
30289,30290,30291 AE AKV. LUČ LEDDY RETROFIT SUNNY LT  8 W  (15W), LT 

10 W(18/24W), LT 18 W (36/54W) #114047,114048,114052 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega produkta. Prepričani smo, da boste z njegovim delovanjem 

zadovoljni. Pred uporabo naprave, prosimo, preberite priložena navodila, da se izognete morebitnim 

težavam. 

LASTNOSTI IZDELKA. Nadomestna LEDDY TUBE svetilna enota je ustvarjena za nadomestitev  

konvencionalne T8 in T5 fluorescentne žarnice na kateremkoli akvarijskem pokrovu z vgrajenim 

svetilnim sistemom. Zahvaljujoč napredni LEDDY tehnologiji uporabljeni, svetilna enota oddaja enako 

količino svetlobe kot navadna fluorescentna žarnica, porabi pa le pol toliko energije. Ta okolju 

prijazna rešitev se odraža v precejšnjem prihranku pri električni energiji. Dodatna prednost LED 

modula je njegova vzdržljivost. Za razliko od navadnih fluorescentnih žarnic, ki se jim svetilnost po 

enem letu prepolovi, LED TUBE lahko uporabljate več let in tako prihranite še več kot le električno 

energijo. LEDDY TUBE modul je zelo enostavno pritrditi. Uporabite dva vijaka, da pritrdite držalo na 

pokrov akvarija. Na voljo sta dve verziji modula: LED SUNNY, ki oddaja svetlobo barvne temperature 

6500K, podobno naravni sončni svetlobi, ter LEDDY PLANT, z barvno temperaturo 8000K. 

VARNOSTNI UKREPI. Naprava je narejena v skladu z vsemi, ve Evropi trenutno veljavnimi varnostnimi 

standardi. Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo izdelka, natančno preberite varnostne predpise: 

1. Naprava je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih. 

2. Naprava je lahko priklopljena izključno na električno napeljavo z napetostjo, ki je navedena 

na napravi. 

3. Električni kabel se ne da odklopiti in ni nadomestljiv. Če je električni kabel poškodovan, je 

potrebno nadomestiti celotno napravo. 

4. POZOR: Preden kakorkoli posegate v napravo, mora biti le-ta izključena iz električnega 

omrežja. 

5. Otroci ter osebe z zmanjšanimi mentalnimi in fizičnimi sposobnostmi, ter osebe brez 

predhodnih izkušenj z napravo, lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali tako da sledijo 

navodilom, da se zagotovi, da je oseba seznanjena s tveganji. Naprava ni igrača! Ne pustite, 

da otroci čistijo ali vzdržujejo napravo brez nadzora. 

6. Svetlobno telo v napravi je lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen serviser. 

NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE. Pred namestitvijo naprave pod pokrov akvarija, pritrdeite 

priloženi držali na oba konca naprave. Najprej namestite držalo na konec naprave, kjer se začne 

električni kabel. Da to dosežete, najprej odstranite objemko z držala (Da odstranite ali da 

pritrdite objemko, nežno stisnite oba konca držala.) in namestite objemko na tisti konec naprave, 

kjer se ne začne električni kabel. Nato potisnite napravo skozi objemko, dokler se objemka ne 

dotakne električnega kabla. Potisnite kabel skozi odprtino v držalu in nastavite objemko na 

držalo. Za zdaj še ne pričvrstite objemke. Držalo in objemko namestite na konec naprave in 

zategnite objemko. Da nastavite še drugo držalo, odtegnite objemko, nataknite držalo, ter spet 

privijte objemko. LEDDY TUBE so proizvedene z napredno LED tehnologijo. Močne diode oddajajo 

svetlobo z barvno temperaturo 6500K (SUNNYI in 8000K (PLANT).  Omogoča optimalne pogoje za 

rast akvarijskih rastlin in proizvodnjo naravnih barv. Pritrditev modula je prikazana na sliki 1. 

Naprava ne zahteva vzdrževanja. Če je potrebno, obrišite prah s čisto, suho krpo. 



Tehnični podatki 

Izdelek MOČ NADOMESTI 

LT 8 W Module (for 15W T8) SUNNY 8W 15W T8 

LT 8 W Module (for 15W T8) PLANT 8W 15W T8 

LT 10W Module (for 18W T8/24W T5)SUNNY 10W 18W T8, 24W T5 

LT 10W Module (for 18W T8/24W T5)PLANT 10W 18W T8, 24W T5 

LT 16W Module (for 30W T8/39W T5)SUNNY 16W 30W T8, 39W T5 

LT 16W Module (for 30W T8/39W T5)PLANT 16W 30W T8, 39W T5 

LT 18W Module (for 36W T8/54W T5)SUNNY 18W 36W T8, 54W T5 

LT 18W Module (for 36W T8/54W T5)PLANT 18W 36W T8, 54W T5 

 

 

SLIKA 1 

 

 

 



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 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

 

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 

 

 

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. 

 

 


