
ULKOSUODATTIN EF-1600 

Malli Teho Jännite Teho Maximi akvaarion koko 

EF-1600 35w 230V 1600L/H 850L 
Ilmoitetut tehot saadaan suodattimen moottoriosan ollessa vedenpinnan korkeudella. Nostokorkeuden ja suodatusmassojen lisääminen vähentävät pumppaustehoa.  
 
Asennus- ja käyttöohjeita 
1. Avaa suodattimessa olevat neljä kiinnikettä ja nosta moottoriosa  pois säiliöstä. 
2. Ota suodattimen ja pakkauslaatikon  sisällä olevat suodatinmateriaalit pois säiliöstä ja laatikosta. 
3. Huuhtele suodatinmateriaalit, jotta mahdolliset ylimääräiset partikkelit saadaan pois suodattimesta. 
4. Laita haluamasi suodatinmateriaalit suodatinmateriaaleille tarkoitettuihin koreihin. Materiaaleina voi käyttää mm. aktiivihiiltä, keramiikkaa, biopalloja, vanua.. 
5. Kokoa suodattimen kotelo.Laita suodatinmateriaalit niille tarkoitettuihin koreihin. Varmista, että suodatinkorien läpi menevät putket osuvat yhteen.Korit menevät pohjaan asti vain 

yhdessä asennossa. Laita ensin roottorin  putkiosa kohdalleen  kanteen.  
6. Aseta moottoriosa paikalleen.  ( Back  face kohdalleen  korissa ja kannessa)  
7. Tarkista, että kuminen tiivisterengas on tiiviisti kiinni. Sen jälkeen paina kannessa olevat neljä lukkoa kiinni. 
8. Laita letkun kiinnitykset kuntoon. Varmista, että kiinnityksen tiivisterenkaat ovat tiiviit. Kiristä vain kevyesti sormilla, älä tongeilla. Aseta letkujen kiinnitysosat moottoriosaan. 
          Huom putket ovat eri kokoiset. 
9. Kun asennat tai puhdistat suodatinta, varmista suodatinta varovasti kallistelemalla, että kaikki ilma tulee pois järjestelmästä. 
10. Jos akvaariossasi on ilmakivi, varmista, etteivät ilmakuplat imeydy ulkosuodattimeen. 
11. Suodatin tulee pestä 1-3 kk välein riippuen suodatustehosta/massoista, kala – ja kasvimäärästä ja altaan koosta. 
12. Roottori, roottorin akseli, imukuppikiinnikkeet ja pehmeät suodatusmassat ovat ns. kuluvia osia, jotka eivät kuulu takuun piiriin ja joita pitää uusia tarpeen mukaan.  
13. Ulkosuodattimet ovat varsin tehokkaita, eivätkä ne ole täysin hiljaisia. Se onkin hyvä sijoittaa umpinaiseen kaappiin. 
14. Letkut kovettuvat käytössä. Tarkista liittimet aina suodattimen pesun yhteydessä. Uusi letkut tarvittaessa. 
15. Suodattimen mukana toimitettu muovinen lappopumppu on vain apuväline, jota ei saa asentaa kiinteäksi. 
16. Ulkosuodattimen käyttöön liittyy aina riski vesivahingosta, koska letkut tulevat akvaarion ulkopuolelle. 
         Kun alat asentaa suodatinta, laske tarkasti, kuinka pitkä suodattimen vesiletkun pitää olla. Katkaise sopivalta kohdalta pystysuorasti.  
         Käsipumppua käyttämällä pystyt ilmaamaan ulkosuodattimen puhdistuksen jälkeen ja alkuasennuksessa. 
 
 

Putkisto Letkun kiinnitysosat/venttiilit 

 

EF-1600 ssa on kaksi erillistä hanaosaa 
kuva 1.  
Kun otat suodattimen käyttöön tarkista 
etteivät tiivisteet vuoda kannessa tai 
hanoissa 
Hana on auki kun suljin on letkujen 
suuntaisesti 
 

 

  

 
Huomattavaa! 
1. Käytä suodatinta vain 230Voltissa, ettei se vahingoitu. 
2. Irrota suodattimen sähköjohto pistorasiasta aina ennen puhdistusta ja ylläpitotoimia tai kun olet kosketuksissa akvaarion veden kanssa. 
3. Varmista, että pistoke ei kastu ennen sen kytkemistä pistorasiaan, muussa tapauksessa kuivaa se. 
4. Suodatin on tarkoitettu vain sisätiloissa tapahtuvaan  akvaariokäyttöön. 
5. Varmista, että suodatin toimii aina kokonaan kuivana, ei veden alla. Veden alle joutuessaan suodatin aiheuttaa mahdollisen sähköiskun vaaran tai laitteen rikkoontumisen. 
6. Älä väännä sähköjohtoa tai vahingoita sitä. Älä pidä siinä mitään roikkumassa. Älä vedä johdosta irrottaaksesi pistokkeen pistorasiasta. 
7. Jos käytät tuotetta merivesiakvaariossa, puhdista suolakertymät säännöllisesti suodattimesta ja sähköjohdosta. 
8. Pidä tuote lasten ulottumattomissa. 
9. Pidä tuote tasaisella, liikkumattomalla pinnalla, jotta se ei putoaisi ja kukaan ei loukkaantuisi. 
10. Aseta tuote akvaarion veden pinnan alapuolelle. (Lappo)  
11. Älä käytä suodatinta kuivana, vaan täytä se vedellä ennen kuin kytket sen pistorasiaan.  
12. Käännä hanat kiinni niin voit irroittaa suodattimen letkuista ja jättää letkut akvaarioon.  
13. Ennen kuin käynnistät ulkosuodattimen, varmista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ja että vesi ei vuoda mistään liitoskohdasta. 
14. Liikuta ulkosuodatinta pitämällä säiliöstä kiinni. Älä kanna pitäen kiinni vain kiinnikkeistä. Näin varmistat suodattimen vuotamattomuuden. 
15. Jos suodattimen käyttöön tulee taukoja, puhdista laite kunnolla ennen säilytystä. Erityisesti moottoriosa on hyvä pestä huolellisesti. Säilytä ulkosuodatin hyvin ilmastoidussa  ja 

kuivassa paikassa. Suodattimen moottoriosa tulee pestä aina suodattimen pesun yhteydessä. 

EF-1600 rakenne    

 

 
1. Suodattimen kotelo 
2. Kannen kiinnikkeet 
3.-5.  Suodatinkorit 
6.      Suodatinkori  
7.      Korien kansi 
8.      Tiivisterengas 
9.      Moottoriosa 
10.    Letkun kiinnikeiden kahva 
11.    Letkun kiinnitykset 
12.    Tuloletku 
13.     Paluuletku 
14.  Imuputki ja suodatinverkko 
15  Paluu- ja suihkuputki 
 16.     Akvaario 
 

  
 
 

Tällä tuotteella on vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistajan aiheuttamia mekaanisia ja materiaalivaurioita tämän ajan sisällä. Valmistaja/maahantuoja ei korvaa 
normaalista kulumisesta, sopimattomasta käytöstä, onnettomuudesta tai käyttäjän huolimattomuudesta johtuvaa laitteen heikkenemistä.Samoin käyttäjän tuotteeseen tekemät muutokset 
eivät kuulu takuun piiriin. Tiivisteet, roottorit, akselit ja suodatinmassat ovat ns. kuluvia osia, ja tästä syystä takuun ulkopuolella. Takuun edellytys on kassakuitti. 
Rikkinäinen laite on välittömästi poistettava käytöstä.     Maahantuoja: Kalajuttu Oy, Lappajärvi 


