Innerfilter Cup 807 och 809 med inbyggd UVC
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 och endast i
vatten.
Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.

Installation och produktens delar
Detta innerfilter har en inbyggd UVC-enhet som hjälper till att hålla vattnet fritt från svävalger (grönt
vatten) och bakterier. Den inbyggda pumpen gör också att detta är ett komplett filter för ditt
akvarium.
Med de medföljande sugpropparna kan du enkelt fästa filtret mot glaset på insidan av akvariet. När
du stoppar i kontakten går både pumpen och UVC-lampan igång på en gång. Nedan finns en bild som
visar filtrets olika delar.

Underhåll och rengöring
Dra alltid ur strömmen innan du utför underhåll eller rengöring av ditt filter!
Siffrorna nedan hänvisar till bilden ovan för de olika delarna.
1. Tryck ner båda knapparna för att ta bort bottenplattan (16) för att komma åt filtersvampen (15)
för rengöring.
2. Rengör svampen i vatten lite lagom så att det finns lite nyttiga bakterier kvar när du sätter tillbaka
det. Rengör även insidan på filterkåpan (14) och utsidan på kvartsglaset (glaset som sitter runt UVlampan) med en borste.
3. UV-lampan behöver bytas efter en brinntid på ca 8000 timmar. Du brukar också märka på
vattenkvalitén när det är dags. För att byta lampan skruvar du loss skruvarna (13) och drar försiktigt
ut kvartsglaset. Passa på att rengöra kvartsglaset extra noga när du ändå har det isär.

4. För att rengöra/byta det aktiva kolet i filtret tar du ut luftintaget (1) och trycker ner knapparna för
att ta bort topplocket (2).
5. Ta ur och rengör rotorn till pumpen (5).
6. Sätt ihop delarna igen och sätt tillbaka filtret i akvariet. Sätt i kontakten igen.

Säkerhet
UV-ljus är skadligt för ögonen, titta aldrig direkt på en UV-lampa som lyser.
Dra/lyft aldrig produkten i sladden.
Om sladden är skadad ska produkten kasseras.
Produkten får aldrig startas om den inte är i vatten.
Installation och rengöring av produkten får endast göras om elsladden är urdragen.

Garanti
Produkten har en 12 månaders garanti från inköpsdatum. Viktigt att du följer tillverkarens
instruktioner för att den ska gälla.

