
Instruções para utilização
Por favor leia atentamente as seguintes instruções. Por favor guar-
dar, para uma possível utilização posterior. No caso de transmissão
deste aparelho a terceiros, deve entregar também estas instruções.

Agradecemos-lhe por ter adquirido o SERA KOI Professional 12000
filtro de lago. Antes de lhe apresentarmos a construção e as funções
deste novo sistema de filtragem para lago, por favor verifique se todos
os elementos deste sistema de alta qualidade, que também contêm pe-
ças de vidro, não chegaram com danos causados durante o transpor-
te. Encontrará mais informações nas condições de garantia.

Indicações gerais

O SERA KOI Professional 12000 filtro de lago é um sistema de lim-
peza em várias fases, concebido de acordo com as mais recentes ino-
vações tecnológicas em circulação de água e filtragem. O sistema está
dividido nas fases seguintes:

1a fase: Sistema UV-C altamente eficaz e recentemente desen-
volvido (1.6)

• Remoção segura de todas as espécies de algas flutuantes (água tur-
va, verde)

• Redução das algas filamentosas e outras algas
• Eliminação de agentes patogénicos e de turvações bacterianas, de

modo duradouro
O sistema UV-C foi especialmente concebido para a utilização no lago
de jardim e consequentemente desenvolvido segundo a tecnologia
mais recente. A lâmpada UV-C PL 55 W é controlada por um bloco de
alimentação electrónico. Sendo assim, o sistema UV-C é de baixo con-
sumo de energia e particularmente económico.
Para mais informações, veja por favor as instruções para utilização do
SERA pond sistema UV-C 55 W.

2a fase: Limpeza mecânica da água – Remoção do lodo
A peneira (1.2) elimina todas as partículas com um tamanho superior a
0,2 mm. As partículas filtradas passam através da peneira para a câ-
mara colectora de sujidade (2.9), sendo assim retiradas do ciclo bioló-
gico do lago. As partículas retidas nas esponjas ou noutros materiais
decompõem-se aí lentamente e continuam disponíveis como nutrientes
para a biologia do lago. 

Através da válvula de saída de água suja (1.15) da câmara colectora de
sujidade (2.9), estes podem ser simplesmente eliminados com outros
resíduos. Os resíduos assim extraídos podem agora libertar os seus va-
liosos nutrientes, p.ex. como fertilizante para o jardim.

3a fase: Acumulação de oxigénio (2.5)
Por baixo da peneira (2.4), a água cai pelo corpo do filtro de lago, acu-
mulando oxigénio atmosférico, através de agitação. Deste modo, na
próxima fase de decomposição biológica todas as substâncias que não
foram retidas mecanicamente podem ser transformadas sob condições
aeróbicas.

4a fase: Filtragem das algas (2.6)
Por baixo da peneira pode-se colocar a SERA esponja filtrante fina
(1.3), para manter o lago claro e agradável, mesmo durante a época de
forte propagação de algas flutuantes. No entanto, esta medida só deve
ser aplicada durante um espaço de tempo limitado, principalmente du-
rante o Verão. A embalagem inclui duas esponjas filtrantes que devem
ser utilizadas alternadamente.

5a fase: Limpeza biológica da água (2.13)
A água, já livre de algas e sujidade, é distribuída com precisão através
de uma almofada Matala pela bio-câmara e goteja para o material fil-
trante SERA siporax pond que se encontra em baixo. 

Graças às características químicas e físicas do seu material, o material
filtrante biológico de alta capacidade, SERA siporax pond, proporcio-
na o espaço de vida ideal para as culturas biológicas que decompõem
os poluentes. A estrutura aberta de poros garante uma óptima circula-
ção da água para os microorganismos, de tal modo que os biofilmes
são abastecidos da melhor maneira e até mesmo após vários anos de
funcionamento não ocorre um entupimento dos poros. SERA siporax
pond tem capacidade de auto-limpeza biológica! Ao mesmo tempo, o
SERA siporax pond é muito resistente ao desgaste, permitindo assim
a utilização durante vários anos. 
A capacidade biológica é extraordinária: Um único litro de SERA sipo-
rax pond tem a mesma capacidade de decomposição que aproxima-
damente 34 litros de material cerâmico. Com outras palavras: Oferece-
lhe uma capacidade de decomposição enormemente elevada,
necessitando de pouco espaço e de pouca manutenção, sendo tam-
bém de longa duração!

Precauções de segurança

Atenção: Choque eléctrico! Antes de qualquer intervenção no SERA
KOI Professional 12000 filtro de lago, na lâmpada UV-C, na bomba
para lago e de qualquer intervenção dentro e à volta do lago, deve des-
ligar todas as fichas da corrente.
Atenção: Radiação UV! Não olhe para luz da lâmpada UV-C que é pre-
judicial para os olhos. Desligue a lâmpada antes da limpeza ou da ma-
nutenção.
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Utilização e campo de aplicação

O SERA KOI Professional 12000 filtro de lago, foi concebido para la-
gos de jardim com uma grande quantidade de peixes, tal como é habi-
tual nos lagos de Kois, e com um volume até 12.000 litros.
A alteração técnica mais recente é uma câmara para a esponja filtrante
(2.7) onde se pode colocar uma esponja filtrante fina (2.6) em poucos
passos e sem utilizar ferramentas. Na época da forte propagação de al-
gas, pode-se aplicar a esponja filtrante fina, para manter a água do la-
go clara, também durante este período.
A câmara de passagem especial (2.8) garante que o SERA KOI Pro-
fessional 12000 filtro de lago não se possa entupir, mesmo que a es-
ponja filtrante fina esteja muito suja.
É importante limpar diariamente a esponja filtrante fina, para que os nu-
trientes retidos, que estão contidos nas algas e nas substâncias flu-
tuantes, possam ser retirados do lago de modo duradouro.
Desde que a água esteja novamente clara, a esponja filtrante fina deve
ser retirada do SERA KOI Professional 12000 filtro de lago. Graças às
suas dimensões, a esponja filtrante fina pode-se lavar e limpar manual-
mente em água corrente.
Além disso, a câmara colectora de sujidade (2.9) por baixo da peneira
deve-se controlar (e caso necessário limpar) regularmente. 

O conjunto inclui N° de art.

SERA KOI Professional 12000 filtro de lago 08309
1.1 Tampa
1.2 Peneira de 200 µm
1.3 2 Esponjas filtrantes finas
1.4 Parte superior
1.5 Superfície de montagem para o sistema UV-C
1.6 Sistema UV-C
1.7 Tampa para a parte inferior
1.8 Almofada Matala
1.9 1 x 10 l de SERA siporax pond
1.10 Parte inferior
1.13 SERA suporte para retirar a peneira 
1.14 Adaptador variável para mangueira 

Ø 20/25/32/40 mm (¾” / 1” / 1 ¼” / 1 ½”), 
com dispositivo de fixação 

1.15 SERA válvula de saída de água suja 

SERA KOI Professional 12000 filtro de lago 08310
+ 1.11 1 SERA pond PP 12000 bomba para lago
+ 1.12 SERA pond mangueira para lago, 10 m

Acessórios (não estão incluídos)
SERA lâmpada UV-C 55 W de substituição
SERA pond mangueira para lago Ø 32 mm, rolo de 25 m (1.12)

Lista de peças (fig. 2)

2.1 Entrada da água
2.2 Câmara da entrada de água
2.3 Passagem para a peneira
2.4 Peneira de 200 μm
2.5 Ventilação
2.6 Esponja filtrante fina
2.7 Câmara para a esponja filtrante, com grelha para a esponja
2.8 Câmara de passagem
2.9 Câmara colectora de sujidade
2.10 SERA válvula de saída de água suja
2.11 Almofada Matala
2.12 Suporte para a almofada Matala 
2.13 Bio-câmara
2.14 1 x 10 l de SERA siporax pond
2.15 Protecção contra o funcionamento em seco
2.16 Abertura de saída

Encontrará as peças do SERA pond sistema UV-C 55 W e da SERA
pond PP 12000 bomba para lago nas respectivas instruções para uti-
lização.

Instruções de montagem e colocar em funcionamento
Siga todos os pontos (1. – 6.) por completo

1. Local para a colocação
O SERA KOI Professional 12000 filtro de lago deve ser colocado nu-
ma área lisa e horizontal, ao mesmo nível da superfície do lago, de mo-
do a que a água do filtro possa correr de novo directamente para o la-
go, sem refluxo ou contra-pressão. À abertura de saída (2.16) do filtro
só se pode ligar uma mangueira com um comprimento máximo de 2 m,
com o mesmo diâmetro da abertura de saída. Se o filtro deve ser colo-
cado a alguma distância do lago, é adequado um riacho artificial para
reconduzir a água limpa para o lago. 
O local para a colocação do SERA KOI Professional 12000 filtro de la-
go deve ser escolhido de maneira a evitar que seja derrubado por ani-
mais domésticos, crianças a brincar ou situações semelhantes.
O SERA KOI Professional 12000 filtro de lago não é adequado para
o funcionamento em espaços interiores.

2. Ligação da bomba
Verifique se as mangueiras disponíveis servem para o respectivo diâ-
metro exterior (o mais estreito) do adaptador de mangueira. Se uma das
mangueiras servir para um dos diâmetros maiores, corte as pontas de
diâmetro mais estreito com uma serra (de ferro). Antes de montar o
adaptador de mangueira, em primeiro lugar, lubrifique sempre os dois
vedantes com o óleo de silicone contido na embalagem. Só depois de-
ve introduzir este na abertura até notar resistência, apertando seguida-
mente a rosca.
Para mais informações sobre o funcionamento da SERA pond PP
12000 bomba para lago ou de outra bomba adequada, por favor tenha
em conta as instruções para utilização do respectivo aparelho.

3. Ligação de um SERA pond sistema UV-C 55 W
Nas instruções para utilização do SERA pond sistema UV-C 55 W, en-
contrará informações detalhadas sobre a instalação do SERA pond
sistema UV-C 55 W (1.6) no SERA KOI Professional 12000 filtro de
lago.

4. Ligação da válvula de saída de água suja (1.15)
Caso a válvula de saída de água suja (2.10) ao lado da peneira (2.4) não
esteja já montada, ligue-a com os dois anéis vedantes, conforme mos-
tra a figura 3. Para isso, pode enroscar a válvula de saída de água suja
(2.10) na peça equivalente fixa por dentro, no sentido dos ponteiros do
relógio. Neste caso, é suficiente apertá-la bem à mão. Encha a câmara
colectora de sujidade (2.9) por baixo da peneira com água e verifique se
a válvula de saída de água suja não tem fugas.

5. Controlo de funcionamento do sistema UV-C: Utilizar uns óculos
de protecção

Para isso, por favor tenha em consideração as instruções para utiliza-
ção do SERA pond sistema UV-C 55 W.

6. Teste no caso de ligação de um sistema UV-C
Depois de terminar os pontos 1 – 4, realize um teste.
Antes de iniciar o funcionamento do SERA pond sistema UV-C 55 W,
a unidade deve ficar ligada pelo menos 24 horas em condições idênti-
cas às do seu funcionamento futuro, SEM QUE O SISTEMA UV-C ES-
TEJA LIGADO À CORRENTE. Isto significa, funcionamento normal,
através de uma bomba, para que se possam reconhecer antecipada-
mente possíveis fugas de água. 
O fluxo de água e a pressão (altura de elevação) devem ser idênticos
aos do funcionamento normal futuro. Para mais informações, consulte
as instruções para utilização do aparelho UV-C.
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Limpeza e manutenção

a) Limpeza da peneira 
• Desligue todos os componentes eléctricos das tomadas (sistema UV-C,

bomba, etc.), dentro e à volta do lago. Retire a tampa da caixa do fil-
tro, ao lado do SERA pond sistema UV-C 55 W. 

• Prepare um balde vazio. Remova (de preferência com luvas imper-
meáveis), a sujidade acumulada e o lodo da caixa do filtro.

• Agora retire a peneira (2.4). Enxagúe a peneira dos dois lados com
uma mangueira. As partículas presas nas aberturas podem-se remo-
ver cuidadosamente com uma escova de esfregar. Não utilize uma es-
cova de arame ou objectos duros para limpar a peneira. As aberturas
não podem ser danificadas, para não prejudicar a eficácia perfeita da
peneira.

• Depois da limpeza, coloque a peneira novamente no suporte com a
marca (seta) para baixo, ou seja, na direcção do fluxo. Reencaixa-se
simplesmente o suporte para retirar a peneira por cima, no lado direi-
to ou no lado esquerdo. Coloque outra vez a tampa da caixa do filtro
(1.1).

b) Limpeza da SERA esponja filtrante fina (2.6)
Durante o período de forte propagação de algas, a SERA esponja fil-
trante fina deve ser bem lavada regularmente. Dependendo do grau de
propagação de algas flutuantes, isso pode ser necessário diariamente,
para manter inteiramente a capacidade de limpeza do sistema de filtra-
gem para lago. Em épocas de propagação mais fraca de algas flutuan-
tes, o filtro de lago deve funcionar sem a SERA esponja filtrante fina.
Caso se tenha esquecido de limpar a SERA esponja filtrante fina, o
sistema de passagem, especialmente desenvolvido, proporciona uma
protecção eficaz contra o vazamento do filtro de lago.

c) Limpeza da almofada Matala (2.11) e da bio-câmara (2.13)
• Desligue todos os componentes eléctricos das tomadas (sistema UV-C,

bomba, etc.), dentro e à volta do lago. Esvazie a parte superior (1.4)
(aprox. 20 l), desapertando a rosca entre o sistema UV-C e o filtro de
lago. Retire a parte superior (1.4) da caixa do filtro, separando-a da
parte inferior (1.10). Coloque a parte superior numa área plana e evite
que esta caia. Faça atenção, para não colocar a parte superior sobre
as ligações de cabos do sistema UV-C 55 W e para não causar ou-
tros danos no sistema UV-C 55 W.

• Retire agora a tampa da parte inferior (1.7). Tire a almofada Matala
(2.11). Enxagúe-a almofada Matala com uma mangueira na direcção
contrária do fluxo no filtro.

• Por baixo da almofada Matala encontra-se a bio-câmara (2.13) com
SERA siporax pond (2.14). Retire a rede e enxagúe-a num balde com
água morna. Não utilize detergentes, para não destruir a flora bacte-
riana. Do SERA siporax pond só se deve remover a sujidade acu-
mulada na superfície. A câmara da água limpa à frente da abertura de
saída (2.16) tem que ficar livre.

• Limpe a bio-câmara (2.13) vazia com uma esponja macia e enxagúe-
a com água. Coloque novamente o SERA siporax pond e a almofa-
da Matala. Depois da limpeza coloque a parte superior do SERA KOI
Professional 12000 filtro de lago novamente na bio-câmara. Ligue
a bomba e após 30 minutos ponha o sistema UV-C de novo em fun-
cionamento.

Precauções de segurança

Atenção: Radiação ultravioleta perigosa!

Nunca olhe directamente para lâmpada UV-C especial, quando está li-
gada (prejudicial para os olhos!). 
É possível o controlo de funcionamento da lâmpada, através das duas
janelas na parte superior na câmara UV-C ou através do adaptador de
mangueira: Óculos resistentes aos UV-C são uma protecção adicional
adequada.
• A SERA lâmpada UV-C-especial só deve funcionar dentro do SERA

pond sistema UV-C instalado e montado de de acordo com as ins-
truções (sobre o funcionamento, veja por favor as instruções para uti-
lização). Qualquer outro tipo de utilização pode causar lesões graves
na pele ou nos olhos!

• Mantenha sempre as unidades e as lâmpadas UV-C fora do alcance
das crianças!

• Desligue todos os componentes eléctricos nas tomadas antes de
qualquer intervenção dentro e à volta do lago e no SERA KOI Pro-
fessional 12000 filtro de lago.

• Instale a unidade unicamente com um disjuntor de protecção RCD ou
FI (30 mA).

• Não ponha a unidade em funcionamento debaixo de água!
• Não é permitida a utilização em ou para piscinas, ou em lagos onde

se possa entrar ou nadar!
• Não ligue o sistema UV-C sem fluxo de água! Primeiro ligue o SERA

KOI Professional 12000 filtro de lago a uma bomba, de acordo com
as instruções para utilização.

• Para a estabilização da sua posição, o filtro só pode ser posto em
funcionamento se a câmara inferior estiver suficientemente cheia, 
p. ex. com SERA siporax pond.

• Certifique-se de que existe fluxo de água suficiente no SERA pond
sistema UV-C quando ligar a lâmpada UV-C. Até mesmo durante o
funcionamento deve assegurar um fluxo mínimo de 2.000 l/h até, no
máximo 12.000 l/h.

• Nos casos de frio intenso (neve, gelo), desligue o SERA pond siste-
ma UV-C e guarde-o num local resguardado do frio (sem água ne-
nhuma). Aconselhamos uma limpeza a fundo antes da paragem no
Inverno.

• O LIGAR/DESLIGAR frequente, reduz o tempo de vida da lâmpada
UV-C.

• Certifique-se de que a tomada de ligação da unidade é de fácil aces-
so em qualquer altura.

• Antes de pôr o sistema UV-C em funcionamento, realize o teste, con-
forme descrito no capítulo “Instruções de montagem e colocar em
funcionamento”.

Tenha também em consideração todas as precauções mencionadas
nas instruções para utilização dos aparelhos incluídos.
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Lista de problemas

Problema

A água está verde, não há resultados
visíveis ao fim de 15 dias de utilização do
SERA KOI Professional 12000 filtro de
lago

A água está turva mas não está verde,
nem verde acastanhada nem verde
amarelada, o SERA KOI Professional
12000 filtro de lago não elimina a
turvação

Partículas de maiores dimensões
encontram-se na água de saída

O SERA KOI Professional 12000 filtro 
de lago vaza

Causa provável

Os emissores de luz da lâmpada UV-C estão
danificados

Bloco de alimentação electrónico defeituoso

Lâmpada UV-C demasiado velha

Subestimou o tamanho do lago

O tubo de quartzo do sistema UV-C está sujo

Sistema de filtragem entupido

A esponja de filtragem fina está suja

A turvação não é provocada por algas mas sim, 
p.ex. por partículas minerais (p.ex. componentes
da argila/marga), substâncias húmicas (p.ex. das
folhas). A turvação leitosa pode ser provocada 
por micro organismos que necessitam de uma
maior intensidade de radiação UV para serem
destruídos (ocasionalmente depois de tratamentos
de doenças)

Se a turvação não é (suficientemente) eliminada, 
a causa é geralmente a limpeza demasiado
frequente do material filtrante

A peneira está entupida

A peneira não foi aplicada

A saída de água do SERA KOI Professional 12000
filtro de lago está entupida

A saída de água do SERA KOI Professional 12000
filtro de lago encontra-se debaixo da superfície da
água e forma-se contra-pressão

O que fazer / medidas a tomar

Substituir. Lâmpada disponível no comércio
especializado 

Substituir o bloco de alimentação electrónico num
especialista

Cada lâmpada UV-C deve ser substituída após
aproximadamente 5.000 horas de funcionamento

Ligue mais um SERA KOI Professional 12000
filtro de lago com pond sistema UV-C 55 W

Limpe de acordo com as instruções para utilização

Verifique o fluxo de água, eventualmente limpe o
SERA KOI Professional 12000 filtro de lago
e/ou a bomba, de acordo com as instruções para
utilização

Limpe a esponja de filtragem fina (no caso de
muita sujidade, pode ser necessário diariamente)

Reduza, se possível, o fluxo de água no sistema
UV-C (mínimo = 50 % do fluxo ideal). Elimine a
causa da turvação se detectada. Faça mudanças
de água parciais, com água da torneira, durante
alguns dias. Mantenha o sistema UV-C a funcionar
com um baixo fluxo de água
Adicionalmente: 
Aplique uma esponja de filtragem fina e limpe-a
regularmente

Só deve lavar o SERA siporax pond, quando for
bem visível uma camada de sujidade nos
pequenos tubos filtrantes

Limpe de acordo com as instruções para utilização

Aplique a peneira no suporte, com a marca para
cima

Limpe a saída de água, de acordo com as
instruções para utilização

Coloque o SERA KOI Professional 12000 filtro de
lago ao mesmo nível ou acima da superfície da
água
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Informação Técnica
SERA KOI Professional 12000 filtro de lago
Altura aprox. 92 cm
Largura aprox. 40 cm 
Comprimento aprox. 83 cm
Bomba para lago PP 12000 Tensão 230 V ~ 50 Hz

Potência absorvida 165 W
Fluxo 12.000 l/h
Altura máxima da 
coluna de água 5,1 m

Sistema UV-C 55 W Tensão 230 V ~ 50 Hz
Potência absorvida 55 W

Peças suplentes:

Esponja filtrante fina
Peneira pequena com vedante em borracha
SERA válvula de saída de água suja, pequena
Almofada Matala pequena
SERA siporax pond
Adaptador de fixação
Adaptador variável para mangueira

Para os aparelhos ligados ao filtro, pode encontrar as peças sobressa-
lentes nas instruções para utilização dos respectivos aparelhos.

Advertência

1. As crianças devem ser atentamente observadas, para assegurar que
não brincam com o aparelho.

2. O aparelho não está destinado à utilização por pessoas (incluindo
crianças) com limitadas capacidades físicas, sensoriais e mentais, ou
com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam ob-
servadas e, no que diz respeito à utilização do aparelho, ensinadas
por uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. Caso o cabo esteja danificado, a bomba para lago e a lâmpada UV-C
já não podem ser utilizadas e deverão ser eliminadas ou reparadas.

Eliminação do aparelho:

Os aparelhos usados não se podem eliminar com o lixo doméstico!
No caso que o aparelho já não se possa utilizar, todos os consumido-
res são obrigados por lei a eliminar aparelhos usados separada-
mente do lixo doméstico, por exemplo entregando-os no depósito
central do município ou do bairro. Deste modo garante-se que os apa-
relhos usados sejam devidamente reciclados, evitando consequências
negativas para o meio ambiente.

Por este motivo os aparelhos 
eléctricos estão marcados com este símbolo: 

Garantia do fabricante:

O SERA KOI Professional 12000 filtro de lago funcionará sem proble-
mas se respeitadas as instruções para utilização. Assumimos a respon-
sabilidade que os nossos produtos estão isentos de defeitos, durante 
2 anos a partir da data da compra.
Assumimos a responsabilidade que os produtos estão isentos de defei-
tos no momento da entrega. Se após uma utilização adequada se ma-
nifestarem os sintomas normais de desgaste, isto não representa um
defeito. Neste caso, são excluídos os direitos da garantia. Isto refere-se
sobretudo à unidade rotativa (turbina, eixo, chumaceira), aos materiais
filtrantes e às mangueiras. Naturalmente, esta garantia não implica a li-
mitação de direitos legais.

Recomendação:

Em todos os casos de defeitos, por favor, dirija-se primeiro ao seu for-
necedor especializado onde comprou o aparelho. Ele pode avaliar se
realmente se trata de um caso de garantia. Se nos enviar o aparelho, te-
mos que lhe facturar os custos que resultaram desnecessariamente.
Qualquer responsabilidade devida à transgressão do contrato, limita-se
a acções propositadas e a negligência grave. Só no caso de ferimento
de vidas, do corpo e da saúde, no caso de transgressão de importan-
tes obrigações resultantes do contrato e no caso de responsabilidade
obrigatória nos termos da “Lei de responsabilidade sobre os produtos”,
é que SERA assume a responsabilidade perante negligência simples.
Neste caso o âmbito da responsabilidade limita-se à substituição dos
danos previstos no contrato.

Aplicam-se também as condições de garantia dos outros aparelhos in-
cluídos no kit. Estas encontram-se nas respectivas instruções para uti-
lização.

Por favor tenha em atenção a informação adicional da garantia (*).

Anexo importante à garantia (*):

• Turbinas com desgaste, partidas ou queimadas devido a depósi-
tos calcários são uma consequência directa de manutenção insufi-
ciente ou inadequada. Estes e todos os outros danos consequentes
não estão cobertos pela garantia. Por vezes, estes danos não podem
ser reparados.

• Pás das turbinas partidas são o resultado de areias ou de outras
partículas duras de grandes dimensões que foram sugadas para o in-
terior da unidade. Estes danos não estão cobertos pela garantia. Por
favor, utilize sempre o cesto da bomba incluído na embalagem.

• Danos causados no cabo de alimentação (por exemplo: por roedo-
res, gelo, ferramentas de jardim, etc.) não serão reparados pelo fabri-
cante por motivos de segurança (razão: A humidade no cabo resulta
por vezes mais tarde em corrosão e curtos circuitos no motor. A sub -
stituição do cabo completo não é possível. A bomba deve ser elimi-
nada.

• Quaisquer danos no cabo estão excluídos da garantia.
• Danos nos vidros devidos a manutenção inadequada estão excluídos

da garantia.
• Os danos de transporte devem ser declarados imediatamente no mo-

mento da recepção da mercadoria.

Exclusão da garantia:

O SERA KOI Professional 12000 filtro de lago só foi concebido para
a utilização ao ar livre. Os danos causados por água não estão cober-
tos pela garantia.

Actualização: 03.11P
Reservam-se modificações técnicas e erros
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