
Solarni vodomet 
silux45: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu solarnega vodometa!

V paketu boste prejeli 

• Solarni vodomet s črpalko,  

• 3 nastavke za pršenje,  

• 2 podaljška za nastavke. 

Tehnične lastnosti 

• Moč solarnega panela: 7V 1.5W, 

• moč črpalke: 7V 1.0W, 

• maksimalni pretok vode: 190l/uro, 

• maksimalna višina vodnega curka: 65 cm 

• življenjska doba: več kot 10.000 ur, 

• velikost: 16 cm premer, 

• material: plastika. 

Prednosti 

• Čudovita dekoracija za dvorišče, teraso, vrt, bazen, vodnjak, 
• napaja se s sončno energijo, 
• prijetna sprostitev ob gledanju in poslušanju brizgajoče vode, 
• edinstvena popestritev na zabavi, pikniku, poroki, rojstnem dnevu ipd, 
• izvrsten za umestitev v miren kotiček za sproščanje, 
• primeren za zunanjo uporabo, 
• vključi se takoj, ko je postavljen na gladino vode in ima na voljo dovolj sončne svetlobe, 
• izključi se samodejno, 
• poljubno prilagajanje višine in načina pršenja, 
• vodomet varčuje z vodo, ker voda pri delovanju stalno kroži, 
• nenehno gibanje vode onemogoča nastanek alg, 
• pritrjevanje vodometa ni potrebno, saj prosto plava na površini vode, 
• postavite ga lahko tudi na manjše vodne površine, 
• premer vodometa: 16 cm. 

Uporaba 

1. Vodomet sestavite kot je vidno 

na sliki. Na voljo so vam trije 

različni nastavki za pršenje in 

dva podaljška za nastavke.  

2. Na spodnji strani panela je 

vodna črpalka, ki jo potopite 

celotno v vodo, šoba za pršenje 

pa ostane nad gladino. Ne 

uporabljajte solarnega 

vodometa brez vode, ker se bo 

poškodoval motor. 

3. Solarni panel postavite na 

direktno sončno svetlobo. 

Črpalka se bo avtomatično 



vključila po 3 sekundah. Ob slabi sončni svetlobi, črpalka ne bo delovala konstantno. Takoj, ko sonce posveti 

dovolj močno, bo črpalka delala neprekinjeno. Višina vodnega curka je odvisna od količine sončne svetlobe.  

4. Spodnje slike prikazujejo različne možnosti sestavljanja vodometa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opozorila 

• Vodo v vodnjaku ali bazenu redno čistite ali menjajte, da se izognete morebitni zamašitvi črpalke z 

umazanijo. 

• Površino solarnega panela redno čistite za najboljši izkoristek sončne svetlobe. Pobrišite ga z mokro krpo. Ne 

uporabljajte močnih čistilnih sredstev. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

mailto:info@maaarket.si


Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce. 

 


