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Instrucţiuni de siguranţă importante 

AVERTISMENT – pentru a vă proteja împotriva rănirii, trebuie să respectaţi măsurile de precauţie de bază, inclusiv următoarea: citiţi şi urmaţi 

toate instrucţiunile de siguranţă. 

PERICOL – pentru a evita electrocutarea, trebuie să aveţi mare grijă în utilizarea echipamentului pentru acvariu. Pentru fiecare din situaţiile 

următoare, nu efectuaţi  dumneavoastră reparaţiile; restituiţi aparatul unui service autorizat pentru reparare sau debarasare. 

1. A) În cazul în care aparatul prezintă semne de scurgere anormală a apei, deconectaţi imediat de la sursa de energie. 

B) Examinaţi cu atenţie aparatul după instalare. Nu trebuie conectat în cazul în care este apă aşezată pe componentele care nu 

trebuie udate. 

C) Nu acţionaţi aparatul în cazul în care prezintă un cablu sau o fişă defectă, în cazul în care funcţionează nesatisfăcător sau este 

scăpat sau avariat în orice fel. Verificaţi izolaţia cablului de alimentare pentru a vă asigura că nu are tăieturi sau fire expuse. Dacă 

este cazul, renunţaţi şi comandaţi o piesă de schimb. 

 

D) Pentru a evita udarea cablului sau a prizei, poziţionaţi suportul acvariului şi rezervorul într-o parte a prizei montate pe perete pentru 

a preveni scurgerea apei pe priză sau pe cablu. O ,,buclă de scurgere’’, ilustrată în Figura de mai jos, trebuie aranjată de utilizator 

pentru fiecare cablu ce conectează un acvariu la o priză. ,,Bucla de scurgere’’ este acea porţiune de cablu aflat sub nivelul prizei sau 

a conectorului în cazul în care este folosit un cablu sau un prelungitor, pentru a preveni scurgerea apei pe cablu şi contactul acesteia 

cu priza. În cazul în care priza sau cablul se udă, NU scoateţi cablul din priză. Deconectaţi siguranţa sau întrerupătorul care 

alimentează cu energie aparatul. Apoi scoateţi ştecherul şi verificaţi dacă apa a intrat în priză. 

2. Supravegheaţi îndeaproape în cazul în care aparatul este utilizat de copii sau în preajma acestora. 

3. Pentru a evita rănirea, nu atingeţi componentele mobile sau fierbinţi, cum ar fi încălzitoarele, reflectoarele, becurile, etc. 

4. Întotdeauna scoateţi aparatul din priză când nu este utilizat, când montaţi sau demontaţi componente şi înaintea curăţării. Nu smulgeţi 

niciodată cablul pentru a-l scoate din priză. Prindeţi cablul şi trageţi pentru deconectare. 

5. Nu utilizaţi aparatul pentru alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau nevândute de 

producătorul aparatului pot cauza o condiţie de nesiguranţă. 

6. Nu instalaţi aparatul în locuri unde poate fi expus apei sau sub temperatura de îngheţ. 

7. Asiguraţi-vă că un aparat montat pe un rezervor este instalat cu atenţie înainte de utilizare. 

8. Citiţi şi respectaţi toate informaţiile importante despre aparat. 

9. În cazul în care este necesar un prelungitor, trebuie folosit un cablu cu o putere nominală adecvată. Un cablu cu o putere nominală 

pentru mai puţini amperi sau waţi decât puterea nominală a aparatului se poate supraîncălzi. Trebuie să aranjaţi cablul cu atenţie 

astfel încât să nu fie tras sau să vă împiedicaţi de el. 

 

Păstraţi aceste instrucţiuni 

 
 

 

Smartwave 

Stimate pasionat, 

Îţi mulţumim pentru alegerea acestui produs de calitate şi te rugăm să citeşti cu atenţie următoarele instrucţiuni pentru a înţelege şi aprecia 

caracteristicile fantastice şi unice ale Regulatorului Smartwave. 

Smartwave 
Ghidul Utilizatorului 

REZERVORUL ACVARIULUI 

TEMPORIZATOR 

BUCLĂ DE 

SCURGERE 

CABLU DE 

ALIMENTARE CU 

ELECTRICITATE 

BUCLĂ DE 

SCURGERE 
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Introducere 

Smartwave este noul regulator pentru pompele de mişcare şi circulare creat de Hydor. În natură curenţii maritimi şi cei ai râurilor sunt o parte 

vitală a ciclului de viaţă al creaturilor acvatice deoarece ajută la oxigenare, transportarea hranei şi a nutrienţilor şi îndepărtarea reziduurilor 

poluante. 

Smartwave ajută la recrearea acestor curenţi ce permit existenţa unui mediu sănătos în acvariu şi o temperatură uniformă a apei prin selectarea 

unuia din cele două programe disponibile: 

 Alternativ: pompa 1 PORNITĂ – pompa 2 OPRITĂ, pompa 1 OPRITĂ – pompa 2 PORNITĂ. 

 Sincron: pompele 1 şi 2 PORNESC şi se OPRESC simultan. 

Detalii: 

 2 borne de ieşire, ambele pentru o putere de până la 100 W; 

 2 butoane rotative de selectare, unul pentru programul pompei (alternativ – sincron), unul pentru setarea intervalului de timp 

(secunde, minute, ore); 

 Program de alimentare. 

Fiind compact, Smartwave este uşor de ascuns aşezându-l în interiorul carcasei acvariului. 

Conceput pentru Koralia, Smartwave este adecvat pentru cele mai multe pompe de mişcare disponibile pe piaţă compatibile cu PORNIREA – 

OPRIREA rapidă (5 secunde = 6,3 milioane de porniri / opriri pe an). 

Curia conţine 

 Koralia Smartwave 

 Manual de instrucţiuni 

Descriere 

A. Întrerupător de PORNIRE – OPRIRE a sistemului 

B. Buton rotativ de selectare a programului: alternativ, 

sincron, modul de hrănire 

C. Buton rotativ PORNIRE - OPRIRE de selectare a timpului 

D. LED – uri ce indică funcţionarea pompei 

E. LED – uri ce indică pornirea sistemului 

F. Canale de conectare a pompei / pompelor 

G. Cablu de alimentare cu electricitate 

H. Ochi de agăţare 

 
Standarde de siguranţă 

Atenţie: înainte de a acţiona sistemul verificaţi dacă toate componentele sunt intacte, în special cablul. 

 Înaintea oricărui tip de intervenţie deconectaţi ÎNTOTDEAUNA aparatul aflat în apă de la alimentarea cu electricitate. 

 Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei de alimentare corespunde celei indicate pe eticheta unităţii. 

 Cablul produsului nu poate fi înlocuit sau reparat. 

 În cazul unei avarii întreaga unitate trebuie înlocuită. 

 Nu tăiaţi sau smulgeţi cablul electric. 

 Întotdeauna deconectaţi uşor de la reţeaua de alimentare cu electricitate şi asigurându-vă că aveţi mâinile uscate. 

 Pentru a preveni electrocutarea accidentală menţineţi toate conexiunile uscate. 

 Asiguraţi-vă că priza este curată şi nu prezintă urme de umiditate, umezeală sau depuneri de calciu/sare. 

 Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur şi uscat. 

Instalarea 

Alegeţi cu atenţie locul unde amplasaţi noul dumneavoastră Smartwave, asigurându-vă că este un loc sigur şi accesibil, fără a exista riscul de a 

cădea în apă (în acvariu sau în colector), ferit de accesul copiilor şi cu umiditate scăzută, în cazul în care este posibil. Utilizaţi un şurub sau un 

dispozitiv de prindere Velcro foarte puternic (ambele nu sunt incluse) pentru a ataşa regulatorul de carcasă, ori în locul dorit. 

Atenţie: nu uitaţi că fiecare canal/conector suportă până la 100 W maxim. Poziţionaţi pompa/pompele (nu sunt incluse) în acvariu în funcţie de 

nevoile personale şi apoi urmaţi aceste instrucţiuni simple pentru a programa regulatorul. 

Programarea cu o pompă conectată 

 Conectaţi pompa dumneavoastră la unul din canalele regulatorului 

Smartwave ( în cazul în care este conectată la canalul din partea 

dreaptă, la pornirea sistemului pompa va porni la comanda ON 

[*PORNIRE], în cazul în care este conectată la canalul din stânga 

pompa va porni la comanda OFF [* OPRIRE]) 

 
 Selectaţi ,,I’’ cu ajutorul butonului rotativ de program (B) fig. 1 

 Selectaţi intervalul de timp dintre PORNIRE – OPRIRE cu ajutorul butonului rotativ din partea dreaptă (C) fig. 2 

 Porniţi regulatorul Smartwave cu ajutorul întrerupătorului de PORNIRE – OPRIRE (A) fig. 3 

 LED – ul albastru va confirma pornirea corectă a sistemului şi se va aprinde în momentul în care pompa funcţionează (împinge apa). 

 Din momentul pornirii, regulatorul Smartwave va funcţiona pornindu-se şi oprindu-se în funcţie de timpul setat. 

Programarea cu două pompe conectate 
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Fiecare canal/conector suportă până la 100 W maxim. ATENŢIE: pompele vor urma programul setat, nu pot fi 

programate separat. NU depăşiţi 100 W per canal. 

 Conectaţi pompa dumneavoastră la unul din canalele regulatorului Smartwave. 

 Selectaţi ,,I’’ cu ajutorul butonului rotativ de program (B) în cazul în care doriţi ca pompa să funcţioneze în 

modul alternativ, sau ,,II’’ în cazul în care doriţi ca pompa să funcţioneze în modul sincron. 

 Selectaţi intervalul de timp între PORNIRE – OPRIRE cu ajutorul butonului rotativ din partea dreaptă (C) fig. 

2 

 Porniţi regulatorul Smartwave cu ajutorul întrerupătorului de PORNIRE – OPRIRE (A) fig. 3 

 LED – ul albastru va confirma pornirea corectă a sistemului şi se va aprinde în momentul în care pompele 

funcţionează (împing apa). 

 Din momentul pornirii, regulatorul Smartwave va funcţiona pornindu-se şi oprindu-se în funcţie de timpul 

setat. 

Modul de 

alimentare 

automat şi manual 

Programul manual de hrănire 

În cazul în care doriţi să opriţi manual pompa/pompele în orice moment pentru a alimenta acvariul, o puteţi face prin 

selectarea pictogramei în formă de peşte cu ajutorul butonului rotativ de program (B). Pentru a reporni pompa/pompele 

prin simpla repoziţionare a butonului rotativ la programul selectat anterior (I sau II). 

Pompa/pompele pot fi oprite atât timp cât este necesar, fără a interfera cu setările intervalului pompei sau cu programul 

automat de hrănire (în cazul în care a fost setat anterior). 

Programul automat de hrănire 

În momentul hrănirii peştilor şi mai ales a nevertebratelor, este recomandabil să opriţi pompa. Cu ajutorul regulatorului 

Smartwave aveţi posibilitatea de a regla programul de hrănire, care va opri pompa / pompele o dată sau de două ori pe zi, 

în funcţie de câte ori este planificată distribuirea hranei. Programul de hrănire trebuie setat înainte de pornirea regulatorului 

Smartwave. 

 În momentul în care este Smartwave este OPRIT, selectaţi pictograma în formă de peşte prin intermediul 

butonului rotativ de program (B) fig. 1 

 Selectaţi numărul proceselor de hrănire prin poziţionarea butonului rotativ din partea dreaptă la pictograma 1 în 

formă de peşte sau la pictograma 2 în formă de peşte (unul sau două procese de hrănire); 

 Porniţi regulatorul Smartwave cu ajutorul întrerupătorului de PORNIRE – OPRIRE (A) fig. 3 

 LED – urile albastre (un semnal luminos = un proces de hrănire; două semnale intermitente = două procese de 

hrănire) vor confirma faptul că programul a fost selectat în mod corect şi pompa/pompele se vor opri timp de 5 

minute. Este recomandat ca în aceste 5 minute să programaţi de asemenea mecanismul de hrănire automat, 

astfel încât ambele sisteme să fie perfect coordonate. 

 Continuaţi programarea pompei/pompelor în modul explicat în paragrafele Programare. 

 

 

Atenţie: 

 Primul proces de hrănire va avea loc întotdeauna în momentul activării programului de hrănire. 

 Un proces de hrănire pe zi = pompa/pompele se vor opri o dată pe zi, la fiecare 24 de ore, exact  la momentul activării programului. 

Ex.: în cazul în care programul a fost activat la ora 8.00 am, din acel moment pompa/pompele se vor opri la fiecare 24 de ore la ora 

8.00 am. 

 Două procese de hrănire pe zi = pompa/pompele se vor opri de două ori pe zi, la un interval de 8 ore. Ex.: în cazul în care 

programul a fost activat la ora 8.00 am pompa/pompele se vor opri pentru prima dată, iar apoi se vor opri pentru a doua oară la ora 

4.00 pm. Următoarea zi ele se vor opri la aceleaşi ore (8.00 am şi 4.00 pm). 

 Pentru anularea programului de hrănire OPRIŢI Smartwave complet, aşteptaţi câteva minute până când LED-urile s-au sting, apoi 

continuaţi programarea pompei/pompelor în modul explicat în paragrafele Programare. 

Informaţii despre eliminarea conform Uniunii Europene 

Acest simbol semnifică faptul că produsul dumneavoastră trebuie eliminat separat de deşeurile menajere, conform reglementărilor şi legilor 

locale. În momentul în care produsul a ajuns la capătul duratei de funcţionare transportaţi-l la un punct de colectare desemnat de autorităţile 

locale. Unele puncte de colectare acceptă produsele gratis. Colectarea separată şi reciclarea produsului dumneavoastră la momentul eliminării 

ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură faptul că este reciclat într-o manieră care protejează sănătatea umană şi a mediului. 

Garanţia 

Dispozitivul este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei, împotriva defectelor de fabricare sau a materialului. Garanţia 

noastră nu se aplică reclamaţiilor cauzate de erori de instalare şi utilizare, lipsa  de mentenanţă, utilizarea necorespunzătoare a aparatului, efecte 

ale îngheţului, depuneri de calcar sau piatră de cazan, ori încercări de reparare efectuate de amatori. Materialele consumabile şi componentele 

supuse uzurii, care trebuie înlocuite periodic pentru mentenanţa regulată a dispozitivului, nu sunt incluse în garanţie. Certificatul de garanţie 

trebuie completat de comerciant şi trebuie trimis împreună cu aparatul în cazul returnării acestuia, împreună cu chitanţa în care este înregistrată 

ziua achiziţionării. 

 

 

Date tehnice 

 

100 / 240 V ~ 50 / 60 Hz 

Sarcina maximă 2 x 100 W 
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PROGRAM 

ALTERNATIV 
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KORALIA  

SMARTWAVE 

REGULATOR DE POMPĂ 

 

 

 

 

 

Bon de Garanţie 

 

  Tip 

   

Data vânzării Ştampila şi semnătura vânzătorului 

 

 

 

 

 

 

Hydor 

Via Voiron, 27 – 36061 

Bassano del Grappa (VI) ITALIA 

www.hydor.com 

 

 

Importator: 

SC KRONSTIL AQUARISTIK SRL 

BD.GARII,NR.20,BRASOV 

TELEFON: 0268-545685 

 

 

                                                                          INFO&SERVICE: 

                                                                                     0733679193 

 

http://www.hydor.com/

