
Instruktioner

För att du ska kunna använda denna produkt korrekt och säkert och fullt ut utnyttja produktens utmärkta prestanda mer effektivt, läs instruktionerna 
noggrant före användningen och behåll det korrekt som referens.

Förord:
Denna produkt är en digitala temperaturkontroller som har  intelligent systemet med temperaturkontroll med mikrodatorstyrand design.

Produktens prestanda:

1. Denna produkt har det nya utseendet och unik materialdesign.

2. Temperaturgivaren är bortsett från värmestaven, eftersom den är borta från värmestaven gör den mer noggran för detektering av vattentemperaturen.

3. Det digitala temperaturstyrsystemet är bortsett från värmestaven, är installerat ur vattnet, och kommer med bildskärmen, vilket gör att 
temperaturjusteringen är bekvämare.

4. Det exakta och tillförlitliga sensorsystemet, och högkvalitativt värmematerial, garanterar en god värmeproduktion, gör också temperaturen stabil.

5. Dubbel tätning vattentät design.

6.Hög effekt design,den totala höjden ≤ 29cm.

7. Denna produkt är lämplig för sötvatten.

Tips för säker användning：

1. Se till att den märkta arbetsspänningen matchas med lokal spänning och strömförsörjningen måste installeras med JORDFELSBRYTARE.
2. Var noga med att värmestaven och temperaturgivaren är helt nedsänkt i vatten, horisontellt eller vertikalt fastsatt i vattencykeln, för att inte orsaka 
    olyckor på grund av torrbränning.
3. Var noga med att strömkabeln har en droppringform för att undvika att vattnet rinner bakvägen in i uttaget via strömkabeln.
4. Vänligen låt inte barnen använda värmaren utan vuxens övervakning.
5. Se till att strömkabeln och produktskalet är bra i skick,  Vid skador. Byt yt enheten!  Dessutom måste du stänga av strömmen och dra ut kontakten 
    för att säkerställa säkerheten om det uppstår farlig olycka.
6. Produktens djupaste dykdjup är 120cm.
7. Denna produkt gäller endast för uppvärming av akvarium/fisktank
8. När du behöver ta bort värmaren, Stäng av den och vänta 20 minuter så den svalnar.
9. Säker användning schematisk:

Det finns en temperaturjusteringsknapp  till höger för justeringsstyrsystemet, som kan ställa in den biologiskt anpassade temperaturen. Värmaren styr 
automatiskt värmeelementets avstängning och effekt på grund av vattentemperaturen och den inställda temperaturskillnaden, och justerar akvarietets 
vattentemperatur.

Detaljerad arbetsprocess och status är följande:

1. När utrustningen är installerad och strömbrytare visar det digitala realtidstemperaturen.

2. När temperaturjusteringsknappen trycks in för att komma in i inställningen visar det digitala fabriksinställningstemperaturen och blinkar 5 gånger och 
visar realtidstemperaturen. Efter första gången visas den senast inställda temperaturen när strömmen slås av och på igen.

Varje gång inställningstemperaturen ändras blinkar 5 gånger, inget blinkande bekräftar inställd temperatur och kommer ihåg denna temperatur. Efter att 
ha bekräftat inställd temperatur, kommer systemet att bedöma om det är uppvärmt eller inte baserat på realtid temperatur.

3. Efter att ha gått in i arbetsförhållandet, bestämmer enheten automatiskt om värmen behövs enligt inställd temperatur. När värmen är på är 
indikatorlampan på. När värmen är av är indikatorlampan avstängd.

4. Under arbetskonditionen upptäcker temperaturgivarsystemet automatiskt, om det finns ett fel, då visas motsvarande felkod, och felet måste åtgärdas 
innan enheten kan återgå till normal status.

5. Minnesfuntkion vid strömavbrott.

6. Funktionen konstant temperatur baseras på den inställda temperaturen, plus eller minus 1 ℃.

Felvisning och felsökning:
Felkod Metod för uteslutning

E1 blinkar: Vattenbrist på vattenbehållaren Lägg vatten i tanken, och vattennivån ska vara högre den sondpositionen.

E2 / E3-blinkar: Temperaturgivare frånkopplad / kortslutning Kontrollera temperatursensorn om den är kortsluten och sensorråden är lös.

E4 blinkar :vattentemperatur under 13 ℃ Kontrollera om vattentem peraturen i akvariet är lägre än 13 ℃, när vattentemperaturen återgår till mellan 
16-34 ℃, är det normalt.

E5 blinkar: vattentemperatur högre än 36 ℃ Kontrollera om vattentem peraturen i akvariet är högre än 36 ℃, när vattentemperaturen återgår till 
mellan 16-34 ℃, är det normalt.

Funktionsbeskrivning och underhåll

Huvudfunktion:

1. En digital bildskärm, som visar realtidstemperaturen.

2. Temperatur inställningsområde är 16 ~ 34 ℃.

3. Konstant temperaturfunktion, konstant temperaturnoggrannhet på plus eller minus 1 ℃.

4. Över temperatur eller låg temperatur larm funktion.

5. Funktionen att stänga av automatiskt efter att ha lämnat vatten.

6. Minnesfunktion efter avstängning.

Rengöring och underhåll:
1. Innan du gör rengöring, koppla ur strömkontakten och vänta tills uppvärmningsröret svalnar innan du tar bort det.

2. Efter rengöring, var vänlig uppmärksam på nätsladden och rörkroppen är i gott skick, om det är skada, vänligen byt ut enheten.

3. Placera värmaren på ett torrt ställe när du inte använder den för att undvika regn och sol.

4. Denna produkt är bräcklig och bör hanteras lätt.

Vid frågor kontakta oss på:Koibutiken.se
0486-21404
Ekarydsäven 2
385 97 Söderåkra
order@koibutiken.se
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Enheten är CE godkänd.
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