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30820, 30821 AE FILTER ASAP 650 E, 750 E #114215 #114216 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Prepričani smo, da boste z njegovim delovanjem zadovoljni. 
Prosimo vas, da pred uporabo izdelka natančno preberete naslednja navodila in se tako izognete morebitnim 
težavam. 

 
NAMEMBNOST IN LASTNOSTI 

ASAP filtri so namenjeni filtriranju vode v akvarijih. Če jih opremite z  zunanjo črpalko, lahko delujejo tudi v zelo 
plitvi vodi. 

 
NAVODILA ZA VARNO UPORABO 

Naprava je izdelana v skladu z vsemi zavezujočimi varnostnimi normami, veljavnimi v EU. Da bi zagotovili varno in 
dolgotrajno delovanje naprave, natančno preberite naslednja navodila za varno uporabo: 
1.  Napravo smete uporabljati samo skladno z njeno namembnostjo in v (zaprtem) prostoru. 
2. Napravo smete priključiti samo na tok ustrezne napetosti in frekvence, ki sta navedeni na ohišju  
3. Priključna vrvica NI zamenljiva. Če se poškoduje, morate napravo zavreči.  
4. To napravo smete uporabljati samo za tekočine, katerih temperatura ne presega 35°C. NE  
     uporabljajte je za vnetljive tekočine niti za tekočine, namenjene človeški prehrani. 
5. POZOR! Pred začetkom vzdrževalnih del na napravi, nameščeni v akvariju ali vrtnem bazenu, 
     morate napravo izključiti/ odklopiti z vira energije. 
6. Črpalko UNI PUMP 700 smete uporabljati samo za tekočine, katerih temperatura ne presega 35°C, 
     ne smete pa je uporabljati za črpanje vnetljivih tekočin, oz. tekočin, namenjenih človeški prehrani. 
7. Napravo smejo otroci, starejši od osem (8) let, osebe z omejenimi /zmanjšanimi telesnimi in  
     umskimi sposobnostmi in neizkušene osebe uporabljati samo pod nadzorom, oz. po navodilih za  
     varno uporabo (ki jih dobijo od osebe, odgovorne za njihovo varnost), da se zavedajo morebitne 
     nevarnosti.  Naprava ni igrača! Ne dovolite, da jo čistijo ali vzdržujejo brez nadzora (odrasle/ 
     izkušene osebe! 
 
 
 

SEZNAM SESTAVNIH DELOV (slika 1) 
a) ohišje filtra (ASAP 650 in ASAP  750) s pokrovom in 
kompletom filtrskih vložkov 
b) priključna gumijasta cev (2 x 1,2 m) 
c) komplet dveh priključnih cevi 
d) napajalna črpalka UNIPUMP 700 
e) usmerjevalna šoba 
f) vsesovalna cev 
g) koleno (2 kosa) 
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MONTAŽA IN VKLOP (sliki 2-3) 
Od tega, za kakšen namen boste uporabljali ASAP filter, je odvisno, katerega od dveh možnih načinov montaže 
boste izbrali. Priporočamo vam, da na cev (f) namestite gobasti pred-filter (art. 101235) (OPOMBA: pred-filter ni 
del osnovnega kompleta in ga je treba dokupiti): 
Slika 2) Črpalko (d) priključite na notranjo steno tanka, da bo pošiljala vodo v filter. Tako rešitev priporočamo za 
standardne akvarije. 
Slika 3)Črpalko (d) priključite na zunanjo steno akvarija, nižje od gladine vode. To rešitev priporočamo za 
standardne akvarije. Če izberete tovrstno montažo, s cevjo (b) napeljite vodo v črpalko še preden vključite filter. 
Črpalko lahko namestite tudi vodoravno, priključeno v tanku, na dnu. Tako nameščena pošilja vodo v filter. Taka 
rešitev je primerna za akvarije s plitvo vodo, vodne terarije in terarijske bazene.  
POZOR! Če je črpalka nameščena tako, mora biti na vhodno odprtino nameščen gobasti pred-filter (art. 101235), 
ki prepreči, da bi v rotor črpalke zašli delci peska ali gramoza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VZDRŽEVANJE (slike 4 - 6) 

OPOMBA! Nekateri filtrski vložki so v foliji in jih je treba vzeti iz plastčne vrečke (za enkratno uporabo), nato pa 
vrniti v škatlo. Pred prvim aktiviranjem filtra je treba izplakniti filtrsko posodo. V ta namen napolnite posodo z 
vodo iz pipe in spet izpraznite. Postopek trikrat ponovite. S tem boste preprečili, da bi morebitni prah iz filtrskih 
vložkov zašel v akvarij. 
Rotor črpalke je treba redno čistiti in odstraniti umazanijo, ki se je morda nabrala v komori rotorja (slika 4). V ta 
namen najprej odklopite napravo (izvlecite vtikač iz vtičnice), nato v smeri urnega kazalca odvijte pokrov črpalke 
(A), snemite ohišje rotorja (B), ki se v večini primerov sname skupaj z blažilnikom (C) in osjo rotorja (D), odstranite 
rotor (E) in z mehko ščetko očistite rotor in komoro rotorja. Pozor! Keramična os rotorja, ki ima premer 2mm, je 
relativno krhka in se rada zlomi, če jo zvijete. Zaradi tega morate biti ob snemanju ohišja in same osi rotorja zelo 
previdni.  
Če je črpalka nameščena izven akvarija, je treba tesnilni obroč (F) redno čistiti in mazati s petrolejsko želatino 
(tehniškim vazelinom) ali silikonskim mazivom in ga vsaj vsaka tri leta nadomestiti z novim. 
Delovanje filtra lahko uravnavate z vrtenjem kontrolne enote/ (-ga ventila) (slika 5a) v smeri urnega kazalca v 
obsegu od 0 do 35 stopinj. Če ventil zavrtite za polnih 35 stopinj (slika 5b), prekinete dotok vode in lahko filter 
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varno vzamete iz ohišja, ne da bi odklopili črpalko (npr. ker želite očistiti notranjost filtra). Da bi filter dobro 
deloval, ga je treba redno čistiti, oz. menjati filtrirne vložke. Predno odprete  komoro s filtrom, odklopite 
kontrolno enoto skupaj s cevema in malo privzdignite ključ/ zapiralo (slika 6), da se zaklep sprosti. Izpustite 
zapiralo in zavrtite pokrov koliko se da v nasprotno smer od kazalcev na uri. Na ta način boste pokrov filtra odprli 
(če ga še vedno ne morete dvigniti, ključ/ zapiralo ponovno zavrtite). Filter zaprete nazaj tako, da pokrov z 
odprtim zapiralom položite na ohišje in zavrtite zapiralo v  smeri urnega kazalca. Filtrske vložke je treba redno 
izplakovati z vodo iz posode (v ta namen ne uporabljajte vode iz pipe). Prvo čiščenje morate opraviti dva meseca 
od prve uporabe filtra. Naslednja čiščenja opravite po potrebi, kadar opazite upad učinkovitosti delovanja filtra. Za 
optimalno delovanje je treba filter očistiti ali zamenjati filtrske vložke vsaj vsakih dvanajst (12) mesecev. Z mehko 
krpo ali gobo lahko z ohišja črpalke - po potrebi - odstranite alge in pesek . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 
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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 


