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27202, 27659 AE OBTOČNA ČRPALKA REEF 2600/10000 #107451 #107976 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Prepričani smo, da boste zadovoljni z 
njegovim delovanjem. Prosimo vas, da pred uporabo izdelka skrbno preberete ta navodila in se tako 
izognete morebitnim težavam. 

NAMEN IN LASTNOSTI IZDELKA 

Naloga črpalke Reef Circulator je spodbujanje kroženja vode v majhnih in srednje velikih morskih akvarijih 
z grebenom (s čermi). Sestavljena je iz miniaturnega trupa na roki z magnetnim obešalnikom – podobno 
kot pri klasičnem odstranjevalniku alg – en del je nameščen v akvariju, drugi pa na zunanji strani akvarija. 
Natančno in skoraj neomejeno nastavljanje smeri gibanja omogoča kolenasti spoj trupa črpalke z 
magnetnim obešalnikom, poleg tega pa specialno oblikovani sistem blaženja odstrani vse morebitne 
tresljaje. Naslednja prednost te črpalke je edinstven motor: ker njegova moč ni velika, ne povzroča 
pretiranega segrevanja vode. To je pri grebenskih akvarijih zelo pomembno, saj je treba vzdrževati stalno 
temperaturo vode, da se pred pregrevanjem zaščiti bitja, ki v njih živijo (nekateri morski rakci in korale so 
še posebno občutljivi). Zahvaljujoč njeni majhnosti je črpalko lažje skriti med kamni in drugimi okrasnimi 
elementi v akvariju. Ker deluje naprava skoraj neslišno, je njena uporaba povsem nemoteča. 

POGOJI ZA VARNO UPORABO 

Naprava, ki ste jo kupili, je izdelana v skladu z vsemi varnostnimi standardi, ki so v veljavi na ozemlju 
Evropske unije. Za dolgo in varno uporabo preberite spodnje napotke: 

1) Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih in v namene, za katere je bila 
zasnovana. 

2) Naprava se sme napajati samo iz vira, katerega napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi;  
3) naprave, ki je poškodovana, ali ima poškodovan električni kabel, ne smete uporabljati. Pred vsako 

uporabo naprave morate preveriti stanje njenega električnega kabla. Električnega kabla ne smete 
popraviti ali zamenjati, niti (dati) vanj vgraditi dodatnih elementov. Če se poškoduje kabel, morate 
zamenjati kompletno napravo; 

4) Največja globina potopa je navedena v tehničnih podatkih; 
5) preden sežete z roko v vodo, morate odklopiti vse električne naprave, ki so v akvariju; 
6) ko ste napravo vzeli iz vode, jo morate pustiti nekaj minut, da se ohladi; 
7) naprave naj ne uporabljajo otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi, 

ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede 
uporabe naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, da 
se prepreči njihovo igranje z napravo. 

8) POZOR! Priključni kabel morate priključiti na električno omrežje tako kot je prikazano na sliki 2, t.j. 
tako, da obremenjeni del vrvice prosto visi. Namen tega je, da se vrvica ne bi zmočila, če bi se na njej 
nabral kondenz. 

 
 

 
 
 
 
 
Varna uporaba magnetnega obešalnika:  
Pozor – zelo močan magnet! 
Hraniti izven dosega otroških rok, ker bi se lahko poškodovali. Dela obešalnika ne smeta biti neposredno 
povezana zaradi močne privlačne sile – 25-50 kg, odvisno od modela. Obe polovici obešalnika je treba 
držati s strani, prsti ne smejo biti nikoli med površinama, ki se privlačita. Da ne bi prišlo do telesnih 
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poškodb, morajo biti vsi kovinski izdelki, drugi magneti in ostri kovinski predmeti od obešalnika oddaljeni 
več kot 10 cm. Priporočamo vam, da hranite nosilce podatkov, magnetne kartice in druge, na magnetno 
polje občutljive naprave / izdelke (npr. srčne spodbujevalnike), vsaj 30cm oddaljene od te naprave. 

 
MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE 

Črpalko Reef Circulator je treba namestiti v akvarij z uporabo magnetnega obešalnika. Izhodna odprtina 
črpalke mora biti nameščena tako, da voda, ki teče iz črpalke, kroži po vsem akvariju ( v večjih akvarijih 
priporočamo sočasno uporabo  dveh črpalk). Vzdrževanje črpalke je enostavno: občasno je treba očistiti 
pogonsko kolo in komoro kolesa z mehko ščetko in pod tekočo vodo odstraniti nečistoče in alge, ki se 
nabirajo na ohišju. Način/ postopek razstavljanja črpalke (zaradi čiščenja) je prikazan na sliki 1.  
POZOR! Pogonskega kolesa in trupa črpalke ne smete razstavljati!  
Črpalka Reef Circulator 10000 je opremljena z ne-stopenjskim uravnavanjem učinkovitosti delovanja z 
zunanjim regulatorjem. Navodila glede uravnavanja najdete na sliki 3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEZNAM SESTAVNIH DELOV: 

a) Ohišje rotorja 
b) Komplet rotorja 
c) Nosilec 

Komplet mora vsebovati: 
- Reef Circulator črpalko (slika 1) 
- Navodila za uporabo  

 
 

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 


