
TERARIJ JAMAICA 
 

Navodila za uporabo 

 
STEKLEN AKVARIJ ZA ŽELVE 

Zahvaljujemo se vam ker ste izbrali JAMAICA akvaterarij za želve. Narejen je, da vam nudi veliko 

zadovoljstvo in zdravo življenje živali in rastlin. Postavitev in vzdrževanje je enostavno in zabavno.  

PREDHODNA OPOZORILA- Prepričajte se, da so vsi deli nepoškodovani. Čeprav Ferplast 

uporablja varno pakiranje in pregleda vsak izdelek posebej priporočamo, da preverite, če je prišlo do 

poškodb pri transportu, skladiščenju in prodaji katere bi lahko povzročile puščanje akvarija in njegovo 

nevarno uporabo. 

ODPIRANJE PAKETA -V paketu dobite 1 akvarij JAMAICA s spodnjo zaščitno obrobo. 

TEHNIČNI PODATKI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMAICA steklen akvarij za želve je zelo trden in močan izdelek narejen iz stekla in posebnega 

silikona. Akvarij zagotavlja vodotesnost tako, da ga lahko napolnite z vodo. Na voljo je veliko 

modelov od 40 do 110cm. Lahko izbirate tudi modele s sprednjim ukrivljenim steklom (scenic). Vsi 

akvariji imajo oblikovana stranska stekla.  

NAMESTITEV 
JAMAICA steklen akvaterarij je lahek za namestitev. Položite ga na trdno, ravno in gladko podlago 

(lahko uporabite tudi Ferplastovo mizico). Vedno uporabite vodno tehtnico, da zagotovite 

vodoravno lego akvarija (po globini in širini) in preprečite pokanje stekla in poškodbe silikona. Ko 

postavljate dekoracijo (rastline, ozadja, kamenje, luči) v akvarij se prepričajte, da je primerna za živali, 

ki jih boste imeli. Priporočamo Ferplastov otoček DOVER (glej stran o dekoraciji v originalnih 

navodilih), ki je narejen za akvarij za želve. Natočite vodo v akvarij do želene višine (vprašajte vašega 

prodajalca), in se prepričajte, da je vode dovolj za delovanje vaše morebitne črpalke.  

POMNI: Priporočamo, da se pozanimate pri vašem prodajalcu o primerni velikosti akvarija za vaše 

živali. Na JAMAICA akvarij lahko namestite ARCLIGHT luči s posebnimi nosilci, ki jih pritrdite na 

robove akvarija (fig. 1-2). 

 

 

 

 

 

VZDRŽEVANJE 

 Redno čistite steklo, priporočamo Ferplastove magnetne krtačke dobavljive v 4 velikostih. 

 Redno »presesajte« dno, pri tem lahko uporabite Ferplastovo natego v dveh velikostih. 

 Če ne upoštevate teh navodil garancija ne velja. 

 Čeprav Ferplast uporablja visoko kakovosten silikon priporočamo: 

- ne poškodujte silikona s škarjami, strgalom, kleščami ali ščetko; 

- ne uporabljajte detergentov, topil in kemičnih sredstev (sredstva proti vodnemu 

kamnu, izdelke, ki vsebujejo amonijak itd.) za čiščenje stekla, ker lahko 

poškodujejo silikon in v prihodnosti povzročijo njegovo odstopanje; 

- ne uporabljajte lepila ali lepilnega traku blizu silikona. 



GARANCIJSKI LIST 
 

 

 

 

Garancijski rok za artikel je 24 mesecev od datuma nakupa, zagotavljanje rezervnih delov in 

servis pa je trikratna doba garancijskega roka. Garancijo lahko uveljavite le s predložitvijo 

računa in ob pravilni uporabi artikla (v navodilih)! 
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Garancija podaljšana do:____________________ 


