
 

 

HYDOR termokábel  
 

Popis produktu  
 

HYDROKABEL je špeciálne vyvinutý pre akvaristiku a teraristiku. Ku plnému využitiu doporučujeme použiť na riadenie  panel 
ATC-300 ako termo controller a časový spínač. 

Dôležité upozornenie :  
Nepoužívajte na zakrytie termokábla horľavé materiály ! 

Dostupné verzie : 50/75/100W 

Inštalácia: 

Pozor !!! Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom vždy odpojte termokábel zo zásuvky pri akejkoľvek manipulácii. Dbajte aby ste 
termokábel pripájali len do elektrickej siete 230V / 50Hz. 

Pred inštaláciou dôkladne očistite dno akvária alebo terária. Umiestnite kábel tak aby výhrevná časť bola vždy ponorená do vody, 
alebo do ohrievaného substrátu – ohrevná časť začína od čierneho prúžka na obvode kábla. Umiestnite kábel cikcakovite na dno 
akvária a prichyťte ho priloženými prísavkami. Zachovajte dostatočné rozostupy medzi ohybmi aby ste neprelomili kábel v ohyboch. 
Po umiestnení a prichytení zakryte kábel substrátom . 

Pri umiestnení v teráriu sa vždy ubezpečte že terárium má dobré vetranie a zvieratá nevyhrabú substrát až na dno aby si neublížili 
dotykom alebo poškodením termokábla. 

Na čistenie nepoužívajte agresívne abrazívne roztoky. Termokábel je určený len na vnútorné použitie. Nepoužívajte kábel ak je 
akokoľvek poškodený mechanicky. Neodporúča sa aby s termokáblom manipulovali nezletilé osoby.  Zástrčka nesmie byť nijakým 
spôsobom menená ani opravovaná.  Nikdy sa nedotýkajte povrchu kábla keď je pripojený k elektrickej sieti. 

Technické parametre:  
Napájacie napätie: 230VAC / 50Hz   
 

 
 
 

Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia 

 

Záručný list 
Záručné podmienky: 

 Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne 
v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady  musí užívateľ predložiť pre prijatie reklamácie 

 Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim 
 Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na 

záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného listu 
 Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením a údržbou, 

nevzťahuje sa na opotrebiteľné veci ako najmä batérie. 
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