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30003 ET VLAŽILNIK FOGGER #107-PT2080 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Zahvaljujemo se vam za nakup vlažilnika Exo Terra. Prosimo vas, da pred prvo uporabo izdelka skrbno preberete 

ta navodila in ga uporabljate v skladu z navodili, da bo delovanje varno in optimalno. Priporočamo vam, da 

navodila shranite za poznejšo ponovno uporabo.   

-  do 100% bolj vlažen zrak 
-  izvrsten vizualni učinek 
-  videz nizke oblačnosti in megle v tropskih terarijih 
-  ustvari zgodnje-jutranjo roso v puščavskih terarijih    

Pred nameščanjem in uporabo natančno preberite navodila.    

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO 

OPOZORILO - Da bi se obvarovali pred poškodbami, morate upoštevati osnovna varnostna navodila, vključno z 

naslednjimi: 

1. Pred uporabo preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in vse pomembne opombe na  
    izdelku, sicer se lahko naprava poškoduje. 
2. NEVARNOST – Ker se pri tem izdelku uporablja tudi voda, morate še posebno paziti, da ne pride  
    do električnega udara. Če pride do v nadaljevanju opisanih situacij, se nikoli sami NE lotite  
    popravljanja izdelka, ampak ga odnesite v popravilo v pooblaščeno servisno delavnico ali pa ga   
    zavrzite. 
    A. Če opazite znake nenormalnega puščanja vode, izdelek takoj odklopite z vira energije. 
    B. Po montaži izdelek skrbno preglejte. Če opazite vodo na delih, ki se ne smejo zmočiti, izdelka NE  
        smete priključiti! 
    C. Ne uporabljajte naprave, ki ima poškodovano priključno vrvico ali vtikač, če ne deluje pravilno,  
        ali je kakorkoli poškodovana. Priključna vrvica je nezamenljiva: če je poškodovana, morate    
        izdelek zavreči. Vrvice nikoli NE režite. 
    D. Da se vtikač ali vtičnica ne bi mogla zmočiti, namestite vlažilnik tako, da bo odmaknjen od  
        stenske vtičnice - nastala bo »zanka« (glejte puščico na sliki v original navodilih) in voda ne bo mogla  
        kapljati nanju.  
        Tako »zanko« mora uporabnik  narediti z vrvico, ki povezuje vlažilnik z vtičnico. »Zanka« je del  
        kabla pod nivojem vtičnice (ali priključka, če ste uporabili podaljšek), ki poskrbi za to, da voda ne  
        more teči po kablu in priti v stik z vtičnico. Če se kabel / vtičnica kljub temu zmoči, kabla NE  
        izvlecite takoj. Najprej izklopite varovalko oz. električno prekinjalo, ki napaja napravo, nato pa  
        napravo odklopite in preverite, če je v vtičnici voda. 
3. Izdelka naj ne bi uporabljale osebe (vključno z otroki) s pomembno zmanjšanimi telesnimi in/ali  
    umskimi sposobnostmi, razen pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, oziroma po  
    navodilih, ki jim jih da ta oseba glede njegove uporabe. Otroci morajo biti vedno  pod nadzorom,  
    da se z izdelkom ne bi igrali. 
4. Ne dotikajte se premikajočih se delov ali vročih površin, da ne bi prišlo do telesnih poškodb. Iz  
    istega razloga se NE dotikajte niti membrane, ko je naprava v delovanju.  Pred čiščenjem napravo  
    odklopite. 
5. POZOR – Predno potisnete roko v vodo, nameščate ali snemate dele, pred vsakim nameščanjem  
    ali vzdrževanjem/čiščenjem opreme, napravo vedno izključite /odklopite z vira energije. Nikoli  
    ne vlecite za vrvico, primite za vtikač in ga potegnite iz vtičnice. Kadar naprava ni v uporabi, naj bo  
    vedno odklopljena. 
6. Naprave ne montirajte in ne shranjujte na mestih, kjer bi bila izpostavljena vremenskim  
    spremembam ali temperaturam pod lediščem. SAMO ZA UPORABO DOMA, V PROSTORU. 



2 
 

7. Pred uporabo naprave se vedno prepričajte, da je pravilno in varno nameščena na izbranem  
    mestu. 
8. Če je potreben podaljšek, mora biti kabel ustrezne moči. Če je kabel namenjen za priključitev na  
    manjšo moč (W, A) od tiste, ki napaja napravo,  lahko pride do pregrevanja. Morate tudi paziti, da  
    se ne spotaknete ob vrvico in da je ne vlečete. 
9. Vlažilnik uporabljajte samo z napajalnikom Exo Terra model XY-24001200AG. 
10. Vtičnica mora biti montirana v bližini opreme in lahko dosegljiva. 
11. »Z« priključek: zunanjega kabla ali vrvice tega izdelka ni mogoče zamenjati. Če je vrvica  
    poškodovana, je treba napravo uničiti /zavreči. 
12. Med delovanjem oddaja vlažilnik Exo Terra vibracije visokih frekvenc do 5 cm nad membrano. Če  
    ti tresljaji dosežejo živali, ki so v terariju, jih lahko poškodujejo. Zaradi varnosti mora biti vlažilnik  
    tako nameščen in prikrit, da živali ne morejo priti z njim v stik (npr. v slapu Exo Terra). 
13. Vlažilnik sme delovati samo z originalnim napajalnikom iz kompleta. 
14. Napajalnik mora biti vedno suh. 
15. Preden se vlažilnika dotaknete ali ga vzamete iz vode, vtič napajalnika vedno izvlecite iz vtičnice. 
16. NE dotikajte se malega vira vode na vrhu. 
17. Vlažilnika NE uporabljajte, če je kabel / napajalnik poškodovan. 
18.Če vlažilnik dlje časa ne bo v uporabi, izklopite napajalnik iz omrežja. 
19. Uporabljajte samo originalne rezervne dele Exo Terra.    

NAVODILA SHRANITE!    

Navodila za uporabo 

- Vlažilnik Exo Terra namestite v vodi namenjeni del terarija ali v slap Exo Terra tako, da voda povsem  
  prekrije senzor nivoja vode. Vlažilnik deluje najbolje, če je vrh senzorja 5 – 30 mm pod gladino. 
- Napajalnik priključite na kabel vlažilnika in vtaknite v ustrezno stensko vtičnico. Vlažilnik bo deloval  
  optimalno, če bo kabel povsem raztegnjen in bo temperatura vode enaka sobni.  
- Če sveti kontrolna lučka ON/OFF, vlažilnik deluje in proizvaja meglico. Vsako uro razprši približno  
  200 ml vode. 
- Če pade gladina vode pod minimalni nivo, se vlažilnik samodejno izključi in kontrolna lučka ON/OFF  
  ugasne. 
- Opomba: na območjih z zelo trdo vodo se na vlažilniku vedno nabirajo apnenčaste obloge. Ko jih je  
  toliko, da zaradi njih pršilnik slabše deluje, ga za 30 minut potopite v raztopino iz 50 % vode in 50 %   
  belega kisa. Morebitne ostanke oblog nato odstranite z zobno ščetko. 
- Življenjska doba keramične membrane je omejena, zato jo je treba občasno zamenjati. Na to vas 
  opozori kontrolna lučka ON/OFF, ki sveti, vlažilnik pa ne proizvaja meglice. (PT2082 nadomestna   
  membrana in ključ naprodaj posebej)   

Menjava membrane (glejte sliko v original navodilih na strani 6) 

Opomba: nadomestna membrana in ključ naprodaj posebej (PT2082) 
Membrana (d) se obrablja in jo je treba zamenjati, ko začne vlažilnik počasneje proizvajati meglo. Na življenjsko 
dobo vpliva več dejavnikov – tudi čas delovanja, trdota in čistost vode,  itd. (nadomestni deli PT2082) 
Izklopite napajalnik iz omrežja in vzemite vlažilnik iz vode. Z mešanico vode in kisa (vsakega po 50%) odstranite s 

vlažilnika vse obloge – najbolje tako, da ga pustite v njej približno 30 minut. Preden s ključem odvijete obroč se 

prepričajte, da je vlažilnik povsem suh. Z uporabo ključa (a) odvijte pritrdilni obroč (b) (v nasprotni smeri od 

gibanja kazalca na uri). Odstranite medeninasto podložko (c) in membrano (d). Gumijasto tesnilo (e) pustite na 

mestu. Z mehko krpo odstranite obloge s pritrdilnega obroča (b) in z medeninaste podložke (c) in namestite 

novo membrano (d) s črno stranjo navzdol. Nanjo položite medeninasto podložko (c), nato pa še privijte obroč 

(b) – v smeri urinega kazalca. Pred namestitvijo delov mora biti notranjost povsem suha.    

POMEMBNO! Membrana (d) ima sprednjo in zadnjo stran.    
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Opis slike na strani 6: 
1. priključna vrvica 
2. senzor nivoja vode 
3. kontrolna lučka ON/OFF (vklop/izklop) 
4. membrana 
5. pritrdilni obroč    

Tehniški podatki 
Poraba   24 VA 
Napetost  24 V 
Temperatura vode +10°C do +35°C 
Minimalni nivo vode 45 mm 
Ohišje   ponikljana medenina 
Preverjeno v skladu z EN 50081-1 in EN 50082-1    

Napajalnik 

Vhodna napetost  230 V – 50 Hz 

Izhodna napetost 24 V 
Učinek   24 VA 
Varnost   Zaščita pred preobremenitvijo in pregrevanjem 
Izdelan v skladu z EN 60742    

Odpravljanje napak 

Ni megle - kontrolna lučka ON/OFF (vklop/izklop) ne sveti 
- Preverite, če je napajalnik pravilno priključen.     

Malo ali nič megle - kontrolna lučka ON/OFF sveti 
- Črni senzor mora biti vsaj 5 mm pod vodno gladino. 
- Potopite vlažilnik za 30 minut v zmes vode in belega kisa. Ostanke oblog odstranite z zobno krtačko. 
- V zmesi naj bo 50 % vode in 50 % belega kisa. 
- Preglejte membrano in jo po potrebi zamenjajte.     

 
 
 

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 
 

Garancija se nanaša na vlažilnik Fogger Exo Terra. Hagen 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 je 

omejeno in velja samo za popravilo ali zamenjavo izdelka, ne pokriva pa posledične izgube ali poškodovanja živih 

bitij ali predmetov. 

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: 
Rolf C. Hagen (UK) Ltd. 
California Dr. Whitewood Industrial Estate 
Castleford, West Yorkshire WF10 5QH 

 
Uvoznik: 
MiMaJa d.o.o. 

Letališka 3c 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

 


