
 

                                                                              

 

                                                    Sicce Micra / Micra Plus – akvarijska črpalka  

                                                            NAVODILO ZA UPORABO 

Spoštovani kupec! 

Hvala, da ste kupili vašo novo črpalko za akvarij, akvaterarij in majhne 

fontane. Pred rokovanjem s črpalko izklopite električno napajanje katere 

koli opreme, ki je potopljena v vodo. To črpalko lahko uporabljate samo 

potopljeno v vodo. 

 

VARNOSTNA NAVODILA: 

OPOZORILO! Za zaščito pred poškodbami morate upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi. 

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA. 

 

1) Preverite, ali napetost na nalepki črpalke ustreza napetosti električnega omrežja 

2.) Črpalka lahko deluje samo v vodi in je samo za notranjo uporabo. Maksimalna temperatura medija je 35 °C / 95 °F 

3) Pred priključitvijo črpalke na električno omrežje preverite, ali kabel in črpalka nista poškodovana. 

4) Da preprečite možnost močenja vtičnice, postavite akvarij oz. fontano levo ali desno od vtičnice. Uporabnik mora za 

vsak kabel, ki povezuje akvarijsko opremo  z vtičnico, urediti " vodno zanko" (slika Fig.A). "Vodna zanka" je del kabla 

pod nivojem posode in električnega priključka. Njen namen je, da se voda, ki bi morebitno spolzela po priključnem 

kablu, na tem mestu  preusmeri na tla namesto,  da bi prišla v stik z  vtičnico. Če se vtič ali vtičnica na kakršenkoli 

zmočita, NE izvlecite kabla. Odklopite varovalko ali odklopnik, ki napaja napravo. Šele nato lahko izvlečete kabel. 

6) ljudje s posebnimi potrebami in otroci naj črpalko uporabljajo pod strogim nadzorom staršev oz. skrbnika. 

7) Napravo vedno izključite iz vtičnice, ko je ne uporabljate, preden nameščate ali snamete dele in pred čiščenjem. 

Nikoli ne    vlecite za priključni kabel ampak primite vtikač in ga povlecite, da ga odklopite. 

8) Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni. Uporaba nastavkov, ki niso odobreni s strani proizvajalca 

aparata lahko povzročijo težave pri delovanju oziroma nevarnost. 

9) Naprave ne nameščajte ali shranjujte na mestu, kjer bo izpostavljena vremenskim vplivom ali temperaturam pod 

lediščem. 

10) Prepričajte se, da je črpalka  varno nameščena, preden jo začnete uporabljati. 

11) Preberite in upoštevajte vsa pomembna obvestila o napravi. 

 

NAMESTITEV ČRPALKE: UPORABA IN REGULACIJA 

Za namestitev črpalke nadaljujte kot sledi: 

POZOR: pred priklopom črpalke preverite celovitost vseh njenih delov. 

Za pravilno delovanje mora biti črpalka popolnoma potopljena oz. nameščena tako, da so sesalne rešetke v celoti 

zalite z vodo (slika 2). 

Pred namestitvijo črpalke natančno očistite steklo v območju, kjer bodo pritrjeni priseski. 

Pretok vode lahko spreminjate z regulatorjem pretoka  (slika 1). 

Črpalko lahko preko priloženega adapterja (slika 2) priključite na gibljive (12x16 mm) ali toge (13 mm) cevi  

OPOZORILO! Ta črpalka je namenjena izključno za uporabo samo z vodo. 

VZDRŽEVANJE 

Za občasno vzdrževanje črpalke najprej izvlecite vtikač iz električne vtičnico in šele nato vzemite črpalko. 

Redno čistite črpalko in rotor. V primeru nalaganja apnenca ali delovanju v zelo umazani vodi je priporočljivo 

pogostejše čiščenje. 

Nadaljujte na naslednji način: odstranite predkomoro s črpalke in odstranite rotor. Očistite vse dele: predkomoro, rotor, 

in ležišče osi. Umazanije ne odstranjujte s trdimi sredstvi, ampak z uporabo mehke krtače in na koncu z namenskim 



sredstvom (npr. Sicce Pumpclean). Če po čiščenju rotor še vedno povzroča hrup, ga zamenjajte z novim, ker to 

pomeni, da je obrabljen. 

Črpalko sestavite v obratnem vrstnem redu. 

NAVODILA ZA RAVNANJE Z IZTROŠENO ELEKTRONSKO OPREMO V SKLADU Z DIREKTIVO EU 2002/96/ES 

Ko je izdelek uporabljen ali pokvarjen, ga ni dovoljeni odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Lahko ga 

oddate v centrih za zbiranje elektronskih odpadkov centrih ali pri trgovcih, ki nudijo to storitev. Z ločenim oddajanjem 

preprečite negativne posledice za okolje in zdravje ter omogočite ponovno uporabo  za prihranek energije in virov. 

GARANCIJA 

Ta izdelek ima garancijo za napake v materialu in izdelavi za obdobje 2 let od dneva nakupa. Pogoj za uveljavljanje 

garancije je izpolnjen garancijski list in kopija dokazila o nakupu (računa). Garancija pokriva zamenjavo okvarjenega 

dela. V primeru nepravilne uporabe, poseganja ali malomarnosti s strani kupca oz. uporabnika, garancija ne velja!.  

Uvoz in distribucija: 

BIOM AV akvaristika in vivaristika d.o.o. 

Kidričeva 14 

1236 Trzin 

 

info@biom.si 

Tel.: 040/813 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@biom.si

