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30829, 30830 AE AQUA JET PFN ČRPALKA ZA RIBNIK 3500, 5500 #109844 #109846 
 

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

NAMEMBNOST IN LASTNOSTI 
Zelo učinkovite črpalke PFN 3500 in PFN 5500 so namenjene črpanju in filtriranju vode v vodnjakih, kaskadah, 
vodnih vrtovih, vrtnih ribnikih in hišnih bazenih. Uspešno jih lahko uporabljate tudi v drugačnih pogojih, npr. pri 
vrtnarjenju, v gospodinjstvu in na kmetiji, v ribogojnicah in za vzrejo drugih živali, na gradbiščih itd. Odporne so 
tudi proti vplivom morske vode.  
Keramična os rotorja je praktično neuničljiva – se ne obrabi in zagotavlja dolgo življenjsko dobo črpalke. Slednja je 
lahko potopljena v vodo, ali nameščena izven tanka.  
V primeru, da deluje v nenormalnih pogojih (npr. če je blokiran rotor, ali je dotok / odtok zamašen z nečistočami), 
vgrajeno toplotno prekinjalo črpalko odklopi z omrežja; črpalka se samodejno  vklopi šele, ko se ohladi. 
Upoštevajoč relativno majhne dimenzije je črpalka sorazmerno zelo učinkovita in visoko dvigne vodo (glej 
odstavek »Tehniški podatki«). Konstrukcija črpalke je preprosta, zato je ravnanje z njo enostavno.   
 

NAVODILA ZA VARNO UPORABO 
PFN 3500 in PFN 5500 - črpalke za vodnjake - so izdelane v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi predpisi. Črpalka 
sme biti priključena na električno omrežje samo preko ozemljene stenske vtičnice, ki mora biti na suhem mestu. 
Električno omrežje mora imeti že vgrajeno diferencialno prekinjalo (30 mA). Pred kakršnimkoli ukvarjanjem  s 
črpalko (nameščanjem, čiščenjem) je treba kabel izvleči  iz vtičnice. Črpalko smete namestiti v bazen samo pod 
pogojem, da v njem ni kopalcev. Črpalke z mehansko poškodbo (s počenim ohišjem, poškodovanim kablom) 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 smejo uporabljati samo za tekočine, 
katerih temperatura ne presega 35°C. Vnetljivih tekočin in tekoče hrane ne smete prečrpavati s temi črpalkami.  
POZOR! Glede uporabe teh črpalk v plavalnih bazenih, ribnikih in vrtnih bazenih, vodnjakih in na podobnih mestih 
veljajo v različnih državah posebna pravila. 
POZOR! Črpalke ne smete prestavljati / premikati z vlečenjem za kabel. V ta namen uporabite ročaj, ki je na 
zgornjem delu črpalke. Če deluje črpalka potopljena  vodo, je priporočljivo, da na ročaj privežete vrv, s katero 
črpalko lažje potegnete iz vode. 
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. 
 

 

OPIS SLIK (v originalnih navodilih) 
Slika 1. Sestavni deli črpalke 
Slika 2. Jemanje črpalke iz vode 
Slika 3. Snemanje sprednjega dela ohišja 
Slika 4. Snemanje zadnjega dela ohišja 
Slika 5. Montaža varovala kabla 
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SEZNAM SESTAVNIH DELOV (slika 1): 
1) sprednji pokrov 
2) pred-filter PFN 
3) pritrdilni obroč 
4) ohišje rotorja 
5) tesnilo 
6) rotor 
7) kompletna os rotorja 
8) izhodna odprtina za namestitev cevi 
9) ohišje motorja 
10) kompleten trup 
11) varovalo  kabla 
12) zadnji pokrov 
13) teleskopski reduktor 
14) kopletna PFN teleskopska cev 
15) PFN razpršilna šoba 
16) PFN priključek 
17) kopletna PFN teleskopska cev 
18) razpršilna šoba KR-2 
19) tesnilo 
20) 4 vijaki za pritrditev ohišja motorja 
 

NAMESTITEV, VKLOP IN REGULIRANJE 
Črpalko lahko namestite na dno, da je povsem preplavljena, ali pa jo pustite izven tanka (slika 2). Največja 
dovoljena globina je 3 m. Stojalo črpalke lahko namestite na dno, ali pa ga z vijaki pritrdite na večjo, trdnejšo 
osnovo. Če deluje črpalka potopljena v vodo, je treba uporabiti vse sesalne pokrove, PFN pred-filter in varovalo 
kabla (1, 2, 11 in 12). Tako preprečite vdor tujkov v črpalko. Reže na pokrovu (sestavni del 1 in 12) niso širše od 3 
mm. Pesek in drugi predmeti, ki so manjši od teh rež in jih včasih vsesa v črpalko, ne motijo njenega delovanja in 
je ne poškodujejo. Črpalke ne smete uporabljati brez filtra (sestavni deli 1, 2, 11 in 12, ali E filter - slika 2). Na 
izhodno/ odtočno odprtino črpalke lahko namestite primeren priključek,  opremljen z navojem, ki ustreza navoju 
odtočne cevi (navoj cevi zunanji ali notranji R 1). Da bi s črpalko PFN 5500 ustvarili vodnjak, uporabite namesto 
tega priključka teleskopski reduktor (sestavni del 13), nanj pa namestite teleskopsko cev (sestavni del 14) in 
razpršilno šobo (sestavni del 15). Teleskopski reduktor (sestavni del 13) je koristen element za uravnavanje toka 
vode. Omogoča usmeritev vode v vodnjak ali v stranski izhod, na katerega lahko priključite primerno cev (1˝). 
Puščici na gumbu teleskopskega reduktorja kažeta smer gibanja vode. Z gumbom, nastavljenim v srednji položaj, 
lahko načrpano vodo razdelite -pošljete v dve smeri, da istočasno napaja vodnjak in filter ali kaskado. S tem 
gumbom lahko uravnavate/ spreminjate razmerje med količino vode, poslane v prvo ali v drugo smer. Razpršilno 
šobo (sestavni del 15) lahko namestite na primerno višino z namestitvijo teleskopske cevi. 
Če je črpalka nameščena izven tanka (slika 2), morate sneti sprednji pokrov (sestavni del 1) in PFN pred-filter 
(sestavni del 2). (Postopek snemanja pokrovov je podrobno opisan v naslednjem odstavku - ˝Vzdrževanje˝.) Za 
vhod v črpalko in izhod iz nje morate izbrati ustrezna priključka (C, D). Na vhodni strani je navoj R 1˝ zunanji, na 
izhodni pa R 1˝. Za vhod / izhod morate izbrati pravi priključek (C, D). 
OPOMBE: 

1. Cev ne sme biti mehka, ker jo močna črpalka lahko deformira in s tem prekine tok vode. 
2. Na koncu odtočne cevi je treba namestiti opornik (E), ki preprečuje vsesavanje nečistoč s premerom nad 3 

mm. 
Če pustite črpalko izven tanka, mora biti nameščena pod minimalnim nivojem vode, kot kaže slika 2, pred 
zagonom črpalke pa morata biti dotočna in odtočna cev napolnjeni z vodo.Črpalko zaženete s priključitvijo na 
omrežno vtičnico. Če deluje črpalka izven vode (slika 2), morate preveriti tesnenje 
na obeh priključkih (dotok, odtok) in ga izboljšati, če je potrebno. Črpalka je 
izdelana tako, da deluje neprekinjeno. Najsi je nameščena v vodi ali izven nje, ne 
sme delovati »na suho« (brez vode). 
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VZDRŽEVANJE 
Črpalke ni treba nenehno vzdrževati. Če deluje v zelo onesnaženem okolju, se lahko pokrova (sestavni del 1 in 12) 
in opornik (E) zabašejo in je delovanje črpalke opazno manj učinkovito. Pred čiščenjem pokrovov (sestavni del 1 in 
12) je treba izvleči vtikač iz vtičnice in črpalko odklopiti z omrežja, nato pa jo vzeti iz vode. Slika 3 kaže, kako 
snamete sprednji pokrov (sestavni del 1). Po obojestranskem pritisku na pokrov (sestavni del 1) (kot kažeta puščici 
˝I˝) se sname, da ga lahko nagnete navzdol (kot kaže puščica II). Slika 4 kaže postopek snemanja zadnjega 
pokrova (sestavni del 10): z vrhnje strani pritisnete na sredino pokrova (sestavni del 12) kot kaže puščica ˝I˝, da se 
sname in ga lahko nagnete rahlo navzdol (puščica ˝II˝). Popolnoma ga lahko snamete šele po pritisku na dve točki 
spodaj (kot kažeta puščici ˝III˝). Skupaj z zadnjim pokrovom (sestavni del 12) se sname tudi varovalo kabla 
(sestavni del 11), ki ga nato lahko odstranite s pokrova (sestavni del 12) in s kabla. Zdaj lahko vse snete elemente 
očistites krtačo, pod tekočo vodo. Očiščene pokrove nato namestite nazaj na črpalko po obrnjenem postopku. 
Slika 5 vam je lahko v pomoč pri nameščanju zadnjega pokrova (sestavni del 12) in varovala kabla (sestavni del 
11). Postopek je naslednji: 

a) zadnji pokrov (sestavni del 12) namestite na kabel (K); 
b) varovalo kabla (sestavni del 11) potisnite čim globlje v spodnjo režo na pokrovu (kot kaže puščica) in se 

prepričajte, da: 
 b1) sta stranska zapaha (H) na varovalu kabla (sestavni del 11) sedla med dvojna podboja (G) na zadnjem     
        pokrovu (sestavni del 12); 
 b2) sta stranska zaklopca (J) na varovalu kabla (sestavni del 11) zdrsnila v zarezi na spodnji strani zadnjega  
        pokrova (!«) (ti mali zarezi je treba očistiti); 
c) ob ponovnem nameščanju kompleta (sestavni del 11 in 12) najprej namestite »klešče« (L) zadnjega 

pokrova na dnu stojala črpalke (glej puščici ˝III˝na sliki 5). 
Črpalko poganja vodotesen motor, ki ga ni treba vzdrževati. Črpalka PFN 5500 je opremljena z elektronsko 
kontrolo zagona, zato se rotor vedno vrti v pravo smer. Če - zaradi uporabe črpalke brez filtra, ali zaradi izgube 
varovala kabla (sestavni del 11) – v črpalko zaidejo listi, večji kamenčki ali nečistoče in se zato zamaši, je treba 
očistiti rotor in komoro. To storite po naslednjem postopku:  snemite sprednji pokrov (sestavni del 1) z vrtenjem v 
nasprotni smeri od kazalcev na uri, odstranite pritrdilni obroč (sestavni del 3), snemite ohišje rotorja (sestavni del 
4) (priporočamo vam, da v ta namen privijete odtočno cev (sestavni del 8) na navoj (sestavni del 4) in jo uporabite 
kot držalo), odstranite rotor (sestavni del 6 in 7) iz ohišja in ga očistite pod tekočo vodo. Nato z mehko krtačo 
očistite notranjost komore rotorja. Potem snemite tesnilo (sestavni del 5), ga očistite in ponovno namestite 
(površina F – slika 1), nato pa nežno namažite z vazelinom. Na koncu črpalko spet sestavite (v obrnjenem vrstnem 
redu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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