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30832, 30833, 30834 AE MAXI, MAXI 1, SUPERMAXI FILTER ZA RIBNIK #101671 #101721 
#102466 

 
NAVODILA ZA UPORABO 

NAMEN 

AQUAEL filter, ki ste ga izbrali, lahko uporabljate v ribnikih. Glede na način namestitve lahko služi kot: 

- filter, potopljen na dno ribnika, s črpalko PFN, pritrjeno na vrhu (slika 2 originalnih navodil),  
   ali 
- zunanji filter, nameščen izven ribnika (slika 1 v original navodilih) 
Da bi filter pravilno deloval, mora vsebovati filtrirne plasti. 
 
TEHNIŠKI PODATKI 

 DEKOR MAXI MAXI 1  SUPERMAXI  PRESSURE 

Volumen ribnika m3 5     

Priporočljiva PFN črpalka 2500/3500 2500/3500 2500/3500 7500/10000 2500/3500 

 
NAMESTITEV 

Pred instaliranjem snemite pokrov, zmočite notranjo peno in jo nato ožmite, da odstranite zračne mehurčke. 
Če želite, da bo filter istočasno deloval tudi kot vodnjak (slika 2 v original navodilih), blokirajte stranske odprtine, 
na pokrov filtra pa namestite AQUAEL črpalko. Stojalo za črpalko je nanj že pritrjeno. Pred nameščanjem črpalke 
PFN je treba sneti pokrov filtra. Če gre za črpalko PFN 2500 ali PFN 3500, snemite zapiralni obroč z gumbom, nato 
pa ponovno namestite samo pritrdilni obroč. Nato na vhod na pokrovu črpalke privijte gumijasto cev in namestite 
pritrdilni obroč - z vrtenjem v desno. Na odtok črpalke namestite teleskopsko cev, na vhod črpalke pa pritrdite 
koleno s sesalno cevjo (del standardne opreme filtra). Črpalka bo vsesavala že prečiščeno vodo z dna filtra in jo 
pošiljala navzgor skozi želeno AUIQUAEL šobo. Če je v uporabi AQUAEL UV svetilka, namestite komplet kot kaže 
slika. Če želite, da deluje filter izven ribnika (slika 1 v original navodilih), morate črpalko AQUAEL namestiti na dno 
ribnika in črpati vodo skozi zgornjo odprtino filtra. Voda gre nato skozi vse filtrirne plasti in odteka skozi spodnje 
odprtine. Če je filter nameščen više, lahko vodni tok ustvari slap ali kaskado. Poskrbite za to, da bo črpalka v 
primerni oddaljenosti od filtra, da bo dobro očiščen ves ribnik. Kadar se uporablja kot kaže slika 1 v original 
navodilih, priporočamo uporabo manjše črpalke PFN z manjšo zmogljivostjo, oziroma ročno uravnavanje 
delovanja črpalke. 
 

VRSTE FILTRIRNIH PLASTI 

- ščetke 
- spužva brez vsebnosti fenola 
- kokosne preproge  
- kroglice BIO MAX 

Spužva brez fenola je idealno gojišče za bakterije, ki omogočajo biološko prečiščevanje. 

Kokosna preproga je odlično mehansko čistilno sredstvo. 
Polipropilenski obroči in polipropilenske kroglice zelo učinkovito čistijo vodo: istočasno potekata postopka 
oksidacije in redukcije organskih sestavin. 
Namen ščetk je pred-čiščenje, so pa tudi izvrstno gojišče za bakterije. 
 

VZDRŽEVANJE 

Prosimo, upoštevajte vse napotke, vsebovane v Navodilih za uporabo črpalk v kombinaciji s filtri. Najpomembneje 
je, da ne pozabite, da morate pred kakršnim koli popravilom ali čiščenjem črpalke in/ ali filtra črpalko - in tudi vse 
druge električne naprave v ribniku - odklopiti z vira energije. Peno iz filtra očistite z vodo iz ribnika (voda iz pipe 
lahko uniči bakterije). Pena in drugi filtrirni materiali so uporabni na več načinov in jih je treba nadomestiti z 
novimi samo če so zelo poškodovani. Vsi nadomestni filtrski vložki so naprodaj. Z biološkega stališča bi morala 
tako črpalka kot filter delovati brez premora. Že kmalu po začetku njunega delovanja bo voda opazno izboljšana 
/bolj čista. 
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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. 

 

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 


