
Suomenkielinen käännös englanninkielisestä alkuperäisen Saksankielisen käyttöohjeen käännöksestä. 

Nano-style Led S / M / L 
Kiinnitettävä valaisin nanoakvaarioihin 

Onneksi olkoon laadukkaan Dennerlen tuotteen ostosta! Dennerle toivottaa sinulle 
vuosien iloa ja mielihyvää akvaariosi parissa! 

1. Alkusanat 

Nämä käyttöohjeet kertovat, miten käsitellä turvallisesti Nano Style Led S/M/L valaisintasi 
(myöhemmin “valaisin”). Lue nämä käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen 
asentamista ja käyttöä. Kiinnitä huomiota etenkin turvallisuusohjeisiin. Säilytä käyttöohjeet 
myöhempää käyttöä varten. Jos myyt tai muuten luovutat valaisimen eteenpäin, sisällytä 
nämä käyttöohjeet mukaan. 

2. Laitteen oikea käyttö 

Valaisin on tarkoitettu akvaarion valaisemiseen. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain 
sisätiloissa ja huoneenlämmössä. Laitteen oikea käyttö pitää sisällään näiden ohjeiden, 
etenkin turvallisuusohjeen, lukemisen ja noudattamisen. Valaisemisen käyttäminen 
mihinkään muuhun kuin edellä mainittuun käyttötarkoitukseen sekä valaisemisen 
korjaaminen tai muokkaaminen vastoin Dennerlen ohjeita on kiellettyä. Ohjeiden vastainen 
käyttö voi johtaa aineelliseen vahinkoon tai henkilövahinkoihin. Dennerle GmbH ei ota 
mitään vastuuta ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. 

3. Turvallisuusohjeet 

• Älä koskaan katso suoraan LED-valoon! Tämän valaisimen vääränlainen 
käyttö voi olla vaarallista silmille. 

• Varmistu siitä, että laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallista 
jännitettä. Vaihtovirralle vain 100-240V – 50/60Hz! 

• Varmistu siitä, että virransyöttö on varustettu vikavirtasuojalla (max. 30mA). 
Epäselvissä tilanteissa ota yhteys paikalliseen sähköasentajaan. 

• Huoltoa ja asennusta varten, kytke valaisin pois päältä irroittamalla pistoke 
pistorasiasta, jotta vältyt silmien sokaistumiselta. 

• Vain sisäkäyttöön. 
• Valaisimen on oltava aina vähintään 15mm vedenpinnan yläpuolella 
• Älä käytä valaisinta veden alla. 
• Käytä valaisinta vain täysin koottuna. 
• Kytke aina kaikki sähkölaitteet pois päältä ennenkuin laitat kätesi akvaarioon. 
• Valaisimen asennuksen jälkeen virtapistokkeen tulee aina sijaita paikassa jossa 

siihen päästään käsiksi. 
• Tulipalon riski: Valaisin kuumenee käytössä. Älä kosketa valaisinta paljain käsin 

käytön aikana tai heti käytön jälkeen. 
• Ylikuumentumisen riski: Varmista aina tehokas jäähdytys; Älä peitä valaisinta tai 

virtapistoketta. Verkkolaite voi saavuttaa 65°C lämpötilan. Valaisimen virtajohto, 
kuten kaikki muutkin akvaariosta tulevat virtajohdot täytyy asentaa siten että 
muodostuu silmukka, jotta johtoa pitkin valuva vesi ei pääse laitteeseen tai 



pistorasiaan. 
• Valaisimen käyttö pitää lopettaa jos valaisimen virtakaapeli tai virtalähde 

vahingoittuu. Vahingoittunut virtakaapeli täytyy vaihtaa. Korjauksessa saa käyttää 
vain alkuperäistä Dennerlen varaosaa. Ole yhteydessä laitteen myyjään tai 
Dennerlen asiakaspalveluun. 

• Valaisinta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on henkisiä, 
fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa vastaavien 
laitteiden käytöstä, ellei heitä valvo tai ohjaa aikuiset henkilöt, jotka ovat vastuussa 
heidän turvallisuudestaan. Lapset eivät saa leikkiä valaisimella. 

• Valaisinta tai sen osia ei saa kiinnittää akvaarion kanteen. 
• Valaisinta ei saa hävittää talousjätteen mukana vaan se on toimitettava SER-

kierrätykseen. 
• Jos valaisin vahingossa tippuu akvaarioon irroita pistoke pistorasiasta 

välittömästi! Anna valaisimen kuivua täysin ennen käytön jatkamista.  

4. Sisältö ja osien kuvaus 

1) LED-valaisin virtajohdolla.  

2) Virtalähde virtajohdolla. 

5. Asennus 

• Asenna valaisin vaadittuun asentoon akvaarion lasiin (Style LED S: paksuus 3-
10mm, Style LED M/L, paksuus 4-6mm. Style LED S kanssa pidikettä voidaan 
säätää lasin paksuuden mukaan säätämällä kannatinta. 

• Kytke valaisimen virtajohto virtalähteeseen. 
• Kytke virtalähteen virtapistoke pistorasiaan. 

 
Lamppu Akvaarion koko (litraa) 

Nano-style LED S 0 - 10 

Nano-style LED M 10 – 30 

Nano-style LED L 30 - 60 

  
• Ajastimen käyttäminen on suositeltua. Aseta riittävä aika valaistukselle akvaarion 

kasveista ja eläimistä riippuen. (n. 8-12 tuntia päivässä. Muista valotauko 
leväongelmien välttämiseksi.) 

 

6. Valaisimen puhdistaminen 

• Kytke valaisin pois päältä irroittamalla pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. 
• Puhdista pehmeällä, kostealla kankaalla ja tarvittaessa miedolla puhdistusaineella 
• Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai karkeita puhdistusvälineitä valaisimen 

pinnan vahingoittumisen välttämäiseksi. 



7. Tekniset tiedot  

Sallittu jännite: 100-240 V AC / 50-60 Hz! 
Valaisimen virrankulutus: Nano-style LED S: 3W; Nano-style LED M: 6W; Nano-style LED 
L: 8W 
Valaisimen kaapelin pituus: 160cm 
Virtalähteen kaapelin pituus: 40cm 
Värilämpötila: 6500K 
Värintoisto: CRI 90 
Valon määrä: Nano-style LED S: 100lm; Nano-style LED M: 500lm; Nano-style LED L: 
1000lm 
Arvioitu käyttöikä: 50000 tuntia (LM 70) 

!Light flux: Nano-style LED S: 100 lm; Nano-style LED M: 500 lm; Nano-style LED L: 1000 ! 

Average lifespan: 50,000 operating hours (L 70)  

8. Varaosat ja tarvikkeet  

Tuote nro. 

10124 virtalähde malliin Nano-style LED S (EU-versio)! 
10125 virtalähde malliin Nano-style LED M (EU-versio) 
10126 virtalähde malliin Nano-style LED L (EU-versio) 
10127 virtalähde malliin Nano-style LED S (UK-versio)! 
10128 virtalähde malliin Nano-style LED M (UK-versio) 
10129 virtalähde malliin Nano-style LED L (UK-versio) 
10130 virtalähde malliin Nano-style LED S (US-versio)! 
10131 virtalähde malliin Nano-style LED M (US-versio) 
10132 virtalähde malliin Nano-style LED L (US-versio) 

9. Takuuehdot  

Virhevastuu 

Tuotteen ollessa viallinen, ostajalla on takuuvaatimus myyjää kohtaan nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tästä huolimatta, Dennerle on tuotevastuulain nojalla 
vastuussa muuta omaisuutta kohtaan syntyneistä vahingoista, sekä henkilövahingoista, 
jotka johtuvat tuotteen virheestä.  

Takuu 

Dennerle myöntää ostajalla kahden vuoden takuun ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa 
valmistus ja materiaaliviat. Takuuaikana Dennerle vaihtaa ja/tai korjaa vialliset osat ilman 
kuluja. Takuun toteutuminen riippuu laitteen oikeanlaisesta käytöstä oikeaan 
tarkoitukseen. Takuuaikana tuotteen saa avata vain Dennerlen huoltopalvelu, muussa 
tapauksessa takuu ei ole voimassa. Takuuasioissa, ole yhteydessä myyjään tai lähetä laite 
kuitin kanssa Dennerlen huoltopalveluun. 

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 



Dennerle myynti: Dennerle GmbH, Kröpper Straße 17, D-66957 Vinningen_ 
Dennerle huoltopalvelu: Dennerle GmbH, Industriestrasse 4, D-66981 Münchweiler  

www.dennerle.com 

Suomentaja: 
Haapalan Akvaariotarvike 
www.akvaariotarvike.fi 


