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30831 AE AQUA JET PFN ČRPALKA ZA RIBNIK 10000 #104356 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

NAMEMBNOST IN LASTNOSTI 
PFN 7500 in PFN 10000 - črpalke za vodnjake – so namenjene črpanju in prečiščevanju vode v vodnjakih, 
kaskadah, jezercih, vrtnih bazenih in malih, vrtnih plavalnih 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. Ne škodi jim niti morska voda. Delujejo učinkovito, vzdrževanje pa je enostavno. Črpalke PFN 7500 
in PFN 10000 so skoraj identične. Razlikujejo se v tem, da imajo črpalke PFN 10000 digitalni gonilnik. Ta 
zagotavlja, da se rotor črpalke vedno vrti v isto smer. Zahvaljujoč gonilniku je oblika komore črpalke bolj 
učinkovita sama črpalka pa deluje bolje in porabi manj energije. 
Keramična os in kroglični ležaji rotorja so praktično neuničljivi – se ne obrabijo in zagotavljajo dolgo življenjsko 
dobo črpalke. Slednja je lahko povsem potopljena v vodo, ali pa nameščena izven bazena.  
V primeru, da deluje v nenormalnih pogojih (npr. če je rotor blokiran, ali če črpalka deluje »na suho«, ali je dotok/ 
odtok zamašen z nečistočami), vgrajeno toplotno prekinjalo črpalko odklopi z omrežja. Šele ko se črpalka ohladi, 
se spet samodejno  vklopi. 
 
 
SEZNAM SESTAVNIH DELOV (Slika 1 in 2): 
Kat. št.: črpalka PFN 7500: 17905, črpalka PFN 10000: 17906 
 
Kat.št. PFN 7500        PFN 10000 
1         -  - pokrov filtra 
2             1264 filtrski vložek 
3    -  - objemka 
4    -  - pokrov dotoka 
5             1332 tesnilo 
6    -  - podstavek 
7    -  - trup naprave 
8             1333 tesnilo 
9    -  - adapter/ priključek za cev 
10    -  - rotor 
11    -  - podložka 
12             1334 os 
14    -  - ležišče osi 
10C 1337            1335 (10, 11, 12, 14) kompletni rotor 
15    -  - razdelilnik 
16    -  - teleskopska cev 
17    -  - razpršilna šoba 
18             1522 KR-MAX komplet za vodomet  (ni v kompletu, možen dokup) 
19             1263  (15, 16, 17, 18) nastavek za vodomet KR-MAX 
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NAVODILA ZA VARNO UPORABO 
Naprava, ki ste jo kupili, je izdelana v skladu z vsemi varnostnimi normami, ki so v veljavi v EU.  
Da bi zagotovili dolgo in varno delovanje črpalke, prebeite spodnja navodila. 
1. Črpalka sme biti priključena samo na električno omrežje take napetosti in frekvence kakršni sta  
     navedeni na ohišju. 
2. Črpalke z mehansko poškodbo ali s poškodovanim kablom ne smete uporabljati. Pred vsakim  
     zagonom črpalke morate preveriti stanje priključne vrvice. Poškodovanega kabla ne smete ne  
     zamenjati, ne popravljati, niti vgrajevati dodatnih elementov. Če je poškodovana priključna vrvica,  
     je treba zamenjati kompletno črpalko. 
3. Največja globina potopa je navedena med tehniškimi podatki. 
4. Predno sežete z roko v vodo, morate odklopiti vse električne naprave, ki so v bazenu/ izvleči  kabel  
     iz vtičnice. 
5. Ko vzamete napravo iz vode, pustite, da se nekaj minut ohlaja/ da se ohladi. 
6. 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, VKLOP IN REGULIRANJE 
Črpalko lahko namestite na dno bazena, da je povsem preplavljena (slika 3), ali pa jo pustite izven tanka (slika 4). 
Največja globina potopa je 3 m.  
Podstavek črpalke (6) lahko namestite neposredno na dno, ali pa ga z vijaki pritrdite na večjo, trdnejšo podlago. 
Blatne črpalke ne smete namestiti neposredno na dno bazena. Če jo pritrdite na podstavek (6) in zasukate (za 90° 
oz. 180°, 270° ali 360°), jo lahko usmerite v eno od štirih smeri ter jo s podstavka tudi brez težav snamete. 
Ne uporabljajte črpalke brez filtra! Ko ste privili adapter/ priključek za cev (9) in namestili tesnilo (8), lahko 
priključite ustrezno cev (1˝). Če razmišljate o vodnjaku, morate namesto adapterja (9) priviti razdelilnik (15), nanj 
teleskopsko cev (16) in na koncu še razpršilno šobo (17) - kot je prikazano na slikah na naslovni strani in v prvem 
stolpcu navodil. 
Razdelilnik (15) je koristen element za usmeritev toka vode. Z njim lahko vodni  tok usmerite v vodnjak ali v 
stranski odtok, kamor lahko namestite primerno cev (1˝). Puščici na gumbu reduktorja kažeta glavno smer gibanja 
vode. Če je gumb v srednjem položaju, se vodni tok razdeli in voda teče istočasno v dve smeri -  v vodnjak in v 
kaskado. Gumb vam omogoča široko izbiro: v prvo, oz. drugo smer  lahko pošiljate različne količine vode. S 
teleskopsko cevjo (16) lahko izberete višino razpršilne šobe (17), ki vam najbolj ustreza. 
Če želite malo drugačen vodnjak, priporočamo, da kupite kos dodatne opreme, gobasto glavo KR-MAX, ki da 
vodnemu curku obliko lepe vodne gobe. Njeno velikost lahko spreminjate s privijanjem oz. z odvijanjem šobe. 
Če je črpalka nameščena izven tanka (slika 4), morate sneti sprednji pokrov (1) in filtrski vložek (2), adapter (9) s 
tesnilom pa priviti v navoj pokrova na dotoku (4). Črpalka ne začne vsesavati vode sama od sebe, zato jo morate – 
v primeru, da je nameščena izven vode – še pred vključitvijo namestiti nižje od nivoja vode in z vodo napolniti 
dotočno in odtočno cev. Poskrbite za to, da v črpalko ne bi vdrla umazanija, ki bi lahko ovirala njeno delovanje ali 
jo ustavila in poškodovala rotor. 
Najsi je črpalka nameščena v vodi ali izven nje, morate paziti, da ne deluje »na suho« (brez vode). 
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ZAMENJAVA FILTRSKEGA VLOŽKA IN VZDRŽEVANJE 
Med najpogostejšimi vzroki za  manj učinkovito delovanje črpalke je umazan filtrski vložek (2), ki ga je treba redno 
izplakovati; v ta namen morate sneti pokrov filtra (1). Pogostost čiščenja vložka je odvisna od tega, kako zelo je 
umazan. Očistiti ga je treba tudi v primeru, da opazite manj učinkovito delovanje črpalke. Da bi zagotovili 
dolgoročno in intenzivno prečiščevanje/ filtriranje, vam priporočamo, da kupite katerega od filtrov iz naše 
ponudbe - AQUAEL-MAXI 2, SUPERMAXI, ali DEKOR. 
Črpalko poganja vodotesen, sinhron motor, katerega vzdrževanje je enostavno. Vsakih nekaj tednov, oz. 
vsakokrat, ko se po čiščenju učinkovitost črpalke ne izboljša, če črpalka neha delovati ali se po vključitvi sploh ne 
zažene, očistite komoro rotorja. V ta namen snemite  pokrov filtra (1) in filtrski vložek (2), ali – če je črpalka 
nameščena izven vode – snemite dotočno cev in odvijte objemko (3). Nato z dotoka snemite pokrov (4). To 
učinkovito storite tako, da na notranji navoj privijete adapter (9) in ga uporabite kot ročaj. Nato odstranite rotor 
(10). Ne pozabite, da je v rotorju zelo močan magnet, zato ravnajte previdno, ko ga odstranjujete in ko ga 
ponovno nameščate v črpalko. Rotor (10) najlaže vzamete ven s pomočjo prijemalk. 
Odstraniti morate tudi os (12) skupaj z ležiščem (14) in s keramično podložko. Nato previdno očistite rotor, pokrov 
dotoka (4) in tesnilo (5) ter komoro rotorja z ležiščem rotorja v trupu naprave (7) – in na koncu črpalko ponovno 
sestavite. To storite na najbolj primeren in enostaven način po naslednjem postopku: 
- na en konec osi namestite lešišče osi (14) in podložko (11) in vrnite vse skupaj v trup črpalke (7); 
- med tem, ko s kleščami držite pogonsko kolo, slednjega previdno namestite na os (pozor: motor  
   močno privlači magnet, ki je v njem) in pri tem pazite, da ne uničite podložke (11); 
- očiščeno tesnilo (5) namestite na pokrov dotoka (4); 
- drugo ležišče osi (14) s keramično podložko (11) namestite na drugi konec osi (12); 
- Namestite pokrov dotoka (4) in pri tem pazite, da položite ležišče osi (14) na pravo mesto, ki mu je  
  namenjeno ; 
- pritrdite z objemko (3); 
- namestite filtrski vložek (2) in pokrov (1) 
Rotor bi se moral vrteti brez odpora (čuti se lahko samo privlačnost magneta). 
 

 
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 


