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27209 AE ZUN. FILTER VERSAMAX FZN-1 #101705 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

NAMEN 
Zunanji filter FZN-1 oz. FZN-2 oz. FZN-3, ki ste ga pravkar kupili, se uporablja za prečiščevanje vode v 
akvariju. Filtri iz serije FZN se uporabljajo za posode z zmogljivostjo 50-300 litrov (kot je navedeno v 
tehničnih podatkih). Montaža opreme je enostavna, uporablja jo lahko celo začetnik. Vodo zajema s 
spodnjih delov akvarija, jo prečrpa skozi filtrske vložke in nato vrne v akvarij. Spužvasti vložki so izdelani 
iz posebnega gobastega materiala, ki ne vsebuje fenola in se na njem zelo dobro razvijajo bakterijske 
kulture, ki odstranjujejo organske nečistoče iz akvarija. Biološko prečiščevanje poteka v glavnem v 
keramičnem filtrskem vložku (ki ni v kompletu in ga je treba dokupiti), ki je - zahvaljujoč veliki porozni 
površini - idealno mesto za rast prej omenjenih bakterij.  

 

POGOJI ZA VARNO UPORABO 

Filtri Iz serije FZN so izdelani v skladu z veljavnimi varnostnimi normami. Pred kakršnim koli opravilom, 
povezanim s servisiranjem filtra, npr. pred montažo, zamenjavo vložkov, čiščenjem in pred vsakim 
seganjem z roko v vodo, je treba odklopiti filter in vse ostale električne naprave v akvariju iz električnega 
omrežja. Naprave, ki je poškodovana, ali ima poškodovan električni kabel, ne smete uporabljati. Pred 
vsako uporabo naprave morate preveriti stanje njenega električnega kabla. Električnega kabla ne smete 
popraviti ali zamenjati, niti (dati) vanj vgraditi dodatnih elementov. Če se poškoduje kabel, morate 
zamenjati kompletno napravo. Filter se lahko uporablja samo v zaprtem prostoru in v vodi s temperaturo 
do 35°C. Ta filter se sme montirati samo v akvarijih; ne sme se ga uporabljati v nobene druge namene! 
Filter ne sme delovati, ko je suh - izven vode. Naprave naj ne uporabljajo otroci in osebe z omejenimi 
telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi, ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so pod 
nadzorom ali so dobili navodila glede uporabe naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. 
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se prepreči njihovo igranje z napravo. 

 

 

TEHNIČNE LASTNOSTI 

 

Napetost - frekvenca 230 V – 50 Hz 

 FZN-1 FZN-2 FZN-3 

Moč W 7,2 7,2 9,8 

Maksimalen pretok l/h 500 800 1200 

Prostornina akvarija L 20-100 40-200 80-300 

Neto teža g 811 850 1000 
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SESTAVNI DELI 

1. Pokrov filtra 

2. Pretočna enota 

3. Veliki spužvasti vložek 

4. *Veliki keramični vložek 

5. Pokrov prostora rotorja 

6. Os 

7. Rotor 

8. Osna nastavka (obojka) 

9. Komplet rotorja (6, 7, 8) 

10. Trup črpalke 

11. Posoda za filter 

12. Gumb za uravnavanje 

13. Sesalne cevi 

14. Majhni spužvasti vložek 

15. *Majhen keramični vložek 

16. Motor 

* - po izbiri 
 

MONTAŽA IN REGULIRANJE 
Filter je treba obesiti na steno akvarija kot kaže slika na naslovni strani teh navodil. Preden ga vključite, 
napolnite posodo za filter (11) z vodo, nato pa vtaknite vtikač električnega kabla v električno vtičnico. 
Kmalu po vključitvi (po približno 2 min), bo pravilno nameščen filter izsesal zrak iz sesalnega sistema in 
začel črpati vodo iz akvarija. Zmogljivost črpalke lahko uravnavate z gumbom, ki se nahaja  na vrhu enote 
(2) - in to v širokem obsegu. Kot, pod katerim je nagnjen filter, lahko uravnavate z gumbom (12).  

 

ZAMENJAVA FILTRSKIH VLOŽKOV, VZDRŽEVANJE 
Filtrske vložke zamenjate tako, da: izvlečete vtikač, snamete pokrov (1), izvlečete pretočno enoto (2) in 
nato še filtrske vložke [(3) ali (4), (14) ali (15)] skupaj s pripadajočim ohišjem, jih operete ali zamenjate z 
novimi, nato pa spet vse sestavite skupaj v obratnem vrstnem redu. Dovolj je, če keramični vložek vsakih 
šest (6) mesecev operete z neklorirano vodo (npr., vodo iz akvarija), ali zamenjate polovico vložka. 
Uporabnik lahko po lastni presoji uporabi tudi druge filtrske vložke, npr. oglene ali šotne. Filter poganja 
vodotesen motor (10), ki ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja. Vzeti ga je treba iz ležišča na dnu 
posode (11); pokrov prostora z rotorjem (5) in nato še sam rotor (9) je treba vzeti ven vsakih nekaj 
tednov, najbolje med čiščenjem filtrskih vložkov. Dobro umijte tako rotor (9) kot njegovo ležišče v jedru 
črpalke (1) in ohišje motorja v posodi (11). Ko rotor (9) ponovno namestite in pokrijete s pokrovom (5), 
se mora vrteti neovirano. Da bi to dosegli, morate namestiti nazaj oba osna nastavka (obojka) (8), 
najbolje takrat, ko sta mokra.  
 

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 

 


