Aquatic Studio Doctor III

Aquatic Studio Doctor III

Aquatic Studio Doctor III je ú?inný likvidátor rias v akváriu. Je vhodný pre akvária od 1 litra až do 700 litrov.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena po z?ave
76,00 €
Ušetríte

Otázka k produktu
VýrobcaAkvarium

Popis produktu Ide o elektronický prístroj, ktorý sa umiestni na vonkajšiu stranu akvária. Prístroj je vo svojej podstate elektrolyzér, ktorý pri
elektrolýze produkuje kyslík, vodík a radikálmi. Elektrolytická voda má dezinfek?né ú?inky. Elektrolyty sa do vody dostávajú cez membránu v
podobe hmlistého oparu v intervale nieko?kých sekúnd. Tento cyklus sa opakuje nieko?kokrát za hodinu. Najú?innejšie ni?í predovšetkým
jednobunkové riasy (tj. Hlavne tie, ktoré sa vznáša vo vodnom st?pci = jemné prachové). Pôsobí tiež na vláknitú, hnedú, bodkovanou riasu.
Ú?inok nie je okamžitý, ale výsledky môžete o?akáva? zhruba v priebehu dvoch týžd?ov. Riasa postupne zanikne a ?alšia už nevzniká.
Výhody prístroja Aquatic Studio Doctor III likviduje riasy Zlepšuje chemizmus vody - voda je zdravšie a priezra?nejšia Aktivuje vo vode
mikroživiny, ktoré sú tak rastlinám prístupnejšie, ?o vedie k ich lepšiemu rastu a vitalite Dezinfikuje vodu od parazitov, ?ím predchádzate
ochorení rýb Pomocou podpory rastu rastlín sa aktivuje silnejšie fotosyntéza, ?o vedie k stabilizácii celého ekosystému a ?alšiemu obmedzeniu
rastu rias. Nenápadný a elegantný dizajn, ktorý nenarušuje estetický pôžitok z akvária.

Použitie
Aquatic Studio Doctor III si sám dokáže vypo?íta? stav akváriovej vody v konkrétnom akváriu a nastavi? ta
ký algoritmus spínania púš?anie bubliniek, ktorý je pre konkrétny nádrž najvhodnejšie.
1. Nastavte jeden z módov:
Plants - pre podporu rastu rastlín a odstránenie rias
Fish - pre dezinfekciu vody od parazitov (odstránenie chorôb) a odstránenie rias
Shrimp - pre úpravu vody pre sladkovnodné krevety a odstránenie rias
2. Nastavte objem nádrže. Možno nastavi? tieto objemy akvárií:
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-

menšia ako 60 l
od 60 litrov do 90 litrov
od 90 litrov do 120 litrov
od 120 litrov do 200 litrov
od 200 litrov do 250 litrov
od 250 litrov do 300 litrov
od 300 litrov do 500 litrov
od 500 litrov do 700 litrov

3. Membránu odporú?ame pravidelne ?isti? v teplom octe. Savo neodporú?ame, je príliš agresívny a poškodzuj
e membránu.
Membrána je spotrebný tovar a je potrebné ju raz za ?as vymeni? za novú. Garantovaná životnos? je 6 mesiac
ov.
Pri pravidelnom ?istení membrány v teplom octe sa jej životnos? výrazne predlžuje
Sú?as?ou balenia je všetko pre okamžitú inštaláciu a spustenie: kontrolér, membrána, napájací adaptér, prí
savka,
2x samolepiaci suchý zips, káble pre prepojenie membrány a napájacieho zdroja, podrobný návod.

Upozornenie:
Je nutné zvoli? taký mód, ktorý je ur?ený pre Vaše akvárium.
V prípade použitia módu pre 250 litrové akvárium nemožno prístroj prevádzkova? napr. V akváriu 50 litrov.
V takom prípade už prístroj pre živo?íchy bezpe?ný by? nemusí.
Nemožno používa? v slanej vode a vo vode s TDS vä?šou ako 500!
Prístroj má bezpe?nostnú poistku a automaticky sa vypne, ak je v akváriu vysoká koncentrácia solí.
Nepoužívajte teda v akváriách so slanou vodou, pri doso?ovaní vody alebo ak v akváriu iba dolievate odpare
nú vodu ?alšie extrémne tvrdou vodou.
Membrána je spotrebným tovarom a je potrebné ju raz za ?as vymeni? za novú.
Odporú?ania výrobcu je výmena raz za 6 až 12 mesiacov, z našich skúseností však vydrží dlhšie. K dostaniu
v našom e-shope.

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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