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30835, 30836 AE KLARJET FILTER SET ZA RIBNIK 5000, 10000 #102591 #102592 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

 
NAMEN 
Filter, ki ste ga kupili, lahko uporabljate za filtriranje vode bazenov ali zbiralnikov. Deluje izven vode, na obrežju 
ribnika ali kaskade (slika 1). 
Dodatno je opremljen z UV sterilizatorjem, ki z UV-C žarki, ki jih oddaja, učinkovito odstranjuje alge, bakterije 
in druge v vodi prisotne patogene. Za doseganje optimalnega učinka vam priporočamo neprekinjeno uporabo 
filtra vso sezono, od pomladi do pozne jeseni. Pričakovana doba delovanja UV fluorescentne sijalke je pb. 7500 
ur, torej brez težav deluje vso sezono. Po zaključku sezone UV sterilizator odklopite – izvlecite vtikač iz vtičnice. 
Pravilno delovanje UV sijalke potrjuje kontrolna lučka na vtikaču 
 
 
 
 
TEHNIŠKI PODATKI 

 KLARUV 
5000 

KLARUV 
10000 

KLARUV 
15000  

Volumen ribnika (l) 5000 10000 15000 

Priporočljiva PFN črpalka 2500/3500 3500 7500 

STERILIZATOR UV 5 W 9 W 11 W 

Neto teža (g) 4550 4900 9900 

 
 

VARNA UPORABA 

- Pred instaliranjem in vsakim zagonom naprave je priporočljivo pazljivo prebrati ta navodila. 
- Med nameščanjem, vzdrževalnimi ali drugimi deli v vodnem zbiralniku morata biti črpalka in  
  sterilizator odklopljena z vira energije – zato izvlecite vtikača iz vtičnic. 
- V omrežje mora biti vgrajeno diferencialno stikalo / prekinjalo (30 mA). 
- Naprava seva  / žarki so škodljivi za kožo in oči, zato je ne smete vključiti, če je ohišje sneto! 
- Napravo smete priključiti samo na tok ustrezne napetosti in frekvence, ki sta navedeni na ohišju,  
  vtičnica pa mora biti nameščena na suhem mestu. 
- Če se naprava poškoduje, jo morate nemudoma odklopiti. Naprava s poškodovano priključno vrvico  
  ali kremenasto cevjo ni primerna za nadaljnjo uporabo. Kabla ni dovoljeno popravljati ali zamenjati! 
- Če obstaja nevarnost zmrzali, je sterilizator nedvomno treba odklopiti, iz njega odstraniti vodo in ga  
  do pomladi shraniti na mesto, kjer ne zmrzuje. 
- V različnih državah lahko uporabo sterilizatorja urejajo s posebnimi predpisi. 
 

MONTAŽA 

Med  delovanjem filtra odteka prečiščena voda skozi spodnjo odprtino, zato jo lahko s cevmi speljete v bazen. 
1. Filter postavite na breg bazena ali v njegovo neposredno bližino, tako, da sta odtoka (2b) nad  
    vodno gladino. 
2. Črpalko z nameščeno cevjo položite v vodo. 
3. Drugi konec cevi pritrdite na filtrski priključek (2a) -njegov kot lahko po potrebi spreminjate. 
4. Od tega, kje je nameščen filter / kje odteka voda (2b) je odvisno, ali lahko odteka v bazen 
    neposredno (kot kaže slika 1) ali po ceveh.  
5. Če ste filter namestili nad kaskado, lahko en ali oba spodnja adapterja (2b) uporabite za slap ali za 
     kaskado. 
6. Pri nameščanju pazite, da je odprtina črpalke, kjer vanjo priteka umazana voda, dovolj oddaljena  
    od izteka prečiščene vode iz črpalke. 
7. Če je priključitev taka kot na sliki 1, z uporabo izvira, priporočamo uporabo črpalke večje  
    zmogljivosti, da bo v filter dotekala zadostna količina vode. 
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Filter ima tudi vgrajeno dodatno varovalo (pretočno odprtino 2c), ki ga varuje pred prekomernim polnjenjem z 
vodo. 
Zelo pomembno je, da so večje smeti odstranjene iz vode že preden priteče v filter. V ta namen lahko 
uporabite črpalke AQUAJET PFN, ki so na dotočni strani opremljene z gobastim vložkom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESTAVA FILTRIRNIH PLASTI 

Filtrirni materiali so: 
- goba brez fenola 
- poliestrske kroglice 
Materiali so v plasteh. Gobasti vložek (brez fenola) omogoča  izredno lahek razvoj bakterijskih kultur, ki 
odstranjujejo iz bazena biološke nečistoče. Poliestrske kroglice in vložek cera-foam  imajo posebna rebra in 
luknje in ustvarjajo različne pogoje (stanje kisika) za biološke procese. Pogoji, ugodni za spajanje bioloških 
snovi in kisika, so na zunanji površini kroglic. 
 
 

VZDRŽEVANJE 

Pri uporabi filtra je treba ravnati v skladu z vsemi pravili, zapisanimi v navodilh za črpalke, priključene na filtre. 
Izredno pomembno je, da ne pozabite, da morate pred kakršnimkoli opravilom v zvezi s filtrom (čiščenje...) 
odklopiti črpalko in UV sterilizator. Gobasti vložek in vse ostale filtrirne plasti je treba očistiti z vodo iz bazena, 
ker lahko voda iz pipe uniči koristne bakterije. Vsi filtrirni materiali se uporabljajo večnamensko. Gobo je treba 
nadomestiti z novo samo v primeru, da je res zelo umazana. Za vse našteto lahko kupite nadomestne dele.  
Z biološkega stališča lahko filter in črpalka delujeta brez prekinitev. Samo v tem primeru se bo stanje vode po 
kratkem obdobju uporabe opazno izboljšalo. Da bo sterilizator učinkovito deloval, ga je treba redno čistiti – 
vsakih nekaj tednov.  
 
Postopek: 
1. filter in nanj priključeno črpalko odklopite – izvlecite vtikača 
iz vtičnic 
2. snemite pokrov filtra 
3. sprostite kabel – snemite ga z držal 
4.odstranite kremenasto cev skupaj z armaturo in 
fluorescentno sijalko – z zasukom gumba kot  
    kaže puščica (napis OUT) na sliki 3  
5. odstranjeni vložek nato umijte pod tekočo vodo in pri tem 
pazite, da voda ne pride v cev 
6. po končanem čiščenju filter spet sestavite – po obrnjenem 
postopku  
 
 
 



3 
 

ZAMENJAVA FLUORESCENTNE SIJALKE 
Če UV-C fluorescentna sijalka ne deluje (kontrolna lučka na vtikaču ne sveti),  jo zamenjajte po naslednjem 
postopku: 
1. napravo odklopite - izvlecite vtikač iz vtičnice; 
2. prekinite dotok vode, odstranite vodo, ki je še ostala in obrišite do suhega ; 
3. snemite pokrov; 
4. sprostite kabel – snemite ga z držal; 
5. zasukajte ohišje (7) v obratni smeri od kazalcev na uri – kot kaže puščica »OUT« - in ga odstranite  
    iz ohišja sterilizatorja. Nato ga obrišite do suhega. 
6. zasukajte gumb (10) v smeri kazalcev na uri – kot kaže puščica »OUT« (slika 4), izvlecite nedelujočo  
    fluorescentno sijalko in namestite novo. 
POZOR: ne dotikajte se  steklene površine fluorescentne sijalke, morebitne prstne odtise pobrišite   
                s suho krpo. 
7. po obrnjenem postopku komplet spet sestavite in pri tem pazite, da ne pride voda v kremenasto 
     cev z UV fluorescentno sijalko. 
8. ponovno namestite pokrov filtra 
 
 

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 


