerelés és használatba helyezés 

• Helyezze be a két tapadókorongot (2) a rögzítő furatokba a tartóelemen (3) és forgassa el 90 °-al. 

• Csúsztassa a tartóelemet (3) a fűtőházra (1), kattanásig. 

A tartó 180 ° -al elfordítva a házra is tolható. Ez azt jelenti, hogy a fűtés az akvárium elejére és 

hátuljára is felszerelhető. 

• Óvatosan nyomja a fűtőtestet a tartóval a tiszta üvegre az akvárium megfelelő helyén, függőleges 

helyzetben. 

• Vezesse felfelé a tápkábelt (6) az akváriumból, kerülje el az éles széleket. Az akváriumon kívül a 

kábelt csepegtető hurokkal kell ellátni, hogy a lefolyó víz ne érhesse el az áramforrást. Dugja be a 

hálózati csatlakozót (7) 

6. Hőmérséklet beállítása és működtetés 

A kívánt vízhőmérsékletet, 20 és 33 ° C között, a készüléken található gombbal (5) lehet beállítani. A 

gomb megnyomásával a hőmérséklet 1 °C-al nő, 20-24 ° C (kék LED), 25-29 °C (zöld LED) és 30-33 °C 



(piros LED) tartományban. Kb. 2 másodperccel a gomb lenyomása után az összes LED egymás után 

kigyullad, jelezve, hogy a beállított hőmérséklet elmentésre került. 

A fűtés a beállított hőmérséklet mellett a LED villogásával megjeleníti az aktuális vízhőmérsékletet is: 

• Ha az aktuális vízhőmérséklet a beállított hőmérséklet alá kerül, a fűtő melegíteni kezdi a vizet, az 

összes LED az aktuális hőmérséklettől a beállított hőmérsékletig egymás után felvillan. 

• A beállított hőmérséklet elérése után a LED folyamatosan világít. 

• Ha az aktuális hőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet, a víz hőmérsékletét jelző LED 

gyorsan villog, és a fűtés kikapcsol. 

Felhívjuk figyelmét, hogy időbe telik, amíg a víz hőmérséklete beáll. A beállító skálán (4) lévő 

hőmérsékletek útmutatásul szolgálnak. A víz hőmérsékletét hőmérővel kell ellenőrizni. Bizonyos 

működési idő után a hőmérséklet újbóli beállításának szükségessége normális, nem jelent működési 

hibát. 

7. Tisztítás 

Ha alga vagy vízkő lerakódások jelennek meg a fűtőtesten, kérjük, tisztítsa meg puha ronggyal vagy 

szivaccsal. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót (7), és hagyja a fűtőtestet rövid ideig (kb. 15 

percig) hűlni, mielőtt kivenné a vízből. 

8. Technikai adatok 

Feszültség / frekvencia: 220-240 V - 50 Hz 

Védelmi osztály: II 

Maximális merülési mélység: 80 cm 

Pontosság: +/- 0,5 ° C 

Védettség: IP X8 

Tápkábel hossza: 1,6 m 

 mértékegység 5697 5698 5699 5691 

Teljesítmény W 25 50 100 150 

Nettó tömeg g 185 185 215 310 

Magasság mm 163 163 208 274 

Szélesség mm 48 48 48 48 

Mélység mm 25 25 25 25 

 

* Maximálisan elérhető vízhőmérséklet 21° C-os szobahőmérsékleten 

25 W 50 W 100 W 150 W Maximálisan 
elérhető 

vízhőmérséklet* 
Akvárium 
mérete 

Akvárium 
mérete 

Akvárium 
mérete 

Akvárium 
mérete 

10 L 30 L 60 L 90 L 32 ° C 

20 L 45 L 100 L 150 L 29 ° C 

30 L 60 L 120 L 180 L 28 ° C 

* A ténylegesen elérhető hőmérséklet függ az akvárium szigetelésétől, a fedéstől, a világítástól, a 

helyiség levegő-keringésétől stb. 

 

 



9. Pótalkatrészek 

5695 2 tapadókorong 

10. Ártalmatlanítás 

Az elektromos berendezéseket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az 

elektromos hulladék megfelelő ártalmatlanítása és újrafeldolgozása hozzájárul a környezet 

védelméhez. Kérjük, vigye a már nem használt készüléket a megfelelő hulladékgyűjtőhelyre. 

11. 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. 

Garancia 

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 és műszaki segítségnyújtás: Dennerle GmbH, Industriestraße 4, D-66981 Münchweiler, 

www.dennerle.com 


