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30827, 30828 AE AQUA JET PFN ČRPALKA ZA RIBNIK 1000, 2000 #109435 #109437  
 

NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA 
Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Prepričani smo, da boste z njegovim delovanjem 
zadovoljni. Prosimo vas, da pred uporabo izdelka skrbno preberete ta navodila, da bi se izognili morebitnim 
težavam. 
 

NAMEMBNOST 
PFN črpalke za vodnjake (modeli 500, 1000, 1500(N) in 2000) so namenjene črpanju in filtriranju vode v vodnjakih, 
kaskadah, vodnih vrtovih, vrtnih ribnikih in hišnih bazenih. Uspešna je tudi njihova uporaba v drugačnih pogojih, 
npr. za vrtnarjenje, v gospodinjstvu in na kmetiji, v ribogojnicah in za vzrejo drugih živali, na gradbiščih itd. 
Odporne so proti vplivom morske vode in so primerne tudi za morsko-vodne akvarije. Njihovo delovanje je 
učinkovito in dolgotrajno, vzdrževanje pa enostavno. So majhne, sorazmerno zelo učinkovite, z možnostjo 
uravnavanja delovanja, predvsem pa so preprosto grajene – zato so črpalke serije PFN univerzalne in izredno 
koristne. Črpalke PFN 1500(N) in 2000 so opremljene z varnostnim toplotnim stikalom;  v primeru delovanja v 
nenormalnih pogojih (npr. če je blokiran rotor, ali je dotok / odtok zamašen z nečistočami, ali črpalka deluje »na 
suho«) vgrajeno toplotno prekinjalo črpalko odklopi z omrežja in ponovno deluje šele, ko se ne ohladi. 
 

PAKETU VSEBUJE: 
1. PFN črpalko 
2. Navodila za uporabo 

 

  TEHNIŠKI PODATKI 
AQUAJET PFN črpalka  500 1000 1500 (N) 2000 

Napetost / frekvenca (V/hZ)  230 / 50 

Moč (W) 4,4 11 22 27 

Stopnja zaščite ohišja  IPX8 

Maks. učinek (l/h) 500 1000 1500 2000 

Maks. dvig vode (m) 0,7 1,1 1,6 1,9 

Maks. globina potopa (m) 0,8 1,0 1,5 1,5 

 

 
SEZNAM SESTAVNIH DELOV 

1. Trup črpalke 
2. Tesnilo ohišja rotorja 
3. Rotor 
4. Ohišje rotorja 
5. Tesnilo gumba za nastavitev delovanja 
6. Gumb za nastavitev delovanja 
7. Cev škropilne šobe 
8. Šoba 
9. Teleskopski adapter 
10. Teleskopska cev 
11. Šoba 
12. Cedilo na vsrkalni strani 
13. Spužvasti filtrirni vložek 
14. Podstavek 
15. Priseski 
16. Podstavek 
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NASVETI ZA VARNO UPORABO 
PFN črpalke so izdelane v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi normami. Stenska vtičnica, s katero je črpalka 
priključena na električno omrežje, mora biti ozemljena in na suhem mestu. Električno omrežje mora imeti že 
vgrajeno diferencialno prekinjalo (30 mA). Pred kakršnimkoli ukvarjanjem  s črpalko (nameščanjem, čiščenjem) 
morate kabel izvleči  iz vtičnice. Črpalko smete namestiti v bazen pod pogojem, da v njem ni kopalcev. Črpalke z 
mehansko poškodbo (počeno ohišje, poškodovan kabel) ne smete namestiti. Poškodovanega kabla ne smete 
zamenjati, popraviti ali zamenjati vtikača. Če je poškodovana priključna vrvica, je treba zamenjati kompletno 
črpalko. PFN črpalke se uporabljajo za tekočine, katerih temperatura ne presega 35°C. Vnetljivih tekočin in tekoče 
hrane ne smete prečrpavati s temi črpalkami. Črpalka mora biti popolnoma preplavljena in se ne sme uporabljati 
brez vode.  POZOR: Glede uporabe teh črpalk v plavalnih bazenih, ribnikih in vrtnih bazenih, vodnjakih (in na 
podobnih mestih) veljajo v različnih državah posebna pravila. Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) 
z omejenimi telesnimi, čutnimi in/ ali duševnimi sposobnostmi, niti osebe s pomanjkljivimi izkušnjami ali slabim 
poznavanjem naprave – razen pod nadzorom, oziroma v skladu z navodili za ravnanje z napravo, ki so jim jih 
posredovale osebe, odgovorne za njihovo varnost. Posebno je treba paziti, da se z napravo ne igrajo otroci. 

 

 
NAMESTITEV IN REGULIRANJE 

Črpalko je treba namestiti na dno, da je povsem preplavljena, vendar ne globlje od največje dovoljene globine, 
navedene v tehniških podatkih. Moč delovanja črpalke lahko uravnavate z gumbom (sestavni del 6). Črpalke PFN 
500 in 1000 imajo šobo (sestavni del 8) nameščeno na cevi (sestavni del 7),  črpalke PFN 1500 in 2000 pa šobo 
(sestavni del 11) na teleskopski cevi (sestavni del 10), nameščeni na »T« adapter (sestavni del 9). Črpalka je 
opremljena tudi s filtrom, ki sestoji iz cedila (sestavni del 12) in spužvaste filtrirne plasti (sestavni del 13). Filtrirni 
vložek je gobast in ne vsebuje fenola ter predstavlja odlično gojišče za bakterije, ki odstranjujejo organske 
nečistoče iz vode. 
Za še boljše delovanje črpalke vam priporočamo naslednje izdelke iz naše dodatne ponudbe: 
KR-1 komplet šob za vodnjake (št. 101703) za črpalke PFN 500 in KR-3  (št. 103027) za črpalke  PFN 1000, 1500(N) 
in 2000 – za privlačne efekte. 
LIGHTPLAY RINGS svetleče šobe (št. 102470) za črpalke PFN 1000, 1500(N) in 2000 - za izredne svetlobne učinke. 

 

 
VZDRŽEVANJE 

PFN črpalke poganja vodotesen sinhroni motor, ki ga ni težko vzdrževati: vsaj enkrat mesečno je treba očistiti 
ležišče rotorja. V ta namen morate sneti cev (sestavni del 7) – oz. teleskopski »T« adapter (sestavni del 9), ohišje 
rotorja (sestavni del 4) in rotor (sestavni del 3); previdno očistite rotor (sestavni del 3) in ležišče rotorja v trupu 
črpalke (sestavni del 1), nato pa napravo spet sestavite po obrnjenem postopku. Najpogostejši vzrok za manj 
učinkovito delovanje črpalke je zamazan filtrski vložek (sestavni del 13). Da bi ga očistili, najprej odklopite črpalko 
z omrežja, vzemite jo iz tanka, odstranite gobasti vložek (sestavni del 13) iz cedila (sestavni del 12) in očistite z 
vodo iz tanka (tako boste preprečili uničenje bakterij, ki so v gobi, in zagotovili učinkovito biološko filtriranje. Kako 
pogosto je treba čistiti filtrski vložek je odvisno od stopnje onesnaženosti vode in od zmanjšanja učinkovitosti 
delovanja črpalke. 
 
 

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 izročitve. 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, puščanja akvarija (ki je posledica nepravilne uporabe ali 

poškodbe silikona, zaradi uporabe čistil ali drugih kemičnih sredstev), 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 


