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 Juwel Heater חימום גוף

 המסנן בית בתוך החימום גוף התקנת

 מפני בתוכו מוגנת והיא המסנן בית לתוך בהתאמה בנויה החימום מערכת
 .הדגים

 .המסנן גוף בתוך קיבועו לצורך הנחוצה (1 איור) תושבת עם מגיע החימום גוף
 :הבא באופן מורכבים JUWEL של החימום גופי כל

 (.1 איור) התפסנית בתוך במקומו יושב החימום גוף תפסנית כי ודאו .1
 התפסנית אשר עד למקומם והתפסנית החימום גוף את החליקו .2

 .המסנן גוף על היטב יושבת

 בית קיר על היטב נשענת התפסנית כאשר במקומו מאובטח החימום גוף
 (.2 איור) המסנן

 .להפעלה מוכן החימום גוף כעת

 רמתל אקווריוםה מי את לחמם מתוכנן JUWEL של החימום גוף :המלצה 
. צלזיוס מעלות 12 מעל הטמפרטורה בו בחדר מופעל האקווריום כאשר צלזיוס מעלות 22 של טמפרוטורה

 האקווריום את להפעיל שברצונכם או יותר נמוכה טמפרוטורה עם בחדר מופעל והאקווריום במידה
 לבית ולהוסיפו נוסף חימום גוף לרכוש ממליצים אנו, יותר גבוהה בטמפרטורה

 .המסנן

 בטיחות הוראות 
 קו עד לפחות במים מלא האקווריום כאשר רק לחשמל החימום גוף את חברו

. למים מחוץ החימום גוף את תפעילו אל לעולם .החימום גוף ג”ע המופיע המינימום
 .הבית בתוך לשימוש מיועד המכשיר

 החימום גוף הפעלת

 .באקווריום הטמפרטורה ויסות ומאפשר בראשו המותקן בווסת מצויד JUWELשל  החימום גוף
 .הרצויה הטמפרטורה תושג אשר עד הווסת את סובבו במים טמפרטורה שינוי לצורך
 .הסביבתית בטמפרטורה בתלות שעות 12 עד להמשך עשוי המים בטמפרטורת שינוי

. לצורך בהתאם וכיבוי הפעלה י”ע אוטומטי באופן עליה ישמור החימום גוף התייצבה שהטמפרטורה לאחר
 .המסנן בגוף הקדח דרך לראות ניתן אותה בקרה נורת נדלקת פועל החימום גוףכאשר 

 .חום מד בעזרת באקווריום הטמפרטורה את לבקר ממליצים אנו

 .אותו החליפו הצורך ובמידת, לעט מעט ושלמותו החימום גוף תקינות את בדקו אנא
 .נוסף תחזוקה טיפול בשום צורך אין

 בטיחות הוראות

 .מהמים הוצאתו בטרם להתקרר לו ואפשרו מהחשמל החימום גוף את נתקו
 פועל אינו החימום שגוף או לפגם סימן שתזהו מקרה בכל, המכשיר את לפתוח או לתקן תנסו אל לעולם
 .דיתימי להחליפו יש תקין באופן

 .החימום גוף את להחליף יש פגם של במקרה התקע או הזינה פתיל את לתקן אין לעולם
 .דליק משטח על להניחו לא הקפידו מהאקווריום החימום גוף הוצאת בעת


