
Nano Cube 10 / 20 / 30 / 60, Scaper‘s Tank 35 / 55 / 70 
 
Mini akvárium élhajlított sarkokkal 
 
Mielőtt először használja az akváriumot, kérjük győződjön meg arról, hogy a használati útmutatót alaposan elolvasta és őrizze azt 
meg a továbbiakban. 
Gratulálunk, Ön a DENNERLE minőségi akváriumát választotta! Kérjük, tartsa be a használati előírást. A DENNERLE jó szórakozást 
kíván új akváriumához!  
 
 
Biztonsági előírások 
 
• Az akvárium csak beltéri használatra alkalmas. 
• A maximálisan megengedett hőmérsékleti tartomány 10 és 40 ° C között van. 
• Mielőtt telepíti az akváriumot, vízzel való feltöltéssel végezzen szivárgás tesztet.  
• Figyelmeztetés: vigyázzon nehogy megsértse az akvárium szigetelését, például pengével való tisztítás során. 
• Ne használjon mérgező anyagokat az akvárium tisztításakor. 
• 60 literes akváriumnál: az akváriumot maximum az üveg tetejétől számított 3 cm-ig szabad feltölteni.  
• Ne mozgassa feltöltött állapotában az akváriumot. Helytelen szállítás miatt bekövetkezett üvegkárt a garancia nem fedezi. 
• Az akváriumot csak szivacs alátéttel szabad használni. Enélkül megrepedhet az üveg alja (garanciavesztés). 
• Ha köveket helyez az akvárium aljára, mindig használjon alátétnek egy legalább 3 mm vastagságú PVC vagy akril alátétet, hogy 
megelőzze az alap elrepedését. 
• Az akváriumot egy olyan sima és vízszintes felületre kell helyezni, ami elbírja az akvárium teljes töltött súlyát. 
• Mielőtt belenyúl az akváriumba, mindig húzza ki az összes benne és körülötte lévő elektromos eszközt az áramforrásból (szűrő, 
melegítő, lámpa stb.). 
• A lámpa hálózati 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. 
• A közvetlenül az akváriumhoz rögzített lámpát csak fedőlappal kombinálva szabad működtetni. A rendszert csak akkor szabad 
csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, ha a lámpa szilárdan rögzítve van. 
Ha a lámpa véletlenül belecsúszik az akváriumba, azonnal húzza ki a lámpát az áramforrásból! Soha ne emelje ki puszta kézzel a 
lámpát az akváriumból, amíg a lámpa áram alatt van! 
 
 

1. A csomag tartalma 
1. Akvárium élhajlított sarkokkal 
2. Fedőlap fogantyúval 
3. Műanyag tartó (különféle kivitelben lehetséges) 
4. Hőszigetelő biztonsági alátét (a csomagolás alján) 
5. Fekete dekorfólia (csak a 10/20/30/60 literes akváriumokhoz) 

 
2. Összeállítás 

• Válasszon megfelelő helyet az akvárium számára. A legjobb, ha az akvárium viszonylag sötét helyre kerül, például a 
szoba egyik sarkába. Fontos, hogy ne tegye ki közvetlen napfénynek az akváriumot. A túl sok fény nem kívánt 
algaképződéshez vezet, és a túlmelegedés árthat az akváriumban lévő állatoknak és növényeknek. 
•  Vegye ki az összes tartozékot az akváriumból. Öblítse ki az akváriumot meleg csapvízzel - ne használjon tisztítószert! 
• Ragassza a fekete dekorfóliát kívülről az akvárium hátsó részére. A fekete háttér különösen hatékonyan emeli ki az 
állatok és növények színeit.  
• Helyezze a teljes akváriumot biztonsági alátéttel egy sima, vízszintes, megfelelő teherbírású felületre. Ne helyezze az 
akváriumot elektromos készülékekre vagy olyan bútorra, amelynek felülete vízfoltossá válhat. Kérjük, vegye figyelembe a 
felállított akvárium teljes tömegét (vízzel együtt):3 

 

Nano Cube 10 L = kb. 15 kg 
Nano Cube 20 L = kb. 30 kg 
Nano Cube 30 L = kb. 40 kg 
Nano Cube 60 L = kb. 75 kg 
Nano Scaper‘s Tank 35 L = kb. 45 kg 
Nano Scaper‘s Tank 55 L = kb. 70 kg 
Nano Scaper‘s Tank 70 L = kb. 90 kg 

 
Az akvárium felállítása előtt végezzen szivárgási tesztet (vízzel való feltöltéssel). Hagyja az akváriumot néhány órán át 
töltött állapotban. 
• Az édesvízi vagy tengervizes akvárium felállításának és a biológiai egyensúly beállításának megfelelő módjáról (a stabil 
akvárium elérése érdekében) olvassa el a megfelelő Dennerle brosúrákat, vagy látogasson el a www.dennerle.com 
weboldalra. 
• Kérjük, ügyeljen az akváriumban lévő élőlények szükségleteire. Mielőtt garnélát, rákot, halat vagy korallt vásárolna, és 
akváriumába helyezné, feltétlenül ellenőrizze az általuk igényelt élőhely típusát (hőmérséklet, vízértékek, különböző 
fajok kombinációi, népsűrűség stb.). 



A megfelelő információk megtalálhatók az interneten az erre vonatkozó szakirodalomban, illetve az Ön kereskedőjénél a 
Dennerle brosúrákban. Méretük miatt a „Nano Cube” 10 és 20 literes akváriumok nem alkalmas díszhalak tartására. A 
„Nano Cube” 30 és 60, valamint a „Nano Scaper’s Tank” 35, 55 és 70 literes akváriumai csak olyan halfajták tartására 
használhatók, amelyek számára ezek az akváriumok hosszútávon megfelelő élőhelyet biztosítanak. 

 
 

 
 

3.  Termékkínálat és alkatrészek 
5575 Nano Cube 10 L 
5576 Nano Cube 20 L 
5577 Nano Cube 30 L 
5578 Nano Cube 60 L 
5591 Nano Scaper‘s Tank 35 L 
5593 Nano Scaper‘s Tank 55 L 
5595 Nano Scaper‘s Tank 70 L 
5896 Műanyag tartó készlet a fedőlaphoz 
5633 Műanyag tartó készlet a fedőlaphoz (70 L-es akvárium) 
5893 Fedőlap 10 L-es kocka akváriumhoz 
5894 Fedőlap 20 L-es kocka akváriumhoz 
5995 Fedőlap 30 L-es kocka akváriumhoz 
5879 Fedőlap 60 L-es kocka akváriumhoz 
5610 Fedőlap 35 L-es akváriumhoz– 380 x 300 mm 
5784 Fedőlap 35 L-es akváriumhoz, rövid verzió – 380 x 280 mm 
5611 Fedőlap 55 L-es akváriumhoz - 430 x 340 mm 
5789 Fedőlap 55 L-es akváriumhoz, rövid verzió – 430 x 320 mm 
5612 Fedőlap 70 L-es akváriumhoz - 480 x 370 mm 
5613 Fedőlap 70 L-es akváriumhoz, rövid verzió – 480 x 350 mm 
 
 
4. Garanciális feltételek 
Garancia 
 
Ha egy termék meghibásodik, akkor a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően szavatossági igényét érvényesítheti a 
kereskedővel szemben. Ennek ellenére a Dennerle felelősséggel tartozik a termék hibája miatt más vagyontárgyakban 
bekövetkezett károkért és az ebből eredő esetleges személyi sérülésekért a termékfelelősségi törvénynek megfelelően. 
Dennerle a vásárlás napjától számítottan 2 év garanciát vállal a termékre. A garancia magában foglalja a gyártási hibákat és az 
anyaghibákat.  
A garanciális időszak alatt a hibás alkatrészeket a gyártó ingyenesen cseréli vagy ingyenesen megjavítja. A garancia feltétele, hogy 
az akváriumot rendeltetésszerűen használják.  
A garancia nem vonatkozik az üvegtörésekre és a szállítás, nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság, rossz beállítás vagy az 
akvárium későbbi módosításai által okozott károkra. Garanciális igény benyújtásához, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, 
vagy küldje el a terméket a vásárlásról szóló igazolásával a Dennerle ügyfélszolgálatához (postaköltség a vevőt terheli).  
A gyártó fenntartja a jogot a műszaki változtatások elvégzésére. 
A műszaki változtatások előzetes értesítés nélkül is elvégezhetők. 
 
Értékesítés és műszaki segítségnyújtás: 
 
Dennerle GmbH • Industriestraße 4 • D-66981 Münchweiler • www.dennerle.com 


