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30846 AE LUČ ZA RIBNIK LED 5W #112112 
Z magnetnim podstavkom. 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Prepričani smo, da boste z njegovim delovanjem 
zadovoljni. Prosimo vas, da pred uporabo izdelka skrbno preberete ta navodila, da bi se izognili morebitnim 
težavam. 
 

NAMEMBNOST IN LASTNOSTI 
Sijalka AQUAEL WATERLIGHT LED PLUS je moderen podvodni žaromet, ki uporablja varčno LED tehnologijo. 
WATERLIGHT LED PLUS je oblikovan kot klasičen žaromet, le da je opremljen z zelo učinkovito LED sijalko in ne z 
navadno žarnico. Rezultat je, da se žaromet med delovanjem manj segreva. Posledično  – za razliko od mnogih 
drugih podobnih razpoložljivih izdelkov – se lahko uporablja pod in nad vodno gladino. Čeprav porabi samo 
približno 5W električne moči, je svetilnost primerljiva s svetilnostjo navadne 20-vatne žarnice. V kompletu so štirje 
barvni filtri (rumen, zelen, moder in rdeč), s katerimi lahko ustvarjate različne svetlobne učinke v bazenu ali okrog  
njega. Žaromet, ki ima trden in stabilen magnetni podstavek, zlahka namestite na dno bazena. Podstavek 
omogoča tudi pritrditev žarometa na kovinske elemente v bazenu ali na vrtu. 10-metrska priključna vrvica 
zagotavlja širok izbor mest, kamor lahko postavite žaromet. Nizka (12V) delovna napetost  naprave je jamstvo 
tako za varnost živali, ki živijo v bazenu, kot oseb, ki bazen morda uporabljajo. Žaromet WATERLIGHT LED PLUS je 
idealen za vrtne bazene s prostornino od več sto do več tisoč litrov. Je moderen in trpežen, stroški vzdrževanja pa 
so nizki. Če osvetlite vodo, ko pade mrak, ste  lahko priča čudovitemu prizoru. 
  

ZA VARNO UPORABO 
Žarometi WATERLIGHT LED PLUS so izdelani v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi normami. Stenska vtičnica, s 
katero je žaromet priključen na električno omrežje, mora biti ozemljena in na suhem mestu. Električno omrežje 
mora imeti že vgrajeno diferencialno prekinjalo (30 mA). Pred kakršnimkoli delom v bazenu (nameščanjem 
žarometa, čiščenjem) morate izvleči  kabel iz vtičnice in odklopiti tudi vse druge električne naprave, ki so v bazenu. 
Žaromet smete namestiti v bazen pod pogojem, da v njem ni kopalcev. Luči z mehansko poškodbo (počeno 
ohišje) ali s poškodovanim kablom ne smete namestiti. Poškodovanega kabla ne smete zamenjati, popraviti ali 
zamenjati vtikača. Če je poškodovana priključna vrvica, zamenjajte kompleten izdelek. Žarometi  WATER LIGHT 
LED PLUS se uporabljajo pod vodo le, če temperatura ne presega 35°C. Napravo lahko namestite tudi izven 
bazena. Namenjena je neprekinjenemu delovanju. Ne uporabljajte je, če je steklo počeno ali ga ni in/ ali če je 
poškodovano tesnilo! Ne vlecite za kabel! 
OPOMBA: V različnih državah je ahko uporaba žarometov v plavalnih bazenih, ribnikih, vrtnih bazenih in vodnjakih 
urejena s posebni predpisi.  

 
TEHNIŠKI PODATKI 
Napetost / frekvenca 12 V / 50, 60 Hz 
Delovna napetost 11,6 – 12,0 V 
Priključna vrvica 10 m 
 
Sijalka MR16 (3W) z vtičnico GUS 3 
Stopnja zaščite ohišja: IP48 pri delovanju do 1 m pod vodno gladino 
 

OPIS SLIK 
Slika 1 - Namestitev barvnega filtra 
Slika 2 - Menjava sijalke – opis delov 
1. ohišje žarometa 
2. barvni filter 
3. obroč  
4. stekleni zaslon 
5. tesnilo 
6. pokrov sijalke 
7.  sijalka MR16 z vtičnico GUS 3 
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DELI 
Komplet vsebuje:  
a) eno sijalko WATERLIGHT LED PLUS  
b) štiri barvne filtre (rumen, rdeč, zelen, in moder)  
c) navodila za uporabo 
 
 

NAMESTITEV, VKLOP IN REGULIRANJE 
Žaromet  WATERLIGHT LED PLUS lahko namestite pod ali nad vodno gladino. Podstavek mora stati na ravni 
podlagi; ko žaromet nameščate, ga obrnite v želeno smer in pritrdite s perutastim vijakom. V podstavku je močan 
magnet, zato ga zlahka pritrdite na kovinsko površino.  Luč oddaja belo svetlobo. Če želite spremeniti barvo 
svetlobe v rumeno, rdečo, zeleno ali modro, namestite pod obroč filter ustrezne barve (slika 1). 
 

VZDRŽEVANJE IN ZAMENJAVA ŽARNICE 
Žarometi WATERLIGHT LED PLUS ne zahtevajo kakšnega posebnega vzdrževanja. Po potrebi očistite s senčnika in 
filtra alge in umazanijo. Če žarnica pregori, jo zamenjajte (slika 2). V ta namen odklopite žaromet z vira napajanja 
in ga vzemite iz vode. Ko se posuši, snemitepritrdilni obroč (3), s katerim je privit senčnik, nato še stekleni zaslon 
(4), previdno odstranite tesnilo (5) in pokrov (6) ter izrabljeno žarnico (7) – in namestite novo. Nato po obrnjenem 
postopku žaromet spet setavite. Proporočamo vam, da tesnilo predhodno namažete s silikonskim mazivom. 
 
 

DEMONTAŽA IN ODLAGANJE 
Izrabljene električne izdelke je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke. Z ločevanjem odpadkov oz. 
odlaganjem na primerne zbirne točke boste poskrbeli za ohranjanje naravnih virov in okolja. Znotraj Evropske 
Unije je prečrtan zabojnik za smeti simbol, ki označuje, da je treba izdelek, ko mu poteče življenjska doba, 
odnesti na posebne zbirne točke za električne in elektronske odpadke ter da ga ne smete odvreči stran skupaj z 
ostalimi trdnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odpravo izdelka vas naprošamo, da ta izdelek odvržete v 
skladu z odločbami zakona države, v kateri ste ga kupili. 
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GARANCIJSKA IZJAVA 
Aquael daje garancijo 24 mesecev od dneva izročitve. Garancija velja samo za napake proizvajalca in zagotavlja 

brezplačno popravilo oz. menjavo izdelka. Garancija ne velja za poškodbe in/ali napake nastale zaradi 

malomarnosti, dotrajanosti, nepravilne uporabe, nesreče, puščanja akvarija (ki je posledica nepravilne uporabe ali 

poškodbe silikona, zaradi uporabe čistil ali drugih kemičnih sredstev), napačnih popravil in nakup nepotrjen z 

računom. Garancijski obrazec mora biti v celoti izpolnjen pri prodajalcu.  

Pomembno: Garancija ne pokriva nepooblaščenih prirejanj ali demontaže. Pri nakupu naj prodajalec izpolni 

garancijski list. Če pri ali takoj po nakupu opazite kakršno koli nepravilno delovanje izdelka, izdelek lahko 

reklamirate pri prodajalcu, kjer ste izdelek kupili. Pogoj za sprejem reklamacije je originalen račun in pravilno 

izpolnjen garancijski list, z razvidnim datumom nakupa. Garancija pokriva samo popravila ali menjavo samega 

izdelka in ne pokriva izgube ali škode, nastale živim ali neživim predmetom, ki niso del tega seta. 

 

GARANCIJSKI LIST 
Garancijski rok za artikel je 24 mesecev od datuma izročitve. Mimaja d.o.o. jamči za kakovost in korektno 

delovanje v garancijskem roku, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. Mimaja d.o.o. pokriva garancijo 

izdelka na območju Slovenije. Čas zagotavljanja vzdrževanja nadomestnih delov in priklopnih aparatov je še 3 leta 

po preteku garancije. Garancijo lahko uveljavljate le s predložitvijo original računa in ob pravilni uporabi artikla (v 

navodilih)! Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

 

 ARTIKEL:_______________________________________________________________ 

 

 DATUM IZROČITVE:______________________________________________________ 

 

Pooblaščeni prodajalec in serviser: 

 MiMaJa d.o.o.                                                                ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: 

 Mr.Pet, Celovška 258 

 1000 Ljubljana 

 Slovenija 
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Za servis: 

 

Datum servisiranja: ______________________                  ŽIG IN PODPIS SERVISERJA: 

 

Garancija podaljšana do: __________________ 

 
 
Proizvajalec: 

AQUAEL Janusz Jankiewicz SP. Z.O.O. 
Ul. Krasnowolska 50 
PL-02-849 Warszawa 
Poljska 

 
Uvoznik: 

MiMaJa d.o.o. 

Letališka 3c 

1000 Ljubljana 

Slovenija 


