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Life Fan - návod na použitie

Life Fan je malý vetráčik určený pre použitie v malých teráriách radu Life Experience
(Life Pyramide, Life Box a pod.) Pripája sa pomocou Y-konektora na napájanie
osvetlenie týchto terárií, umiestnenom v hornom kryte. Pre zapojenie v iných teráriách
kontaktujte distribútora alebo predajcu pre obstaranie zodpovedajúceho trafa.
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Inštalácia
Pripevnenie k vyberateľnému krytu s osvetlením je možné pomocou skrutiek,
nylonového vlákna alebo skrutkovacích klipsov. Vetráčik by mal vzduch vyťahovať
VON z terária, pripevnite ho teda tak, aby strana s bezpečnostnou nálepkou smerovala
nahor, tj. z terária. Vyveďte káble otvorom v kryte, napojte Y konektor na kábel, vedúci
z trafa osvetlenia a naň pripojte ako osvetlenie, tak i vetráčik. Nainštalujte
bezpečnostné mriežku, aby nedošlo k zraneniu zvierat pri kontakte s větráčkem.
Farebné lepiace papieriky slúži na pripevnenie káblov z vonkajšej strany krytu.
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•
•
•
•
•

teplota okolia pri prevádzke nesmie klesnúť pod -10 °C a presiahnuť
60 °C
nie je dovolená inštalácia vonku
s výrobkom nemanipulujte inak, než je uvedené v tomto návode
a nevykonávajte na ňom žiadne zmeny
zariadenie sa musí pravidelne kontrolovať. Pri zistení poškodenia alebo
iného problému zariadení okamžite odpojte
pred konečným zapojením sa vždy uistite, že zariadenie je v poriadku a
schopné prevádzky
V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo špecialistu v odbore.
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Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky
neplatná, pokiaľ nebol prístroj používaný správne alebo boli na prístroji vykonávané
úpravy.
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Technické parametre
Voltáž
Napätie
Spotreba prúdu
Rýchlosť otáčok max
Rozmery
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