
  MAGIC-JET –SUODATTIMET 
 
 

Malli Teho Virtaama Akvaarion koko 

Magi-200 5W 200L/H Max.60L 

Magi-380 7W 380L/H 50-100L 

Magi-700 10W 700L/H 80-200L 

Magi-1000 20W 1000L/H 100-300L 

 
Tehokas suodatusjärjestelmä, joka toimii mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti 
Erityinen suodatinpatruuna varmistaa erinomaisen mekaanisen suodatuksen samalla kun aktiivihiili pitää veden kirkkaana ja hajuttomana.  
Lisäksi suodattimessa on erityinen hapetusjärjestelmä. 
 
Käyttöohjeet: 

1. Aseta suodatin akvaarion lasiin kiinni imukuppien avulla. 
2. Varmista että suodattimen moottoriosa on veden pinnan alapuolella. 
3. Jos käytät Magi-Jet –suodatinta kuvan 1 tai kuvan 3 osoittamalla tavalla, aseta suihkuputki veden pinnan yläpuolelle ja säädä se 
haluamaasi asentoon. 
4. Jos käytät Magi-Jet –suodattimia kuvan 4 osoittamalla tavalla, kiinnitä ilmaletku sille tarkoitetulla kiinnikkeellä sähköjohtoon niin, että 
ilmaventtiili jää ilmaan. Ilmaventtiiliä säätämällä voit vaikuttaa ilman määrään suodattimen virtauksessa. 
 

    
 Kuva 1          Kuva 2   Kuva 3   Kuva 4 
 

Ylläpito ja puhdistus 
Tärkeätä! Ota aina suodattimen sähköjohto pois sähköpistokkeesta ennen kuin poistat sen vedestä! Älä koskaan tee akvaarion huoltotöitä 
suodattimen ollessa toiminnassa/kytkettynä! 
Suodatinpatruuna ja säiliö: Säännöllinen puhdistus ja/tai suodatinpatruunan ja säiliön uudistaminen on välttämätöntä, jotta suodatin toimisi 
tehokkaasti: suodatinpatruunan saa otettua ulos irrottamalla kotelon ja näin avaamalla pohjalevyn. (Katso rakennekuvaa) Vaihda aktiivihiili joka 
pesuvälissä, jos haluat maksimoida sen tehon. Suodatinpatruunaa voi käyttää kauemmin. Älä pese suodatinpatruunaa lämpimällä vedellä tai 
pesuaineella, jotta hyödyllinen bakteeristo ei kuole patruunasta! 
Moottoriosa pitäisi pestä joka kerta kun peset /vaihdat suodatinpatruunan.Moottori on helppo poistaa kotelostaan Magic-Jetin suunnittelun 
ansiosta. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita moottorin pesussa! 
 
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 vain sisäakvaariokäyttöön. 
5.Varmista, että suodatin toimii aina kokonaan  veden alla, ei kuivana. 
6.Valmistaja/maahantuoja ei korvaa normaalista kulumisesta, sopimattomasta käytöstä, onnettomuudesta tai käyttäjän huolimattomuudesta 
johtuvaa laitteen heikkenemistä.Samoin käyttäjän tuotteeseen tekemät muutokset eivät kuulu takuun piiriin. 
7.Rikkinäinen laite on välittömästi poistettava käytöstä. 
 

 
        Maahantuoja Kalajuttu Oy, Lappajärvi 



 
 
        


