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27207 AE ZUN. FILTER VERSAMAX FZN-mini #113175 
 

NAVODILA ZA UPORABO  
 

NAMEN 
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Zunanji filter MINI FZN se uporablja za prečiščevanje 
vode v 10-40 litrskih akvarijih z ribami. Naprava je enostavna, uporablja jo lahko celo neizkušen 
akvarist-začetnik. Vodo zajema z dna akvarija, jo prečrpa skozi filtrske vložke in nazadnje vrne v 
akvarij. Filtrski vložki so izdelani iz posebnega spužvastega materiala, ki ne vsebuje fenola, in iz 
nespletene ovčje volne (runa). Spužva je idealen substrat za razvoj bakterijskih kultur, ki odstranjujejo 
organske nečistoče iz vode, volna pa zagotavlja učinkovito mehansko filtriranje. 
 
 
 
SESTAVNI DELI: 

1. Pokrov filtra 
2. Pretočna enota 
3. Vrtljivi gumb za uravnavanje zmogljivosti črpalke 
4. Tesnilo vrtljivega gumba za uravnavanje 
5. Pokrov komore rotorja 
6. Rotor 
7. Teleskopska cev (2x) 
8. Sesalna cev 
9. Posoda za filter z motorjem 
10. Gumb za uravnavanje 
11. Volneni filtrski vložek 

 
 
 

TEHNIČNI PODATKI 

VERSAMAX FZN-mini 

Napetost V 220 – 240 

Frekvenca Hz 50 

Moč W 4,3 

Maksimalen pretok l/h 235 

Maksimalna prostornina akvarija L 10-40 

Neto teža g 290 

 
 

POGOJI ZA VARNO UPORABO 
Naprava je izdelana v skladu z varnostnimi normami, veljavnimi v EU. Za dolgo in varno uporabo 
preberite (in upoštevajte) spodnje varnostne napotke: 

1. Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih in v namene, za katere je bila 
zasnovana; nikoli je ne potopite v vodo! 
2. Naprava se sme napajati samo iz vira, katerega napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi;  
3. Naprave nikoli ne priključite, če je brez vode.  
4. Električnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je poškodovan, morate napravo zavreči. 
5. POZOR: napravo, ki se nahaja v akvariju ali v ribniku na vrtu, morate pred kakršnimi koli 
vzdrževalnimi deli odklopiti, oziroma izključiti iz. Električnega omrežja. 
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6. Napravo smejo uporabljati tudi otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi ali umskimi 
sposobnostmi, oziroma osebe brez predhodnih izkušenj z uporabo tega izdelka, vendar le pod 
nadzorom, oziroma po navodilih za varno uporabo naprave, da ne bi bilo nobenega dvoma o tem, da 
se dejansko zavedajo vseh tveganj, povezanih z delovanjem naprave. Naprava ni otroška igrača! Ne 
dovolite otrokom, da bi napravo čistili ali vzdrževali brez nadzora (odrasle, izkušene osebe). 

 
 

MONTAŽA IN URAVNAVANJE  
Filter obesite na steno akvarija kot kaže slika na naslovni strani teh navodil. Preden ga vključite, 
napolnite filtrsko posodo (9) z vodo, nato pa vtaknite vtikač električnega kabla v električno vtičnico. 
Kmalu po vključitvi (po približno 1/2 minute), bo pravilno nameščen filter izsesal zrak iz zajemalnega 
sesalnega sistema in začel črpati vodo iz akvarija. Zmogljivost črpalke lahko uravnavate (v širokem 
obsegu) z gumbom (3), ki se nahaja  na vrhu pretočne enote (2). Kot, pod katerim je nagnjen filter, 
lahko uravnavate z gumbom (10).  
 

 
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 

Filtrske vložke zamenjate tako, da izvlečete vtikač iz vtičnice, snamete pokrov (1), izvlečete filtrske 
vložke (11), jih operete ali zamenjate z novimi, nato pa vse ponovno sestavite skupaj - v obratnem 
vrstnem redu.  
Posebej lahko dokupite in uporabite tudi drug(ačn)e filtrske vložke, ki vsebujejo aktivno oglje in 
fosfatne absorbente. Filter poganja vodotesen motor, ki ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja 
in je privarjen na filtrsko posodo (9). Vsakih nekaj tednov – najbolje med čiščenjem filtra -  odstranite 
pretočno enoto (2), snemite z motorja pokrov rotorja (5) in odstranite rotor (6). Dobro umijte tako 
rotor (6) kot njegovo ležišče v trupu črpalke (9). Ko ponovno namestite rotor (6) in  pokrov (5), se 
mora rotor vrteti neovirano.  
 

 
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 


