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27215, 27664, 27665, 27666, 27667 AE AKV. GRELEC EASY HEATER  
25W, 50W, 75W, 100W in 150W #103197 #103198 #103234 #103255 #104827 

 
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  
EASYHEATER, grelec s termostatom, je namenjen uporabi pod vodno gladino in ogreva vodo v 
sladkovodnih akvarijih in akvarijskih filtrih. Naprava ogreva vodo ciklično, v času ogrevanja sveti 
kontrolna lučka. Naprava je opremljena z varnostnim toplotnim stikalom, ki onemogoča njeno 
delovanje izven vode; npr.: samodejno bi se izključila v primeru, če bi ne bila več v vodi, ker bi se akvarij 
razbil ali puščal. Po ohladitvi se naprava spet samodejno vključi. 
 

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

• naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih in v namene, za katere je bila izdelana; 
• napajati se sme samo iz omrežja, katerega napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi;  
• 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; 
• maksimalna globina potopa naprave je navedena v tehniških podatkih; 
• preden sežete z roko v vodo, morate odklopiti vse električne naprave, ki so v akvariju; 
• ko ste napravo vzeli iz vode, jo morate pustiti nekaj minut, da se ohladi;  
• 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. 
 

PRIPRAVA 
Priseske namestite v odprtine nosilca (sl. 2), nosilec pa nato na grelec (sl. 3) tako, da se s klikom zaskoči. 
Obojestranski nosilec omogoča namestitev grelca na dva načina (sl. 4): s kolescem regulatorja 
obrnjenim proti notranjosti akvarija (A), ali pa k steni akvarija (B). 
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VGRADNJA IN ZAGON 

Kompleten grelec (sl. 4) obesite na katero koli steno akvarija in v izbranem položaju, vendar mora biti 
povsem pod vodo in na območju nenehnega kroženja vode: priseske pritisnite na gladko stekleno 
površino (da bi bil grelec res trdno pritrjen, je priporočljivo steklene stene akvarija prej očistiti in z njih 
odstraniti (morebitne) alge in/ali vodni kamen). Nastavitev temperature: temperaturo vode je treba 
naravnati na 18°C - 36°C s pomočjo kolesca regulatorja; ustrezno temperaturno vrednost naravnate na 
številčnici, obrnjeni proti puščici na nosilcu (sl. 5). Grelec EASYHEATER je opremljen z zelo natančnim 
termostatom. Zelo redki so primeri, ko pride zaradi zunanjih pogojev do malenkostnih razlik med 
prednastavljeno in doseženo temperaturo vode. 
 
 

VZDRŽEVANJE 
Ta naprava ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja. V primeru, da se na ohišju naberejo alge ali 
vodni kamen, jih odstranite z mehko krpo ali gobo.  
 
 

TEHNIČNI PODATKI 

                
                       Tipi grelca 
Parametri 
 

 
25W 

 
50W 

 
75W 

 
100W 

 
150W 

Napetost – Frekvenca                     230 V – 50/60 Hz 

Moč (W) 25 50 75 100 150 

Neto teža (g) 160 160 160 200 200 

Dolžina (mm) 160 160 160 210 210 

 

Razred izolacije II 

Maksimalna globina potopa 80 cm 

Stopnja vodoodpornosti IPX8 

Natančnost prikazovanja  1°C 

 
SESTAVNI DELI (Slika 1) 

1. EASYHEATER grelec 

2. Nosilec grelca 

3. Komplet priseskov 

 
 

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 


