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29503, 29504, 29505 AE NOTRANJI FILTER FAN – MINI PLUS 50-260l/h, 1-PLUS 50-320l/h 
in 2-PLUS 100-450l/h #101786 #102368 #102369 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

NAMEN 
Notranji filtri FAN plus so namenjeni čiščenju in zračenju vode v 
akvarijih.  
Zrak se lahko dovaja v vodo na različne načine: 
• z intenzivnim gibanjem vodne gladine   
•s šobo za dovajanje zraka (15) 
• z uporabo škropilnika, ki ni del kompleta in ga je treba kupiti 
posebej. Filtri so izdelani tako, da so učinkoviti in jih lahko 
uporabljajo tudi ljubitelji, ki so se komaj začeli ukvarjati z akvaristiko. 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVANJA 
Naprava, ki ste jo kupili, je izdelana v skladu z varnostnimi standardi, 
ki so v veljavi v EU. 
 Preberite in upoštevajte spodnja opozorila /varnostna navodila, da 
zagotovite dolgo in varno uporabo izdelka: 
 1. naprava je namenjena izključno uporabi doma in to le v skladu z 
njeno namembnostjo 
2. priključiti jo smete samo na električno omrežje z ustrezno 
napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni  
    na napravi 
3. naprave, ki je poškodovana ali ima poškodovano priključno vrvico, 
ne smete uporabljat  
    Pred vsakim zagonom naprave morate preveriti stanje priključne 
vrvice. Slednje ne smete  
    popravljati ali zamenjati, niti nameščati kakršnihkoli dodatnih 
elementov. Če se poškoduje  
    priključna vrvica, je treba zamenjati kompletno napravo. 
 4. Največja globina potopa je navedena med tehniškimi podatki. 
 5. Preden potopite roko v vodo, morate vse električne dele v tanku 
odklopiti z vira energije. 
 6. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z 
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali  
    umskimi sposobnostmi in /ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom ali po  
    navodilih osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne bi igrali z  
    napravo. 
 

NAMESTITEV IN URAVNAVANJE 
Način nameščanja filtra je prikazan na prvi strani navodil. Nosilec (13) s priseski (12) ali magnetno obešalo (16), ki ga 
lahko kupite posebej, omogočata hitro in enostavno namestitev filtra v želeni / izbrani višini.  Cevko za dovajanje 
zraka (9) namestite na šobo za dovajanje zraka (15) na eni strani in na regulator dovajanja zraka (10) na drugi strani. 
Tako boste zagotovili učinkovito zračenje vode v akvariju. Dovajanje zraka omogoča, da filter deluje kot razpršilnik in 
obogati vodo z ogljikovim dioksidom. Poleg tega lahko z regulatorjem zračenja (10) uravnavate učinkovitost zračenja. 
Filter deluje najbolje, če je potopljen vsaj tri (3) cm pod vodno gladino. Ne smete tudi pozabiti, da se zaradi 
izhlapevanja gladina vode nenehno znižuje. To dejstvo morate upoštevati pri nameščanju filtra. Poleg tega lahko 
uravnavate delovanje z uporabo regulatorja pretoka (4), zahvaljujoč vrtljivemu pokrovu komore z rotorjem pa lahko 
usmerjate tudi tok vode. FAN plus filtri so opremljeni  tudi z deflektorjem (8). Dokupite lahko tudi škropilnik (14) in 
ga pritrdite na FAN plus filtre. Škropilnik namestite kot kaže slika na naslovni strani navodil.  
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ZAMENJAVA FILTRSKEGA VLOŽKA, VZDRŽEVANJE 
Pred čiščenjem filter najprej odklopite. Z enim gibom snemite z nosilca kompleten filter (13) in ga vzemite iz akvarija. 
Filtrski vložek zamenjate /očistite tako, da z rahlim pritiskom na mestih, označenih na sliki, snamete pokrov (1,) nato 
pa vložek operete ali namestite novega. FAN plus filtre poganja vodotesen, sinhroni  motor, katerega vzdrževanje je 
preprosto. Ne glede na to pa najmanj enkrat na mesec  snemite pokrov filtra (1), pokrov rotorja (17) in pogonsko 
kolo (6) in ga nežno očistite. Nato filter ponovno sestavite v obratnem zaporedju. Ko ste pogonsko kolo (6) spet 
namestili na gred, se mora neovirano vrteti. 
 
TEHNIČNI PODATKI 

FAN PLUS mini 1 2 3 

Napetost/frekvenca V / HZ 230 / 50 

Poraba energije W 4,2  4,7  5,2  12 

Učinek Min. ÷maks. 120÷700 

Največja višina črpanja m 0,53  0,55  0,78  0,80 

Prostornina akvarija l - min.÷maks. 30÷60  60÷100  100÷150  150÷200 

Neto masa gr 300  310  430  600 

Dodatna oprema  škropilnik, magnetno obešalo 

 
DEMONTAŽA IN ODLAGANJE 

Odpadno električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke. Z 
ločevanjem odpadkov oz. odlaganjem na primerne zbirne točke in izkoriščanje tovrstnih odpadkov 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. Za pravilno odpravo izdelka vas naprošamo, da ta izdelek odvržete v skladu z odločbami 
zakona države, v kateri ste ga kupili.  

 
REZERVNI DELI 
1 pokrov filtra  
2 filtrski vložek 
3 dotočna cev  
4 regulator pretoka  
5 črpalka 
6 pogonsko kolo  
7 ohišje rotorja  
8 deflektor  
 9 cevka za dovajanje zraka  
10 regulator dovajanja zraka  
11 obešalo  
12 prisesek  
13 nosilec  
14* škropilnik  
15 šoba za dovajane zraka 
16* magnetno obešalo  
17 pokrov rotorja 
-------------------------- 
* Ni v kompletu  
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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, 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 Sloven ije. 
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 


