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27205 AE NOTR. FILTER PAT MINI #107715 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

PAT-mini akvarijski filter, katerega ste kupili, je izdelan za filtriranje vode v vašem akvariju. Črpalko filtra 

lahko uporabimo za različne vrste filtracije (mokro/suha filtracija). Intenzivni pretok vode na površini 

omogoča učinkovito dovajanje kisika vode. Lahko se uporablja tudi v manjših akvarijih, saj je opremljen z 

regulatorjem pretoka vode. Njegova majhnost, močan pretok in preprosta zgradba, ga naredijo še 

posebej uporabnega, tudi za akvarista začetnika. 

 

POGOJI VARNE UPORABE 

PAT-mini akvarijski filtri so bili izdelani v skladu z vsemi trenutno veljavnimi varnostnimi standardi. Pred 

kakršnim koli posegom v napravo – namestitvijo, čiščenjem in vedno, ko v vodi namakate roke, mora biti 

tako filter kot katera koli druga električna naprava nameščena v akvariju, izklopljena iz električnega 

omrežja! Izdelek, ki je mehansko poškodovan (na primer počen), ali ima poškodovan električni kabel, ni 

primeren za uporabo! V primeru poškodbe kabla morate zamenjati celoten izdelek in ne le kabla. Filter 

je samo za notranjo uporabo. Temperatura vode ne sme presegati 35°C. Akvarijski filter se lahko 

uporablja le v akvarijih in ne za druge namene. Filter mora biti med uporabo v celoti potopljen v vodo. 

Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z zmanjšano fizično, senzorično ali psihično 

sposobnostjo ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če niso pod nadzorom ali vodenjem 

osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nadzorujte otroke, da se s tem izdelkom ne igrajo. 

 

 

NAMESTITEV 

Vodno črpalko namestimo tako, da je popolnoma potopljena v vodo. Moč pretoka vode se prilagaja z 

vodnim regulatorjem (Slika 3) 

 

 

VZDRŽEVANJE 

PAT-mini filter poganja vodoodporen motor, ki potrebuje zelo malo vzdrževanja. Če opazite, da je 

pretočnost filtra šibka ali da ta ne deluje, ko ga prižgete: izklopite filter in električnega omrežja, ga 

vzemite ven iz vode, odstranite pokrov rotorja (Slika 1), odstranite rotor z vetrnico (Slika 2), nato rotor z 

vetrnico nežno očistite. Prav tako je potrebno očistiti prostor, kjer se rotor nahaja. Po čiščenju poskrbite, 

da so vsi deli filtra pravilno sestavljeni. Pravilno sestavljen in očiščen rotor se mora na osi gladko vrteti 

(Slika 2). 
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SESTAVNI DELI  

1  Pokrov prostora, kjer se nahaja rotor 

2  Rotor z vetrnico  

3  Vodni regulator  

4  Glava črpalke  

5   Nosilec 

6  Prisesek  

7  Regulator zračnega pretoka  

8  Nosilec  

9  Gobice 

10  Sesalna mrežica 

11  Prezračevalna cevka  

12  Nastavek za prezračevalno cevko  

13  Usmerjevalnik vodnega toka  

 

 

 
 

 
 

TEHNIČNI PODATKI 

Napetost/Frekvenca 230 V / 50 Hz 

Moč 4 W 

Višina 45 cm 

Največja moč pretoka 400 l/h 

Teža 0,23 kg 

Razred izolacije II 

Stopnja vodoodpornosti IPX8 

 
 
 

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 

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

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 


