ATI lámpák használati utasítása és garancia papír

1/1 Bevezetés:
Tisztelt Ügyfelünk! Ennek a terméknek a megvásárlásával egy ATI-minőségi termék mellett döntött.
Köszönjü a bizalmat!
1/2 A koncepciónk
Minden fejlesztés oka egy újabb felmerülő szükséglet. A kiindulási pontunk az, hogy a gondozandó
állatok ideális szükségleteit az akváriumokban fenntartsuk, és azt optimalizáljuk. Az akvarisztika
világában ez a világítás összetételét és intenzitását takarja, amelyeket a korallok, illetve növények
igényeihez alaítottak.
2/1 Rendeltetésszerű használat:
A lámpák kizárólag akváriumok megvilágítására lettek tervezve. A lámpatestet minimum 20cm-re a
vízfelszíntől kell elhelyezni. A lámpát nem érheti víz. Ezen kívül el kell kerülni, hogy gyerek ne férjen
hozzá. Felügyelet nélkül ne hagyjuk a gyereket a lámpával.
2/2 Szállítás és biztonság
Vásárlás után ,kérem ellenőrizze a lámpa épségét, állapotát. Amennyiben valamilyen kárt vél
felfedezni a lámpán, azonnal jelezze az üzlet felé, ahol vásárolta. Hibás lámpát ne üzemeltessen!
A saját biztonsága érdekében tartsa be a következő utasításokat:
-a lámpa sose üzemeljen a fröccsenésvédő lemez nélkül
-aktív szellőztetést kell biztosítani a lámpának
-a lámpa csak aváriumon kívül üzemeltethető. Víz alatt sosem!!
-karbantartás, illetve csőcsere esetén le kell választani áramforrásról.
-fénycsőcsere elött hagyjuk az izzókat lehűlni.
-akváriumi munkálatok során ajánlott leválasztani a lámpát az áramforrásról.
-a ventillátorokat soha nem szabad letakarni.
-ha hibát észlel kérjük ne kísérletezzen! Lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
3/1 Elektromos csatlakozás

A Powermodul és a Sunpower lámpák két földelő európai szabványú dugóval van felszerelve.
Győződjön meg róla, hogy a tápegység megfelel az aváriumi körülményeknek. A földelés
elengedhetetlen
3/2 A lámpa felszerelése
A felfüggesztéshez fúrjon két lyukat a mennyezetbe. A különböző távolságok a következő táblázatban
szerepelnek
Leuchte/Wattage 24W 39W 54W 80W
Sunpower

571 871 1171 1471

Powermodul

553 853 1153 1453

A szereléshez tartozó eszözöket a csomag nem tartalmazza. Ezt az adott mennyezetne megfelelően
kell kiválasztani. A sikeres függesztésrögzítés után lehet rögzíteni az Y szárral a lámpát
3/3. Fénycsővel való felszerelés és fénycsőcsere
A folyamhat megkezdése előtt ki kell hüzni a lámpát a hálózati feszültéségből. A lámpa össze-és
szétszerelését is érdemes a függesztőről levéve, fektetett állapotban végrehajtani. A plexi lapot húzza
ki a megfelelő oldalon. Felszereli az Ön által választott fénycsövekkel a lámpát: helyezze be a
foglalatba a fénycsöveket, és forgassa el 90 fokot, így rögzíti azokat. Az összes lámpa az ATI saját
elektronikus előtéteivel van szerelve. Így más indítóra nincs is szüség. A lámpát csak teljesen
felszerelve lehet működtetni. Fénycsőcsere esetén kérjük ellenőrizze a foglalatok, és az egyéb látható
alkatrészek állapotát, szükség esetén cserélje/cseréltesse azt. Vizsgálja meg a fénycsöveket is. Sérült
állapotút sose működtessen.
3/4 Aktív hűtés
Az aktív szellőzéshez össze kell kötni a lámpához csatlakoztatott fekete dobozzal a ventilátor
táegységét. Az első beüzemeléstől működtetmni kell. Ezzel biztosítjuk a lámpa állandó hűtését. A
ventilátor feszültségének beállítása a környezet hőmérsékletétől függ. Az alapbeállítás 4,5V, de
meleg időben érdemes megemelni 6-12V közé.
4/1 A lámpák és a szállításuk
4/2. A Sunpower (4-6 csöves)
Az Ön Sunpower akvárium világítása bekötésre kész állapotban érezik meg. Hozzá tartozik: a
lámpatest, a fröccsenésgátló, a TÜV által bevizsgált Y felfüggesztés, és az AC adapter az aktív
hűtéshez.
A lámpatest különleges jellemzői:




elegáns design
a legjobb reflexiós ráta a high-ends refletoroknak köszönhetően
hosszú élettartam az aktív hűtésnek köszönhetően (4 csövesnél 1, 6 csövesnél 2 ventilátor)





teljesfelületű fröccsenésvédő, amely óvja a csöveket, és a refletorokat
2 csatornás, ügyfélorientált kapcsolási lehetőség
minőségi ballaszt-technológia

Az összes lámpa 2 soros/csatornás kapcsolással van ellátva
4/3 A Powermodul (4/6/8/10 csöves)
Az Ön Powermodul akvárium világítása bekötésre kész állapotban érezik meg. Hozzá tartozik: a
lámpatest, a fröccsenésgátló, a TÜV által bevizsgált Y felfüggesztés, és az AC adapter az aktív
hűtéshez.
A lámpatest különleges jellemzői:








időtálló design eloxált aluminiumból
a legjobb reflexiós ráta a high-end refletoroknak köszönhetően
hosszú élettartam az aktív hűtésnek, és az optimalizált levegőáramoltatásnak köszönhetően
teljesfelületű fröccsenésvédelem, amely óvja a fénycsöveket, és a refletorokat
kétcsatornás, ügyfélorientált kapcsolási lehetőség
minőségi ballaszt-technológia
akár szabályozható (dimmelhető) verzióban is elérhető

Az összes lámpa 2 soros/csatornás kapcsolással van ellátva
5/1 Garanciális feltételek
Az Elke Pritzel Aquarientechnik (ATI Aquaristik) cég 24 hónap garanciát vállal. Panasz esetén a
vevőnek fel kell mutatnia a számlát/nyugtát/garanciapapírt. Csere vagy javítás esetén sem
hosszabbodik a garancia ideje. A garanciától való elesést okozza a helytelen használat, hibás
összeszerelés, mechanikai sérülés, a karbantartás hiánya, hibás fénycső használata, nem
rendeltetésszerű használat, valamint hibás áramforrásról való működtetés. Javítás, átalakítás vagy
bármilyen beavatozás a vevő, vagy egy jogosulatlan féltől kizár minden garanciális/szavatossági
igényt. Javításra csak az ATI által jóváhagyott emberek, szervizpontok, vagy maga a gyártó jogosult.
Panasz esetén a megfelelő csomagolásban (a szállítás közbeni sérüléseket elkerülve) kell eljuttatni a
szervizállomásra. A szállítási kockázatot a feladónak kell vállalnia. Küldés elött feltétlenül lépjen
kapcsolatba a keresedőval, vagy közvetlenül az ATI-val. Nem megfelelően visszaküldött lámpát nem
veszünk át.
Vásárlás dátuma:………………………………………………. Lámpa típusa:………………………………………………………..
Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Korallosakvárium Kft.
1239 Budapest Táling utca 9.
www.korallosakvarium.hu illetve www.korallshop.hu
Tel: 06-30-443-30-60

