
 

Instrukcijos:	  

Įpilkite	  į	  akvariumą	  vandens	  
ir	  kelis	  lašus	  indų	  ploviklio.	  

Švelniai	  paverskite	  akvariumą	  į	  
šonus	  ir	  IŠPILKITE	  vandenį.	  

Uždėkite	  nuimamą	  fono	  popierių	  
ant	  galinės	  akvariumo	  sienos.	  

Didžiausias	  
vandens	  lygis	  

Vanduo	  

5~6	  lašai	  indų	  
ploviklio	  

Mažiausias	  vandens	  
lygis	  

*	  Rekomenduojama	  naudoti	  distiliuotą	  vandenį.	  

Aukštyn	  kojomis	  

Įdėkite	  medūzas	  AUKŠTYN	  KOJOMIS,	  įsitikinkite,	  
kad	  jose	  nėra	  susidariusių	  oro	  burbulų.	  

Atsargiai	  uždėkite	  dangtį,	  kad	  
neišsilietų	  vanduo.	  Nusausinkite	  
akvariumo	  paviršių.	  

Įkiškite	  adapterio	  „A“	  galą	  į	  
produktą,	  o	  kištuką	  „B“	  į	  
elektros	  lizdą	  sienoje.	  	  	  

ON/OFF	  (įjungti/išjungti):	  
1.	  Spauskite	  mygtuką	  aktyvuoti	  akvariumo	  
„automatinio	  spalvos	  keitimosi“	  režimą.	  
2.	  Norėdami	  išjungti,	  paspauskite	  dar	  kartą.	  
SELECT	  (pasirinkti):	  spauskite,	  norėdami	  
pasirinkti	  iš	  5	  spalvų.	  

Mažiausias	  vandens	  
lygis	  

Įpilkite	  vandens,	  kai	  jo	  kiekis	  nukris	  
žemiau	  mažiausio	  vandens	  lygio.	  

AUKŠTYN	  

*Niekuomet	  nejunkite	  į	  
maitinimo	  šaltinį,	  kol	  neuždėjote	  
dangčio,	  priešingu	  atveju	  
susijormuos	  daug	  burbulų	  ir	  
medūzos	  negalės	  plaukioti.	  

•   Pakeiskite	  nešvarų	  vandenį.	  Dangtį	  nuimkite	  atsargiai,	  kad	  
neišpiltumėte	  vandens.	  

•   Kad	  įrenginys	  veiktų	  tinkamai	  ir	  ilgai,	  jis	  automatiškai	  
išsijungs	  po	  4	  valandų.	  

DAŽNAI	  UŽDUODAMI	  KLAUSIMAI:	  
K1:	  Kodėl	  medūzos	  neplaukioja	  arba	  plaukioja	  netinkamai?	  
1	  žingsnis:	  įsitikinkite,	  kad	  maitinimo	  šaltinis	  tinkamas	  ir	  adapteris	  teisingai	  prijungtas.	  
2	  žingsnis:	  įsitikinkite,	  kad	  įpylėte	  į	  vandenį	  pakankamai	  indų	  ploviklio	  (bent	  5	  -‐	  6	  lašus).	  
3	  žingsnis:	  įsitikinkite,	  kad	  vadnens	  linija	  yra	  tarp	  didžiausio	  ir	  mažiausio	  lygio.	  
4	  žingsnis:	  patikrinkite,	  ar	  medūzose	  nėra	  burbulų,	  jei	  yra,	  išimkite	  medūzą	  iš	  vandens,	  
švelniai	  papurtykite,	  kad	  burbulai	  pradingtų,	  tuomet	  įdėkite	  medūzą	  atgal	  į	  vandenį	  
aukštyn	  kojomis.	  
5	  žingsnis:	  Panardinkite	  medūzas	  į	  akvariumo	  apačią.	  
	  
K2:	  Kodėl	  neveikia	  siurblys	  arba	  nedega	  LED	  lemputė?	  
Įsitikinkite,	  kad	  maitinimo	  šaltinis	  tinkamas	  ir	  adapteris	  teisingai	  prijungtas.	  
	  K3:	  Kodėl	  įrenginys	  kartais	  automatiškai	  išsijungia?	  
Siekiant	  sutaupyti	  energiją	  ir	  prailginti	  tarnavimo	  laiką,	  produktas	  veikia	  IG	  principu.	  Jis	  automatiškai	  išsijungs	  	  po	  4	  valandų.	  Išnaujo	  
įjunkite,	  jei	  jis	  išsijungs	  automatiškai.	  
	  


