
WRGB IISeries
LED-lámpa használati útmutató

WRGB30 II 30-45cm 33W 30 2300lm

WRGB45 II 45-60cm 49W 50 3600lm

WRGB60 II 60-80cm 67W 60 4500lm

WRGB90 II 90-110cm 100W 90 6200lm 

WRGB120 II
Beépített vezérlővel 120-140cm 130W 120 7700lm

Gyártó:
Shanghai Ogino Biological Technology Co., Ltd. CIXI Branch 
No.1999 Xisanhuan Road, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, China 
E-mail: chihiros@chihiros.cn                 Tel: +86-574-63213987
WEEE-Reg.-Nr. DE 17205432

Android eszközre
Kérjük, látogasson el a  

Google Play-re és a 
telepítéshez keressen rá a 
"My Chihiros" kifejezésre.

IOS eszközre
Kérjük, látogasson el az Apple 

Store-ba és a telepítéshez 
keressen rá a "My Chihiros" 

kifejezésre.

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ehhez az eszközhöz egy mobilalkalmazás használata 
szükséges. Kérjük, töltse le és telepítse az alábbiak szerint.

LEDek FényáramAkvárium hossza Típus Teljesít-
mény 

Beépített vezérlővel

Beépített vezérlővel

Beépített vezérlővel

Beépített vezérlővel



A csomag tartalma

·Bemeneti feszültség:
·Kimeneti feszültség:
·Lámpa élettartama:

AC 100 - 240 V 50/60 Hz
DC36V
>50000 óra 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
· Soha ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába! A lámpa fénye veszélyes lehet a szemre.
· Karbantartáskor és tisztításkor húzza ki a lámpát az áramból.
· Csak 100–240 V - 50/60 Hz-es hálózathoz csatlakoztatható
· Csak beltéri használatra.
· Ne működtesse a lámpát víz alatt.
· A lámpát csak teljesen összeszerelt állapotban használja.
· A lámpa felszerelése után a hálózati csatlakozónak mindig elérhetőnek kell lennie, hogy 
az veszélyhelyzet esetén azonnal kihúzható legyen.
· 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.
· Ne használja a terméket, ha a csatlakozókábel vagy a hálózati adapter bármely része 
megsérült. Az újbóli használat előtt a sérült alkatrészeket ki kell cserélni. Csak eredeti 
Chihiros alkatrészeket használjon.
· A lámpát 8 évnél idősebb gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel, valamint kellő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor 
használhatják, ha őket saját felelősségükre egy másik felelős személy felügyeli, vagy 
utasítást ad a berendezés használatáról, és a használattal járó kockázatot megértették. 
Ne engedje, hogy gyerekek játszanak ezzel a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek 
felügyelet nélkül karbantartási vagy takarítási munkálatot végezzenek a terméken.
· Ne dobja a terméket normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Vigye a helyi hulladékgyűjtő 
helyre.
· 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.
· A lámpát nem szabad az akvárium fedőlapjára vagy közvetlenül fölé rögzíteni.
· C02-diffúzor vagy levegőpumpa használata esetén az akváriumot fedőlappal kell 
lefedni. A LED-lámpát plexi védi, ennek ellenére nem szabad vízcseppekkel érintkeznie.
· A LED-lámpának mindig legalább 60 mm-rel a vízfelszín felett kell lennie.
· A lámpát tilos akvárium tetőbe beszerelni.
· A LED-lámpa nagyon felhevül az alkalmazás során. Kérjük, ne érjen hozzá, amíg a 
lámpa be van dugva és utána is várja meg amíg teljesen kihűlt.

·LED-lámpa test és állvány

·Hálózati adapter és kábel

·Csavarok és imbuszkulcs 

Technikai információk




