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27669 AE ŽARNICA MOONLIGHT LED #109561 
 

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 

MOONLIGHT LED svetilka deluje kot samostojni modul za osvetljevanje in je posebno oblikovana za ustvarjanje 

iluminacije v akvarijih in terarijih. Vir svetlobe oddajajo štiri varčne LED diode. Močna modra svetloba, ki jo oddajajo, 

deluje kot popolna nočna razsvetljava v sladkovodnih, morskih in koralnih akvarijih. Naprava deluje z varno 12V 

napetostjo in je popolnoma potopna. Lahko deluje pod vodno gladino in izven vode, npr. če jo montirate na pokrov. 

MOONLIGHT LED svetilko lahko enostavno namestite s priloženim priseskom ali magnetom. MOONLIGHT LED 

svetilko lahko ravno tako uporabljate v namene, ki niso povezni z akvaristiko, na primer za osvetljevanje manjših 

notranjih prostorov. Naprava se lahko napaja direktno iz električnega omrežja v skladu z navodili (230V/50Hz) ali pa 

za to uporabite računalnik z USB priključkom. 

 

 

SEZNAM DELOV V KOMPLETU 

Komplet vsebuje: 

a) MOONLIGHT LED svetilko opremljeno z držalom na prisesek in magnetom;  

b) navodila za uporabo izdelka 

 

 

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: 

a) Naprava se sme napajati samo iz vira, katerega napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi. 

b) 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. 

c) Maksimalna globina potopa naprave je navedena v tehničnih podatkih. 

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

e) Preden sežete z roko v vodo, morate odklopiti vse električne naprave, ki so v akvariju. 

f) 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. 

g) 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. 
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MONTAŽA IN ZAGON (SLIKA 1) 

MOONLIGHT LED svetilko lahko pritrdite na steklo s priloženim držalom na prisesek (a) ali magnetnim držalom (b). Če 

želite namestiti svetilko z magnetnim držalom, je potrebno najprej odstraniti nosilec s priseskom. Ravno tako morate 

biti pri namestitvi z magnetnim držalom pozorni, da je maksimalna debelina stekla 8 mm. Z uporabo magnetnega 

držala lahko svetilko namestite tudi na akvarijski pokrov. Pozor! V tem primeru odstranite najprej nosilec s 

priseskom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDRŽEVANJE 

MOONLIGHT LED svetilka ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja. V primeru, ko jo uporabljate pod vodno 
gladino in se na njej naberejo alge, jih odstranite z mehko krpo ali gobo. Diode, ki oddajajo UV-C svetlobo so 
nenadomestljive - če jih je potrebno zamenjati, je potrebno zamenjati celoten modul za osvetljevanje. 

 

 

TEHNIČNI PODATKI 

 

Napetost / frekvenca V/Hz 230/50 

Moč W 1 

Maksimalna globina potopa cm 80 

Stopnja zaščite ohišja IPX8 

Neto teža g 200 

 

 

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 nakupa. 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, 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 


