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Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Instructies betreft deze gebruiksaanwijzing
Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product Aquarius Fountain Set 750, 1000, 1500, 2500,
3500 heeft u een goede keuze gemaakt.
Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.
Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.
Symbolen in deze handleiding
NL

De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:
Gevaar voor persoonlijke schade door gevaarlijke elektrische spanning
Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan
hebben als geen passende maatregelen worden getroffen.
Gevaar voor persoonlijke schade door een algemene gevarenbron
Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan
hebben als geen passende maatregelen worden getroffen.
Belangrijke aanwijzing voor een storingsvrije werking.

Beoogd gebruik
Aquarius Fountain Set 750, 1000, 1500, 2500, 3500, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:
• Voor het verpompen van normaal vijverwater voor springbronnen en fonteinen.
• Gebruik onder naleving van de technische gegevens.
• Gebruik onder naleving van de aanbevolen waterwaarden.
De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:
•
•
•
•
•
•

Niet gebruiken in zwemvijvers.
Transporteer nimmer andere vloeistoffen dan water.
Nooit gebruiken zonder doorstromend water.
Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden.
Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.
Niet op de drinkwatervoorziening aansluiten.

Veiligheidsinstructies
Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige
wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of
mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij
onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik
van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.
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- NL Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit
• De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of
door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken.
• Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningvrij alvorens u in het water grijpt.
Elektrische installatie volgens de voorschriften
• Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale opstellingsvoorschriften en mogen slechts door een elektricien worden uitgevoerd.
• Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en bevoegd
is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en nationale
normen, voorschriften en bepalingen.
• De aansluiting van het apparaat is slechts toegestaan als de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding
overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in
deze handleiding.
• Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien.
• Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.
• VОrХОЧРФКЛОХs ОЧ strooЦЯОrНОХОrs (ЛТУЯ. stОФФОrНОХОЧ) ЦoОtОЧ Яoor СОt РОЛruТФ ЛuТtОЧsСuТs РОsМСТФt гТУЧ (spКtаКtОrЛОstОЧНТР).
• Bescherm de stekkerverbindingen tegen vochtigheid.
• Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos.
Veilig gebruik
• Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
• Het apparaat niet aan de elektrische leiding dragen of aan de leiding trekken.
• Installeer de leidingen zodat deze tegen beschadigingen zijn beschermd en let erop, dat er niemand over kan struikelen.
• Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk
om gevraagd wordt.
• Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op
met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verholpen.
• Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en -toebehoren voor het apparaat.
• Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
• De aansluitkabels kunnen niet worden vervangen. Voer het apparaat of de componenten af bij een beschadigde
kabel.
• Gebruik het apparaat uitsluitend, als er zich geen personen in het water bevinden.
• Houd de contactdoos en de netsteker droog.
• De rotor in het apparaat bevat een magneet met een krachtig magneetveld, dat pacemakers of geïmplanteerde defiЛrТХХКtorОЧ (ICD) ФКЧ ЛОэЧЯХoОНОЧ. MТЧТЦККХ 0,2 meter afstand tussen het implantaat en de magneet aanhouden.
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- NL Montage
Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.
Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel.
Veiligheidsmaatregelen:
• Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning U > 12 V AC of U >30 V DC, die in het water
liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt.
• Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken.
• Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
Schroef het T-stuk op het aansluitstuk en vervolgens de straalbuis op het T-stuk (A1). Schroef de sproeierhouder en
de gewenste fonteiЧsproОТОr op НО strККХЛuТs (A2). Op de zijwaartse uitstroomopening van het T-stuk kan op het verХoopstuФ ОЧ НО sХКЧРЧТppОХ ООЧ sХКЧР аorНОЧ ККЧРОsХotОЧ (A3). Plaats het apparaat in de vijver zo horizontaal mogelijk
op een vaste, slibvrije ondergrond, zodat het volledig met water bedekt is en zich maximaal 2 meter onder de waterspiegel bevindt.
Breng de straalpijp in de juiste stand. Zowel de hoogte tot waar het water opspuit als de hoeveelheid door de zijwaartse uitstroomopening van het T-stuk stromend watОr ФКЧ ЦОt ООЧ rОРОХККr аorНОЧ ТЧРОstОХН (B). AХs u СОt КppКraat wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
Het plaatsen van het apparaat
Opmerking!
Bij het aanvoeren van sterk slijkachtig water kan de rotor eventueel sneller verslijten en moet deze vroegtijdig
vervangen worden.
Oplossing:
• De vijver of het bekken grondig reinigen alvorens de pomp op te stellen.
• De pomp ca. 200 mm boven de bodem van de vijver opstellen om te voorkomen dat slijkachtig water
wordt aangezogen.
• Het apparaat in de vijver zo op een vaste, moddervrije ondergrond opstellen, dat het volledig bedekt is met water.

Inbedrijfstelling
Gevoelige elektrische componenten!
Mogelijke gevolg: Dit beschadigt het apparaat onherstelbaar.
Veiligheidsmaatregel: Sluit het apparaat niet aan op een dimbare voeding.
Let op! De pomp mag niet drooglopen.
Mogelijk gevolg: De pomp raakt defect.
Veiligheidsmaatregel: Controleer regelmatig het waterniveau. Het apparaat moet in principe onder de waterspiegel zijn geplaatst.
Let op! Kans op letsel door onverwacht starten.
De temperatuurbewaking schakelt het apparaat bij overbelasting automatisch uit. Na afkoeling wordt het apparaat automatisch weer ingeschakeld.
Mogelijke gevolgen: Gevaar voor letsel door snel draaiende delen.
Veiligheidsmaatregelen: Voor werkzaamheden aan het apparaat, apparaat spanningsvrij schakelen.
Zo brengt u de stroomvoorziening tot stand:
Inschakelen: Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. Het apparaat schakelt zichzelf onmiddellijk in, als de elektrische aansluiting tot stand is gebracht.
Uitschakelen: Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af.

Reiniging en onderhoud
Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.
Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel.
Veiligheidsmaatregelen:
• Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning U > 12 V AC of U >30 V DC, die in het water
liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt.
• Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken.
• Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
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- NL Apparaat reinigen
Let op!
Aanbeveling voor regelmatige reiniging:
• Het apparaat indien nodig, maar minstens 2 maal per jaar reinigen.
• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat daardoor de behuizing of de werking
kan worden aangetast.
• Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekkige kalkaanslag:
– Pompreiniger PumpClean van OASE.
– Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger.
• Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen.
Zo gaat u te werk:
Schroef de straalbuis eraf, inclusief T-stuk en aansluitnippel (C1). OpОЧ НО ПТХtОrСouНОr ОЧ ЧООЦ НО poЦp uТt (C2).
DrККТ СОt poЦpНОФsОХ ОrКП ОЧ ЧООЦ СОt sМСoОpОЧrКН uТt (C3). RОТЧТР КХХО НОХОЧ ЦОt sМСooЧ аКtОr ОЧ ООЧ ЛorstОХ. ГОt
na het reinigen de pomp in oЦРОФООrНО ЯoХРorНО аООr ТЧ ОХФККr. PХККts НО poЦp ТЧ СОt ПТХtОrСuТs (CŐ). LОР НО strooЦФКЛОХ гo ККЧ НКt СТУ ЧТОt ЛОФЧОХН ФКЧ rКФОЧ. PХККts СОt ПТХtОrНОФsОХ ОЧ sХuТt СОt (Cő).

Storingen verhelpen
Storing

Oorzaak

Oplossing

Het apparaat loopt niet

Geen netspanning

De netspanning controleren

Onvoldoende pompcapaciteit

Schoepenrad geblokkeerd

Looprad reinigen

Filterkorf verstopt

Filterkorf reinigen

Te veel drukverlies in de leidingen

Gebruik een minimale slanglengte en zo weinig
mogelijk verloopstukken, leg de slang zo recht
mogelijk uit

Watertemperatuur te hoog

Houdt u zich aan de maximale watertemperatuur van +35 °C

Apparaat schakelt na korte tijd uit

Afvoer van het afgedankte apparaat
Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Maak gebruik van het hiervoor bestemde recyclesysteem. Maak het apparaat eerst door het afsnijden van de kabels onbruikbaar.

Opslag en overwintering
Bij vorst moet u het apparaat uit elkaar nemen. Maak het apparaat grondig schoon en controleer het op beschadigingen.
Sla het apparaat vorstvrij op, ondergedompeld in water of met water gevuld. Dompel de steker niet onder!

Slijtagedelen
De rotor is een onderdeel dat aan slijtage blootstaat en valt niet onder de garantie.
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Typ

Abmessungen

Gewicht

Bemessungsspannung

Leistungsaufnahme

Förderleistung

Wassersäule

Anschlüsse

Wassertemperatur

EN

Type

Dimensions

Weight

Rated voltage

Power consumption

Max. flow rate

Max. head height

Connections

Water temperature

FR

Type

Dimensions

Poids

Tension de mesure

Puissance absorbée

Capacité de refoulement

Colonne d'eau

Raccordements

Température de l’eau

NL

Type

Afmetingen

Gewicht

Dimensioneringsspanning

Vermogensopname

Pompcapaciteit

Waterkolom

Aansluitingen

Watertemperatuur

ES

Tipo

Dimensiones

Peso

Tensión asignada

Consumo de potencia

Capacidad de elevación

Columna de agua

Conexiones

Temperatura del agua

PT

Tipo

DТЦОЧsõОs

Peso

Voltagem considerada

Potência absorvida

Débito

Coluna de água

CoЧОбõОs

Temperatura da água

IT

Tipo

Dimensioni

Peso

Tensione di taratura

Potenza assorbita

Portata

Colonna d'acqua

Allacciamenti

Temperatura dell'acqua

DA

Type

Dimensioner

Vægt

Nominel spænding

Effektforbrug

Pumpekapacitet

Vandsøjle

Tilslutninger

Vandtemperaturen

NO

Type

Mål

Vekt

Merkespenning

Effektopptak

Kapasitet

Vannsøyle

Tilkoblinger

Vanntemperatur

SV

Typ

Mått

Vikt

övre märkspänning

Effekt

Matningsprestanda

Vattenpelare

Anslutningar

Vattentemperatur

FI

Tyyppi

Mitat

Paino

mitoitusjännite

Tehonotto

Pumpun teho

Vesipatsas

Liitännät

Veden lämpötila

HU

Típus

Méretek

Súly

mért feszültség

Teljesítményfelvétel

Szállítási teljesítmény

Vízoszlop

Csatlakozók

VъгСĪЦцrsцФХОt

PL

Typ

Wymiary

CТężКr

ЧКpТęМТО гЧКЦТoЧoаО

Pobór mocy

АвНКУЧoİć poЦpoаКЧТК

Słup аoНв

PrгвłąМгК

Temperatura wody

CS

Typ

RoгЦěrв

Hmotnost

НoЦОгoЯКМъ ЧКpětъ

PĮъФoЧ

DoprКЯЧъ ЯýФoЧ

Vodní sloupec

PĮъpoУФв

Teplota vody

SK

Typ

Rozmery

Hmotnost’

НТЦОЧгКčЧц ЧКpтtТО

Príkon

DoprКЯЧý ЯýФoЧ

VoНЧý stĺpОМ

Prípojky

Teplota vody

SL

Tip

Dimenzije

TОžК

dimenzionirana napetost

PorКЛК ЦočТ

ČrpКХЧК гЦoРХУТЯost

Vodni steber

PrТФХУučФТ

Temperatura vode

HR

Tip

Dimenzije

TОžТЧК

gornji nazivni napon

Potrošnja energije

ProtočЧТ ФКpКМТtОt

Vodeni stup

PrТФХУučМТ

Temperatura vode

RO

Tip

Dimensiuni

Greutate

tОЧsТuЧОК ЦăsurКtă

PutОrО МoЧsuЦКtă

Debit de pompare

CoХoКЧă НО Кpă

Conexiuni

Temperatura apei

BG

Т

а

е

/

UK
RU
CN

型号

Aquarius
Fountain
Set

750

92

尺
180x205x140
mm

重量

设计电压

耗用功率

输送能力

水柱

接头

水温

1.8 kg

~ 220-240 V, 50 Hz

9W

≤ 720 l/h

≤ 1.1 m

1“

+4 … +35 °C

1.8 kg

11 W

≤ 1.000 l/h

≤ 1.3 m

1500

2.0 kg

25 W

≤ 1.500 l/С

≤ 1.9 m

2500

2.3 kg

40 W

≤ 2.500 l/h

≤ 2.2 m

3500

2.8 kg

70 W

≤ 3.400 l/h

≤ 2.7 m

1000

DE

Staubdicht. Wasserdicht
bis 2 m Tiefe

Bei Frost das Gerät deinstallieren

Mögliche Gefahren für
Personen mit Herzschrittmachern!

Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!

Achtung!
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung

EN

Dust tight. Submersible to
2 m depth.

Remove the unit at temperatures below zero
(МОЧtТРrКНО).

Possible hazard for persons wearing pace makers!

Do not dispose of together with household
waste!

Attention!
Read the operating instructions

FR

Imperméable aux poussières. Etanche à l'eau
jusqu'à une profondeur
de 2 m

Retirer l’appareil en cas
de gel

Dangers possibles pour
des personnes ayant des
stimulateurs cardiaques !

Ne pas recycler dans les
ordures ménagères !

Attention !
Lire la notice d'emploi

NL

Stofdicht. Waterdicht tot
een diepte van 2 m

Bij vorst het apparaat deïnstalleren

Mogelijke gevaren voor
mensen met een pacemaker!

Niet bij het normale huisvuil doen!

Let op!
Lees de gebruiksaanwijzing

ES

A prueba de polvo. Impermeable al agua hasta
2 m de profundidad

Desinstale el equipo en
caso de heladas

Posibles peligros para las
personas con marcapasos.

¡No deseche el equipo en
la basura doméstica!

¡Atención!
Lea las instrucciones de
uso

PT

À prova de pó. À prova
de água até 2 m de profundidade.

Em caso de geada, desinstalar o aparelho

Eventuais perigos para
pessoas com pace-makers!

Nуo НОТtКr Кo ХТбo НoЦцstico!

AtОЧхуo!
LОТК Кs ТЧstruхõОs НО utТХТгКхуo

IT

A tenuta di polvere. Impermeabile all'acqua fino
a 2 m di profondità.

In caso di gelo disinstalllare l'apparecchio

Possibili pericoli per persone con pace-maker!

Non smaltire con normali
rifiuti domestici!

Attenzione!
Leggete le istruzioni
d'uso!

DA

Støvtæt. Vandtæt ned til
2 m dybde

Afmonter apparatet ved
frostvejr

Mulig fare for personer
med pacemaker

Må ikke bortskaffes med
det almindelige husholdningsaffald

OBS!
Læs brugsanvisningen

NO

Støvtett. Vanntett ned til 2
m dyp

Ved frost, demonter apparatet

Kan være farlig for personer med pacemaker!

Ikke kast i alminnelig
husholdningsavfall!

NB!
Les bruksanvisningen

SV

Dammtät. Vattentät till 2
m djup

Demontera apparaten innan första frosten.

Möjlig risk för personer
med pacemaker!

Får inte kastas i hushållssoporna!

Varning!
Läs igenom bruksanvisningen

FI

Pölytiivis. Vesitiivis 2 m
syvyyteen asti.

Laite purettava ennen
pakkasia

Mahdollinen vaara sydämentahdistinta käyttäville
henkilöille!

Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen kanssa!

Huomio!
Lue käyttöohje

HU

Portömített. Vízálló 2 mes mélységig

Fagy esetén a készüléket
szerelje le

A készülék veszélyes lehet szívritmussгКЛпХвoгяЯКХ rОЧНОХФОгĪ
személyekre!

A készüléket nem a
normál háztartási szeméttel együtt kell megsemmisíteni!

Figyelem!
Olvassa el a használati
útmutatót

PL

PвłosгМгОХЧв. WodoszМгОХЧв Нo 2 Ц РłęЛoФoİМТ.

W razie mrozu zdeinstaloаКć urгąНгОЧТО

MożХТаoİć авstąpТОЧТК
гКРrożОń НХК osяЛ гО stвmulatorami

NТО авrгuМКć аrКг гО
İЦТОМТКЦТ НoЦoавЦТ!

Uwaga!
PrгОМгвtКć ТЧstruФМУę
użвtФoаКЧТК!

CS

PrКМСotěsЧý. VoНotěsЧý
do hloubky 2 m

PĮТ ЦrКгu pĮъstroУ oНТЧstКlovat

MožЧп ЧОЛОгpОčъ pro
osoby s kardiostimulátory!

Nelikvidovat v normálním
komunálním odpadu!

Pozor!
PĮОčtětО NпЯoН Ф použТtъ!

SK

PrКМСotОsЧý. VoНotОsЧý
Нo СĺЛФв 2 Ц

Pri mraze prístroj odinštaХoЯКť

MožЧц ЧОЛОгpОčОЧstЯo
pre osoby s kardiostimulátormi!

NОХТФЯТНoЯКť Я ЧorЦпХЧoЦ
komunálnom odpade!

Pozor!
PrОčъtКУtО sТ NпЯoН ЧК použТtТО

SL

NО prОpuščК prКСu. Vodotesno do globine 2 m.

Ob zmrzali demontirajte
napravo.

Obstaja nevarnost za ljudi
s srčЧТЦ spoНЛuУОЯКХЧТkom!

Ne zavrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki!

Pozor!
Preberite navodila za
uporabo!

HR

Ne propušta prašinu. Ne
propušta vodu do 2 m dubine.

U sХučКУu ЦrКгК НОТЧstКХТrКУtО urОđКУ.

MoРućО opКsЧostТ гК Чositelje elektrostimulatora!

Nemojte ga bacati u
oЛТčКЧ ФućЧТ otpКН!

PКžЧУК!
PročТtКУtО uputО гК upotrebu!

RO

EtКЧş ХК prКП. EtКЧş ХК
Кpă pсЧă ХК o КНсЧМТЦО
de 2 m.

DОгТЧstКХКţТ КpКrКtuХ pО
tТЦp НО ьЧРСОţ

Posibile pericole pentru
persoane cu by-pass cardiac !

Nu КruЧМКţТ ьЧ РuЧoТul
menajer !

AtОЧţТО !
CТtТţТ ТЧstruМţТuЧТХО НО utТlizare !
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.

UK

2

RU

-

-

-

,

-

2
CN

防尘 防水水深

2米

霜冻时拆卸设备

!

-

-

!

-

可能 带有心脏起搏器人
员有危险!

!

а е!
че е е

ъ ва е

!

!

!

В

-

-

要同普通的家庭垃圾一
起丢弃!

.
!

注意!
请阅读使用说明书
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DE

Empfohlene Wasserwerte

pH-Wert

Gesamthärte

Temperatur

EN

Recommended water quality

pH value

Total hardness

Temperature

FR

Valeurs d'eau recommandées

Valeur pH

Dureté totale

Température

NL

Aanbevolen waterwaarden

Valor pH

Totale hardheid

Temperatura

ES

Valores recomendados del agua

Valor pH

Dureza total

Temperatura

PT

Valores recomendados para a água

Valor pH

Dureza total

Temperatura

IT

Valori dell'acqua consigliati

Valore pH

Durezza totale

Temperatura

DA

Anbefalede vandværdier

pH-værdi

Samlet hårdhed

Temperatur

NO

Anbefalte vannverdier

pH-verdi

Samlet hardhet

Temperatur

SV

Rekommenderade vattenvärden

pH-värde

Total hårdhet

Temperatur

FI

Suositellut vesiarvot

pH-arvo

Kokonaiskovuus

Lämpötila

HU

A vízre vonatkozó ajánlott értékek

pH-érték

Teljes keménység

HĪЦцrsцФХОt

PL

Zalecane parametry wody

АКrtoİć pH

TаКrНoİć oРяХЧК

Temperatura

CS

DoporučОЧц СoНЧotв ЯoНв

Hodnota pH

Celková tvrdost

Teplota

SK

OНporúčКЧц СoНЧotв ЯoНв

Hodnota pH

Celková tЯrНosť

Teplota

SL

PrТporočОЧО ЯrОНЧostТ гК ЯoНo

pH vrednost

Skupna trdota vode

Temperatura

HR

PrОporučОЧО ЯrТУОНЧostТ ЯoНО

pH vrijednost

UФupЧК tЯrНoćК

Temperatura

RO

VКХorТ rОМoЦКЧНКtО pОЧtru Кpă

Valoare pH

DurТtКtО totКХă

TОЦpОrКtură

BG

pH-

UK

pH-

CN

(

建

水当 值

pH 值
6.8 … 7.6

94

)

pH

RU

总硬
8 … 15 °dH

温
≤ 35 °C

ARS0013
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