
 
 

Doppvärmare JRB 210, 220 och 220 
Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkerhet. Spara den 

också för framtida behov. Denna produkt är avsedd att användas till akvarium inomhus.   

Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.  

Prestanda på produkten 
1. Dubbelt glas för bättre isolering och klarar då stora skillnader mellan varmt och kallt utan att gå 

sönder. Ger också en snabbare uppvärmning. 

2. Enkel och snygg design för att inte sticka ut. 

3. Fungerar i båda söt- och saltvatten.  

Installation/säkerhet 
1. Kolla så att kontakten är okej. 

2. Endast för installation i ett akvarium med vatten i.  

3. Håll koll på lägsta vattennivån så att doppvärmaren verkligen är i vattnet. 

4. Produkten får inte öppnas eller lagas. Fungerar den inte ska den kasseras.  

5. Den är vattentät, installeras max 10 cm under vattenytan. 

6. Får inte användas av barn. 

7. Dra ur kontakten vid underhåll och rengöring. 

8. Endast för inomhusbruk. 

9. Får endast installeras stående (ej liggande längs botten t.ex.) eftersom vattentrycket är högre 

djupare i akvariet och detta kan då skada doppvärmaren.  

10. Installera kabeln så den hänger lägre än kontakten så det inte finns risk för att vatten rinner in i 

kontakten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. Ställ in temperaturen på vredet upptill och placera doppvärmaren i akvariet. Vänta 15 minuter 

innan du slår på strömmen till doppvärmaren. Du kan sen finjustera med ringen (3) när den är på 

plats. Lyser indikatorlampan värmaren den och är den släckt gör den inte det. Den startar när 

temperaturen skiljer +/- 0,5 grader C från din inställning.  

 

 

12. Slå av strömmen när du ska rengöra den. Rekommendation är att rengöra den minst var tredje 

månad för att den ska fungera bra.  

13. Om du inte använder den. Rengör den och förvara den sen torrt.  

14. Tänk på att den är i glas så hantera den försiktigt.  

 

Garanti 
Produkten har en 12 månaders garanti från inköpsdatum. Viktigt att du följer tillverkarens 

instruktioner för att den ska gälla.  

 


