Gobius tips och råd
Hjälp med rätt plats för sensorerna
På www.gobius.se, under Support, finner du bilder på bra och mindre bra ställen för sensorerna.
Två saker att speciellt tänka på;
-

-

Temperaturen ska vara minst 20 grader på tankväggen, annars fäster inte tapen
Det ska finnas fri plats så att du med handen kan trycka fast sensorerna

Ta hjälp av Tank Calculator
Ibland kan det vara svårt att räkna ut på vilken höjd du ska montera sensorerna. Med hjälp av
kalkylatorn får du hjälp att räkna ut platserna för sensorerna. På www.gobius.se, Support, finner du
kalkylatorn. Där matar du in din tanks data, och vips så får du svar.

Gobius butiken
Nu kan du på nätet beställa tillbehör, reservdelar och även uppgradera din Gobius till senaste
version. Men vi säljer inte kompletta produkter här, det sker endast genom Benns, Erlandsons
Brygga, Hjertman, Sea-Sea, Watski och hos alla andra återförsäljare, se www.gobius.se.

SeaSmart och Tankette
Det är enkelt att bli av med den obehagliga lukten på toaletten. Komplettera med en av marknadens
bästa odörfilter. Monteras på inkommande vattenslang till toaletten och desinficerar spolvattnet och
stående vatten i toalettskålen. Odören uppstår pga att spolvattnet innehåller rutnande
mikroorganismer från havet. Beställ direkt på Gobius webbutik.

Gobius.se
På vår nya hemsida hittar du nyheter och annan nyttig information, som t ex instruktiva filmer, samt
möjlighet att hämta hem instruktioner. Där gör du även Produktregistrering för att få tillgång till vår
fria support.

Du är alltid välkommen med dina frågor
Att själv installera en tankmätare har inte alltid varit så lätt. Tidigare var man tvungen att borra hål i
tanken, rengöra givare, mm. Nu är allt mycket enklare med Gobius. Men dyker det upp frågor, får du
gärna ringa oss eller skicka ett mail, support@fmmarin.se. Bifoga några bilder på panelen, sensorerna
och kontrollenheten, de hjälper oss att förstå din fråga.

Lycka till!

