
 
 
Dennerle Nano-rohový filtr / r
silný kompaktní filtr pro nanoakvária
 
Bezpečnostní pokyny: 
Pouze pro střídavé napětí 230V/50Hz. Určeno pro použití ve vnitřních prostorách.

Před manipulací ve vodě vytáhněte veškeré přístroje z

Zástrčka musí být při provozu vždy přístupná pro vytažení ze zásuvky.

Všechny kabely a hadičky, které vycházejí z vody, musí být opatřeny smyčkou pro zabránění odkapávání vody. (viz. obrázek). Při 

poškozeném kabelu přístroj již nepoužívejte. Maximální hloubka 50 cm, maximální teplota 35°C.

1. Obsah balení a popis komponentů: 
1. těleso čerpadla, 2. nádoba filtru dvoudílná, 3. Kolečko průtoku, 4. výtok, otočný o 90°, 5. výtoková trubice s

6. spojka, 7. kolínko, 8. 2 ks houbičky, 9. čistící kartáček 

2. Instalace: 
- nejprve filtr rozeberte a omyjte teplou vodou

- připevněte filtr pomocí přísavek do vybraného rohu

- podle typu akvária filtr umístěte takto: 

Akvária s přidáváním CO2: Výtokovou trubici pod hladinu s

nejvíce CO2 pro dobrý růst rostlin. 

Akvária pro potěr a bez rostlin: Výtokovou trubici 

vody. (obr. 3) 

Paludária: Filtr umístěte naležato do vody a výtokovou trubici spojte pomocí kolínka s

Ostatní pokyny: Pokud je to potřeba, můžete pomocí houbiček uzavřít prostor za filtrem, aby tam nemohli zalézat 

bezobratlí obyvatelé Vašeho akvária. Filtr umístěte aspoň 2 cm nade dnem, abyste zabránili nasátí písku ze dna. Nikdy 

nenechte čerpadlo běžet na sucho. 

3. Čištění a výměna filtrační vložky: 
Vložku čistěte dle potřeby po 4-6 týdnech.

- vytáhněte zástrčku ze zásuvky 

- vyjměte filtr z akvária, z filtrační nádoby vytáhněte čerpadlo

- rozeberte filtrační nádobu na dva díly, (obr.7) vyjměte filtrační vložku a opatrně opláchněte v akvarijní vodě

- po 3-6 měsících je třeba vložku vyměnit za novou (obj.číslo 5926)

- filtr XL: doporučujeme obě vložky čistit a měnit střídavě, tím zajistíte ideální filtrační podmínky

4. Čištění čerpadla, regulace a výtokové trubice:
- rozeberte filtr, sundejte těleso čerpadla 

- sundejte kryt vrtulky, opatrně vyjměte a vyčistěte komoru i vrtulku

- regulační kolečko vytáhněte směrem nahoru (obr.9)

- k čištění trubice použijte posuvný čistič,(obr. 10) trysky vyčistěte kartáčkem (obr.11)

5. Technická data: 
Napětí 230V/50Hz, kabel o délce 1,4 metru

Maximální výkon 150 l/h, příkon max. 2W 

Těsnost IPX 10 – vodotěsný 

6. Náhradní díly: 
5926 – náhradní vložka, 5928 vrtulka čerpadla, 5898 přísavka 6ks, 5897 sada: výtoková trubice, spojka, kolínko, 

houbičky, kartáček. Náhradní díly objednávejte u Vašeho prodejce, nebo přímo u dovozce.

7. Záruka: 
24 měsíců mimo dílů, podléhajících opotřebení. Podmínka je správné používání přístroje. Přístroj smí být opraven pouze 

od firmy Dennerle. Reklamace uplatňujte u Vašeho prodejce, nebo přímo u dovozce. Výrobce neručí za případné škody, 

přesahující hodnotu výrobku. (ryby, rostliny apod.)

Dovozce: 
JUWELAKVARIUM, Nad obcí I 33, Praha 4 14000
 

rohový filtr / rohový filtr XL   
pro nanoakvária a miniakvária.  

Pouze pro střídavé napětí 230V/50Hz. Určeno pro použití ve vnitřních prostorách. 

přístroje z elektrické sítě! 

Zástrčka musí být při provozu vždy přístupná pro vytažení ze zásuvky. 

vody, musí být opatřeny smyčkou pro zabránění odkapávání vody. (viz. obrázek). Při 

Maximální hloubka 50 cm, maximální teplota 35°C. 

1. těleso čerpadla, 2. nádoba filtru dvoudílná, 3. Kolečko průtoku, 4. výtok, otočný o 90°, 5. výtoková trubice s

oubičky, 9. čistící kartáček  

nejprve filtr rozeberte a omyjte teplou vodou 

připevněte filtr pomocí přísavek do vybraného rohu 

Výtokovou trubici pod hladinu s relativně malým prouděním (obr.2). Tím v

Výtokovou trubici umístěte nad hladinu a filtr pusťte naplno pro dobré prokysličení 
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