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JBL Cristal Profi greenline  e402, e702, e902, e1502, e1902 
 
Tisztelt Vásárlónk! 
 
Ezen innovatív JBL Cristal Profi külső szűrő megvásárlásával jól döntött. Ennek a szűrőnek a 
tervezésénél különös gondot fordítottunk akváriuma hatékony szűrésére és a lehető 
legnagyobb kezelési komfortra. 
  
Biztonsági előírások 
 
Elosztó dugaszolóaljzat használatakor ezt a szűrőcsatlakozás fölött kell elhelyezni. 
 
Ezeknél a készülékeknél a mágneses erőterek megrongálhatják vagy zavarhatják az 
elektronikus készülékeket. Ez vonatkozik a szívritmus-szabályozókra is. A szükséges 
biztonsági távolságokat szíveskedjen a vonatkozó orvosi készülékek kézikönyveiből 
meríteni. 
A mágneses térerősségek következtében karbantartási munkáknál fennáll az ujjak 
zúzódásos sérülésének veszélye. 
Az alkalmazott lakkok és politúrok sokrétűsége miatt a készülék lábai az előre nem látható 
vegyi reakciók következtében maradandó foltokat okozhatnak a bútorokon vagy a parkettán. 
Ezért a készüléket csak megfelelő védelemmel ellátva ajánlatos fafelületekre állítani. 
 
Figyelem! Sérülésekkel és áramütésekkel szembeni védekezésül figyelembe kell venni az 
alapvető biztonsági intézkedéseket, beleértve a következőkben említetteket is: 
 
1. Olvassa el és kövese az összes biztonsági előírást. 
2. Vigyázat: Mivel ezek az akváriumi külső szűrők vízzel érintkeznek, ezért áramütés 
elkerülése érdekében különös elővigyázatra van szükség. Ha a következő szituációk 
valamelyike fellép, akkor ne javítsa meg saját maga a készüléket, hanem erre feljogosított 
szakemberrel javíttassa meg vagy ártalmatlanítsa a készüléket: 

a) Ha a készülék vízbe esett, ne nyúljon utána! Először húzza ki a  hálózati 
csatlakozó dugót, és utána helyezze biztonságba a készüléket.   

b) Az akvárium és a készülék úgy legyen elhelyezve egy fali dugaszoló aljzat  
     mellett, hogy ne fröccsenhessen víz a dugaszoló aljzatra vagy a csatlakozó 
     dugóra. A készülék hálózati csatlakozókábelével alakítson ki egy  
     „csepegőhurkot”, mely megakadályozza, hogy a kábelen esetleg végigfolyó 
     víz a dugaszolóaljzatba jusson.  
c) Ha a dugaszolóaljzat vagy a csatlakozó dugó nedves lenne, akkor sose   

húzza ki a dugót!  Először kapcsolja le azt az áramkört, amelyre ez a készülék 
csatlakoztatva van (biztosítós kapcsoló) és azután húzza ki a dugót. Ellenőrizze a 
csatlakozó aljzatot és a csatlakozó dugót, hogy vizesek-e.  

3. Gyermekek csak 8 éves kortól, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalatok és/vagy ismeretek nélküli 
személyek, kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete és útmutatása alapján 
használhatják a készüléket. Minden felhasználónak tisztába kell lenni a készülék 
rendeltetésszerű használatával, e kapcsolódó veszélyforrásokkal.  A készülék nem játék, 
csak 8 év feletti gyermekek, azok is felügyelet mellett végezhetnek tisztítási, karbantartási 
műveleteket.  
4. Használaton kívül, alkatrészek rá- vagy leszerelésekor vagy a készülék tisztítása előtt 
mindig le kell választani a hálózatról. A dugót sose húzza ki a kábelnél fogva a csatlakozó 
aljzatból, hanem mindig a dugót fogja meg és azt húzza ki.  
5. A készüléket az előirányzott, rendeltetésszerű célon kívül másra nem szabad használni. A 
gyártó által nem javasolt tartozékok alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.  
6. A készüléket nem szabad fagyveszélyes helyeken üzemeltetni vagy tárolni. 
7. Ezen készülék hálózati csatlakozókábele nem cserélhető. A kábel megsérülésekor ki 
kell selejtezni a készüléket. 
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8. Üzembe helyezés előtt ügyelni kell a készülék biztonságos felszerelésére. 
9. A készüléknek nem szabad szárazon járnia. 
10. A készüléket csak beltéri helyiségekben szabad használni. Kizárólag akvarisztikai 
használatra szolgál. 
11. A készüléken vagy az akváriumban való munkavégzés előtt az akváriumban lévő 
valamennyi elektromos készüléket le kell választani a hálózatról.  
12. Ezt a készüléket nem szabad 35 °C-nál melegebb folyadékok szállítására használni.  
13. Elektromos áramütés elkerülése érdekében szigorúan tilos vízbe vagy más folyadékba 
mártani a készüléket, a hálózati csatlakozó dugót vagy a hálózati csatlakozókábelt ! 
14. Jól őrizze meg ezt az útmutatót! 
 
CE, TÜV/GS 
 

Ártalmatlanítás:  Ezen készülék pumpafejét nem szabad a szokásos háztartási 
hulladék közé keverni. Szíveskedjen figyelembe venni az elektromos készülékek 
ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat. 
 
A működés leírása 
 
A JBL CristalProfi greenline szűrők zárt keringési rendszerben tisztítják az akváriumban lévő 
vizet. A szűrőfejben beépített, karbantartást nem igénylő vízpumpa gondoskodik a víz 
állandó keringtetéséről. A víz az akváriumból a szűrőanyag-tartályba kerül, ahol alulról felfelé 
átfolyik a szűrőanyagon, majd a megfelelő tisztítás után visszakerül az akváriumba. A szűrő 
NEM önszívó. A kezdetben a rendszerben lévő levegőt az indítás előtt el kell távolítani. Ez a 
beépített gyorsindító szerkezet működtetésével történik. 
 
Kiemelt jellemzők 
 

• Hatékony energiafelhasználás 
A JBL CristalProfi greenline sorozatának szűrői 43 %-ig (modelltől függően) 
kevesebb áramot igényelnek mint a hasonló előző modellek.   
 

• Nagy teljesítményű és halk 
Az új motortechnológia ugyanolyan effektív vízkeringtetést tesz lehetővé az 
akváriumában mint az előző modelleknél.  
Az optimalizált, kerámia csapágyakkal ellátott örvényszivattyúk gondoskodnak a 
nyugodt, stabil működésről és biztosítanak hosszú élettartamot..  
 

• Ritkán kell tisztítani 
      Közvetlenül a szivattyúfej alatt található egy innovatív kombi szűrőanyagkosár, 

melyben rendkívül könnyen cserélhető, nagy mennyiségű előszűrő anyagok 
találhatók. Az előszűrőanyag rendszeres cseréje következtében a többi szűrőanyagot 
csak nagyon ritkán kell megtisztítani. 

 

• Nagy teljesítményű JBL MicroMec bio-szűrőgolyókkal  
A különböző átmérőjű golyó alak révén öntisztító hatás keletkezik. Ezáltal csak 
nagyon hosszú időközönként igényel tisztítást ez a szűrőanyag. A könnyen tisztítható 
előszűrővel együtt lehetőség van arra, hogy a fő szűrőanyag egy évig is használható 
legyen. 
 

• Egyszerű indítás, biztonságos 
A beépített gyorsindító szerkezet játszi könnyedségű szűrőindítást tesz lehetővé 
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Műszaki adatok CPe 402 Cpe 702 Cpe 902 Cpe 1512 Cpe 1902

max.teljesítmény  [l/h] 450 700 900 1400 1900

akvárium méret [l] 40-120 60-200 90-300 160-600 200-800

H x SZ x M [mm]* 180x210x284 180x210x350 180x210x405 200x235x460 200x235x564

szűrőtartály [l] 4,6 6,1 7,6 12 15

szűrőkosarak [l] /szám 1,2/1 1,2/2 1,2/3 1,9/3 1,9/4

kombi-szűrőkosár [l] 1,1 1,1 1,1 2,3 2,3

szűrőanyagok [l] 2,3 3,5 4,7 8 10

tömlő [mm] 16/12 16/12 16/12 16/22 19/ 25

feszültség [V] / frekvencia [Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

teljesítményfelvétel [W] 110/60 110/60 110/60 110/60 110/60

W 4 4 15

KWh évente 35 35 131,4

€ évente** 7 7 26,28

€ garanciális időben** 28 28 106,12

Energiamegtakarítás az előző modellel szemben

kellemetlen vízbeszívás nélkül. 
A szűrő csatlakoztatásra kész állapotú és el van látva szűrőanyaggal. A 
szűrőanyagokat úgy választották ki, hogy hatásos mechanikai és biológiai víztisztítást 
biztosítsanak. Ezáltal akváriumának vize tiszta és egészséges marad. 
A szűrő minden része játszi könnyedséggel összeszerelhető és úgy lett kialakítva, 
hogy kizárt a hibás összeszerelés. 
Egy szabadalmaztatott [EP 1869973] innovatív vízstoppos tömlőcsatlakozó blokk 
megakadályozza a vízkilépést a tömbnek szűrőről való leválasztása közben.   
TÜV/GS által bevizsgálva 
 

• Teljes felszerelés és csatlakoztatásra kész állapot 
A készülékhez tartozó szűrőanyagok hatékony mechanikai és biológiai szűrést 
biztosítanak. A sokrétű tartozék lehetővé teszi csaknem valamennyi édes- és 
tengervízzel töltött akváriumra való könnyed csatlakoztatást. 

 
Alkatrészek és megnevezésük 
 
1 tömlő csatlakoztató blokk vízelzárással 
1 a középső kar 
2 szivattyúfej 2a. bal záró kar, 2b. jobb záró kar 
3 profiltömítés 
4 kombi-szűrőkosár 4a. felső rész 4b. alsó rész   
5 szűrőkosár 
6 szűrőtartály 6a. záró csat 
7 vízkifolyócső (az akváriumhoz) tömlőcsatlakozóval 
8 szögidom (2 x) 
9 hosszabbító (2 x) 
10 széles sugarú cső 
11 fúvókacső (2 rész) 
12 zárókupak a fúvókacsőhöz (előszerelt!) 
13 tapadókorong (5 x) 
14 rövid csőklipsz a tapadókoronghoz (5 x) 
15 hosszú csőklipsz a tapadókoronghoz (5 x) 
16 szívócső (az akváriumtól), kihúzható, tömlőcsatlakozóval 
17 szívókosár 
18 tömlő (CP e402, 702 és  e902-nél  12/16, CP e1502 és CP e 1902-nél 16/22) 
 
F1 előszűrő anyag: habszivacs T-profil, 15 ppi*    
F2 biológiai fő szűrőanyag: JBL MicroMec nagy teljesítményű bio-szűrőgolyókkal 
F3 biológiai fő szűrőanyag: habszivacs  25 ppi  
F4 mechanikai / biológiai szűrőanyag: habszivacs  35 ppi 
F5 tartozékként kapható: mechanikai finomszűrő: Vatta szövet ( 2-3 réteg)   

*ppi: pores per inch; pórus/coll; 1 coll = 2,54 cm 
 
*beleértve a tömlőcsatlakozó blokkot 

      ** 0,20 € / KWh esetén 

Műszaki adatok Cpe 402  
      cpe  
702 

       Cpe 
902  

    Cpe 1512 
        Cpe 
1902 
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Összeszerelés 
 

(1) Kicsomagolás és előkészítés 
Vegye ki óvatosan a szűrőt és a külön mellékelt tartozékot a csomagolásból és ellenőrizze a 
tartozékok hiánytalanságát. Ha hiányzik vagy sérült valami, forduljon szakkereskedőjéhez. 
Nyissa ki a szűrőtartályon lévő mind a 4 záró csatot és vegye le a szivattyúfejet.  
Minden CristalProfi greenline XO2 sorozatú külső szűrő rendelkezik egy kombi szűrő ll 
kosárral, ami nagy mennyiségű előszűrő anyagot tartalmaz.  Ezáltal nincs szükség a korábbi 
típusokban található vízelosztó lemezre. Vegyük ki a szűrőkosarakat, és langyos csapvízzel 
mossuk át a szűrőközegeket, majd az eredeti sorrend szerint helyezzük őket vissza.  
Figyelem: Az előszűrő anyag eltávolítása után a kombi szűrő ll. kosár leválasztható a felső 
részről, a fogató fülek kosár közepe felé való finom mozgatásával. Egyszerű dugós 
csatlakozásról van szó, a fülek visszapattannak a helyükre. 
Mielőtt felrakja a pumpafejet, a szűrőben lévő szűrőanyagokat JBL FilterStart 
tisztítóbaktériumokkal (szakboltokban kaphatók) a következő módon biológiailag aktívvá kell 
tenni: 
Ürítse ki a szükséges számú JBL FilterStart üvegek teljes tartalmát a kombi szűrőkosár 
mindkét előszűrő anyagába. 
JBL FilterStart üvegek száma:  
   CristalProfi e402:   1 üveg 
   CristalProfi e702:   1 üveg 
   CristalProfi e902:   2 üveg 
   CristalProfi e1502: 3 üveg 
   CristalProfi e1902: 4 üveg 
 
Ezután helyezze fel a pumpafejet a szűrőtartályra és zárja a csattokkal.. 
Figyelem: Az üres szűrőkosarak tetszés szerint felcserélhetők ( kivéve: CP e402),     de csak 
a kombi- szűrőkosarat lehet utolsó kosárként fent behelyezni. A szivattyúfej helyzetében 
tetszés szerint elfordítható 180 fokkal. 
 
Javaslat: az egymással szemben lévő csatokat mindig keresztirányban kell nyitni és zárni. 
Ez kíméli a szivattyúfejben lévő profiltömítést és pontos illesztéssel zárja a szűrőt. 
 
(2) Tömlőcsatlakoztató blokk és a tömlők elhelyezése 
Fordítsa a pumpafejen lévő két kis zárókart az „OPEN“ jelöléssel szemben lévő pozícióba 

(●) úgy, hogy a kar hornya függőlegesen felfelé mutasson. 

Helyezze most a tömlőcsatlakoztató blokkot felfelé húzott középső karral a pumpafejbe és 
nyomja erősen lefelé.  
Helyezze a középső kart rögzítés céljából lefelé és forgassa a két kis zárókart „OPEN“ 
helyzetbe. Most már nyitva vannak a tömlőcsatlakoztató blokkban integrált golyós szelepek 
és a tömlőcsatlakoztató blokk már nem vehető ki megemelt középső karnál sem (biztonsági 
reteszelés). Tolja mindegyik tömlőt egy tömlőcsatlakozóra és csavarja az anyát az óramutató 
járásával ellenkező irányba addig, míg a tömlő szilárdan nem ül a helyén. 
 
(3) A szűrő elhelyezése 
Most már elhelyezheti a szűrőt a tervezett helyére az akváriumszekrényben vagy más 
hasonló helyre. A szűrő elhelyezésénél ügyeljen a következőkre: A szűrőnek az 
akváriumszekrényben való elhelyezésekor a víz felülete és a szűrőalj közötti 
magasságkülönbség max. 180 cm lehet. (max. 120 cm a CP e402 esetében). 
Az akvárium mellett történő felállításnál a vízfelület és a szűrő felső széle közötti távolság 
legalább 20 cm legyen.  
 
FIGYELEM! A szűrőt mindig álló helyzetében kell üzemeltetni! 
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(4) A csövek és a tömlők felhelyezése 
Dugja a szívókosarat a szívócsőre, majd a tapadókorongok és a csőklipszek segítségével 
rögzítse ezeket az akvárium belső oldalához. Az akvárium szélének kialakításától függően 
használjon rövid vagy hosszú klipszeket.  Húzza ki a teleszkópcsövet annyira, hogy a 
szívókosár kb. 5 cm-re legyen az akvárium aljától.   
A teleszkópcső két részét O gyűrű köti össze, így még alacsony vízállás esetén sem kerül 
levegő a csőbe (pl. teknőstartás esetében)    
Kösse össze egymással a vízkifolyócsövet, a csőkönyököt és adott esetben a fúvókacsövet 
és szintén tapadókorongok segítségével helyezze el az akváriumban. A fúvókacső elzáróját 
előbb ki kell venni és csak akkor kell behelyezni, amikor már üzemel a szűrő. 
 
Fontos: A 8-12 elemek, és a vízkifolyó cső (7) nem vízhatlanok. Ezért csak az akváriumon 
belül helyezhetőek el.  Ügyeljen rá, hogy a szivárgó víz soha ne kerüljön az akváriumon 
kívülre, hogy ne okozhasson kárt a bútorban, padlóban, stb. 
 
Javaslat: Növénnyel beültetett akváriumoknál nem ajánlatos a fúvókacső használata, mivel 
ez szükségtelenül sok fontos CO2 növénytápanyagot kihajtana. Optimális a kifolyócső 
szögidommal való használata vagy a széles sugarú cső használata, melynél a 
kilépőnyílásnak a víz felülete alatt kell lennie, hogy mérsékelt felületi áramlást kapjunk. A két 
hosszabbító segítségével egyedileg beállítható a kilépő nyílásnak a víz felületétől való 
távolsága. Kösse össze a tömlőt a tömlőcsatlakoztató blokk „IN“ pozíciójától a szívócsővel és 
az „OUT“ pozíciótól a tömlőt a vízkifolyócsővel. Az anyáknak az óramutató járásával 
ellenkező irányba való csavarásával biztosítsa a tömlők fix helyzetét. 
 
Javaslat: JBL ProFlora Direct diffúzor bekötése a kimeneti (OUT) irányban hatékony CO2 
ellátást biztosít. Ráadásul ez esetben nem kell az esztétikailag kifogásolható diffúzort az 
akváriumba helyezni. Kérje a JBL ProFlora Direct készüléket szakkereskedőjétől.  
 
A megtörések elkerülése végett vágja olyan rövidre a tömlőket, amennyire csak lehet. 
Ez egyébként megkönnyíti az indítási folyamatot is.  
 
(5) Üzembe helyezés 
Győződjön meg arról, hogy a pumpafejen a két kis zárókar „OPEN“ helyzetben van.  A 
következő indítási folyamat alatt a vízkifolyócsőnek a fúvókacsővel stb. együtt a víz 
felszíne FELETT kell lennie, mert így biztosítható a készülék optimális légtelenítése. 
Nyomja meg a tenyerével ismételten a pumpafejen lévő „START“ gombot, amíg el nem 
kezdődik a vízbefolyás a szívócsőbe (tömlő „IN’ helyzetben). Most várjon, míg a szűrő 
teljesen megtelik vízzel és a víz a vízkifolyócső tömlőjében (tömlő „OUT” helyzetben) az 
akváriumban lévő vízszinttel megegyező magasságú. Ezután csatlakoztassa a szűrőt a 
hálózatra. A víz most a vízkifolyócsőből az akváriumba folyik. Kezdetben levegővel lehet 
keverve, mely még a szűrőanyag rétegei alatt megkötődött. A szűrő könnyed megrázásával 
oldódnak helyükről a levegőbuborékok és eltávoznak a vízárammal.  
 
Megjegyzés: Ha az akváriumban meglévő korábbi szűrőt egy JBL CristalProfi szűrőre 
kívánja lecserélni, akkor ajánlatos az új szűrőt ugyanannál az akváriumnál 2 hétig 
párhuzamosan a régi szűrővel együtt üzemeltetni, mielőtt kiszereli a „régi” szűrőt. Így 
elérhető, hogy a tisztítóbaktériumok optimálisan letelepedjenek az új szűrőbe és  elkerülhető, 
hogy az átmeneti fázisban veszélyes nitritek lépjenek fel.  
Most ellenőrizze az összes rész tömítettségét! 
 
(6) A víz átfolyásának szabályozása 
Az átfolyó víz mennyisége kívánságra szabályozható az OUT elnevezésű zárókarral. (szürke 
derékszög csatlakozó) Minél jobban elforgatja a kart az „OPEN“ jelöléstől, annál kevesebb 
vizet szállít a szűrő. Sose szabályozza a vízmennyiséget a szemben lévő karral! 
Fontos: A teljesítmény több mint felének fojtása a következő okok miatt kerülendő: 
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az üzemelési zaj felerősödhet, a forgórész élettartama lecsökkenhet és a szivattyúfej 
üzemeléséhez fontos hűtés ekkor már nem garantálható biztonsággal. 
 
A szivattyú teljesítményére: 
Az optimális és megbízható működés biztosítása céljából nyomatékosan ajánljuk, hogy csak 
eredeti JBL szűrőanyagokat használjon. 
 
A típustáblákon és a csomagoláson megadott adatok a pumpa műszakilag szokásos 
maximális ÜRESJÁRATI ADATAI, a tömlők és a szűrőanyagok nélkül: 
 
CP e402: 450 l/h 
CP e702: 700 l/h 
CP e902: 900 l/h 
CP e1502: 1400 l/h 
CP e1902: 1900 l/h 
 
Ezek az adatok az akváriumnál való üzemelésnél különböző mértékben csökkennek, a 
tömlők hosszúságától és a szűrőanyagoktól függően. A tömlők és a szűrőanyagok 
elszennyeződése további teljesítménycsökkenést okoz. 1,50 m tömlőhosszúságnál és a 
szűrővel együtt szállított szűrőanyagok használatakor új állapotban vagy tisztítás után kb. a 
következő teljesítmények adódnak: 
 
CP e402:    200 - 250 l/h 
CP e702:    350 – 400 l/h 
CP e902:    380 – 450 l/h 
CP e1502:  800 – 900 l/h 
CP e1902: 1100 – 1200 l/h 
 
Ha ezek az értékek kb. 50 százalékkal csökkennek, meg kell tisztítani a szűrőanyagokat és a 
tömlőket. 
 
Karbantartás és ápolás 
 
Figyelmeztetés: A rendszeres karbantartás, tisztítás előfeltétele a teljesítmény 
fenntartásának !  
 
A JBL összes CristalProfi külső szűrőjét a gyártó standard szűrőanyag-mennyiséggel látta el, 
mely az úgynevezett „normális üzemben“ biztosítja az akváriumban a tiszta és egészséges 
vizet. Biztosítják a károsanyagok lebontásához feltétlen szükséges tisztítóbaktériumok 
számára a nagyon jó letelepülési lehetőséget és mechanikai előtisztítással gondoskodnak 
arról, hogy ezek a baktériumok lehetőleg hosszú ideig és zavartalanul végezhessék 
munkájukat. 
A szűrőanyaggal való ellátást magától értetődően a saját igényeihez alkalmazhatja és ebből 
a célból a JBL terjedelmes termékválasztékához fordulhat. Szűrőanyagtól függően ez viszont 
kihatással lehet a szűrője pumpálási teljesítményére és a szűrőanyagok élettartamára. 
Figyelem!  A szűrő rendszeres karbantartása és tisztítása feltétlenül szükséges a 
pumpateljesítmény csökkenésének elkerülése érdekében.  
 
(7) A szűrőanyag tisztítása, illetve kicserélése 
 
A szűrővel kapcsolatos minden munkavégzés előtt feltétlenül húzza ki a hálózati 
csatlakozó dugót! 
 
Fordítsa el a szivattyúfejen található két kis zárókart ütközésig az „OPEN“ pozícióval 

szemben lévő állásba (●). Húzza a tömlőcsatlakoztató blokkon a középső kart teljesen 

felfelé és nyomja ütközésig. Eközben a tömlőcsatlakoztató blokk valamennyire kiemelkedik 
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az üléséből. Húzza ki felfelé a tömlőcsatlakoztató blokkot. A tömlőcsatlakoztató blokkban 
most már zárva vannak a golyós szelepek és a tömlőkben tartják a vizet. Kizárt, hogy pl. 
gyermekek észrevétlenül kinyissák és ezzel összefüggésben akaratlanul víz lépjen ki. Nyissa 
ki a szűrőtartályon lévő 4 záróklipszet és vegye le a szivattyúfejet. Vegye ki a szűrőkosarakat 
a szűrőanyagokkal együtt és mossa ki a szűrőanyagokat langyos  (25 °C) vízben. Soha ne 
tisztítsa egyidejűleg az ÖSSZES szűrőanyagot, mivel különben túl sok hasznos 
tisztítóbaktérium mosódik ki. Az e-sorozat JBL CristalProfi szűrői úgy vannak kialakítva, hogy 
általában csak az előszűrőanyagot (F1) kell megtisztítani, a többi szűrőanyagot csak 
nagyobb időközönként.  
 
Javaslat: a tömlőket, csöveket a megfelelő kefével (pl. JBL Cleany) rendszeresen 
tisztítsa meg belülről, mivel baktérium lerakódások nagy mértékben csökkentik a 
szűrő teljesítményét. 
 
 (8) Működési mód és az egyes szűrőanyagok cserélési intervallumai 
 
(F1) JBL előszűrőanyag  
Mechanikai előszűrőanyag durva habszivacsból, T-profilként kivágva, hogy lehetőleg sok 
durva szennyeződést tudjon felvenni. Ezt az anyagot ajánlatos 2 hónaponként cserélni. 
Egyszer-kétszer ki is mosható.  
 
 
(F2) Nagy teljesítményű bio-szűrőgolyók (JBL MicroMec)  
A JBL MicroMec szinterezett üvegből készült, nagyon porózus bio-szűrőanyag, amely 
különleges felületi és pórusszerkezete révén extrém módon elősegíti a hasznos 
tisztítóbaktériumok letelepedését. Így lehetővé válik a károsanyagok hatásos biológiai 
lebontása. Ezért különösen jól alkalmas az édes- és tengervízi akváriumokban a hosszú 
idejű intenzív biológiai szűrésre. A különböző átmérőjű golyó alak révén öntisztító hatás 
keletkezik. Ezáltal a szennyeződés fokától függően csak 6 - 12 hónaponként válik 
szükségessé egy rövid leöblítés. Akkor kell kicserélni, amikor a golyók kezdenek szétesni. 
Bizonyos problémák megoldására alkalmas szűrőanyagok a 12. és 13. fejezetben találhatók.  
 
(F3) Szűrőszivacs (közepes pórusú-JBL UniBloc) 
Közepes pórusnagyságú habszivacspárnák hatékony biológia szűrést biztosítanak, mivel a 
szerkezet optimális feltételeket teremt a tisztító baktériumok számára. 
A párnák egy része kivehető, így lehetőség van egyéb szűrőközeg behelyezésére, ha ez 
indokolt. 6 havonként alaposan meg kell tisztítani, 3-4 tisztítást követően cseréljük ki a 
szivacspárnát, de ne egyszerre, hanem egyiket az adott alkalommal, a másikat a következő 
karbantartsá alkalmával.   
 
 (F4) Szűrőszivacs – finom pórusú 
A finom pórusú habszivacspárna az új kombi- filter kosár II. alsó részébe helyezendő, olyan 
esetleges szennyeződésrészecskéket tart vissza, melyek károsíthatnák a pumpát és még 
biológiai tisztítást is végez. Tisztjtását javasoljuk 4 hónaponként vagy szükség szerint (ha 
csökken a pumpa teljesítménye). Két-három tisztítás után ki kell cserélni a párnát. 
 
(F1 + F4 = JBL CombiBloc) 
 
(F5) Vattaszövet (JBL Symec)  
Nem normál tartozéka a készüléknek, javasoljuk szakkereskedőtől külön beszerezni. A JBL 
Symec segítségével igen finom mechanikai szűrés biztosítható. Bármely CristalProfi külső 
szűrőhöz kosarába behelyezhető, utolsó szűrési fázisként javallott a használata, akár a 
finom pórusú szivacsot helyettesítheti. A szűrő teljesítményét hamar csökkentheti, ezért 
célszerű gyakran, akár 2 hetente tisztítani, cserélni.    
 
(9) A tömlők tisztítása 
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A tömlőkben baktériumok telepednek le, melyek nyálkaképződést okoznak és ezzel 
lényegesen akadályozhatják a víz áramlását. Algásodásra csak erős fénybehatásnál kerül 
sor. Ezért tisztítsa meg rendszeresen a tömlőket egy tisztítókefével (pl. JBL Cleany). Nem 
elegendő a tömlők vízvezetéki vízzel való átöblítése! 
 
(10) A forgórész és a ház megtisztítása 
Fordítsa a forgórészház burkolatát az óramutató járásával ellenkezően az „Open“ irányába 
és könnyedén meghúzva vegye le a burkolatot.   
Húzza ki a forgórészt a házból! FIGYELEM! A forgórészt mágnes térerősség tartja a házban. 
A forgórész kivételénél legyen kellőképpen óvatos és vigyázzon, hogy ne sérüljön meg az 
ujja.  
A kerámiatengelyt két gumicsapágyazás tartja, melyek a kivételnél vagy a tengelyen vagy a 
forgórészház alján, illetve a házfedél közepén maradnak.  
Tisztítsa meg a forgórészházat, a forgórészt és a tengelyt egy megfelelő kefével, majd 
öblítse le tiszta vízzel. A vízkőlerakódások fáradság nélkül eltávolíthatók JBL Clean A 
szerben (beszerezhető a szakkereskedelemben) való áztatás után. Tisztítás céljából a 
szivattyúfejet sose mártsa vízbe vagy más folyadékba. Használjon nedves ruhát (pl. JBL 
WishWash) a készülékház felületének tisztítására.  
 
Helyezze be újra a kerámiatengelyt és a forgórészt a házba. Ügyeljen a kerámia-tengely 
gumicsapágyának meglétére és korrekt helyzetére. Helyezze be újra a forgórész burkolatát 
és enyhe nyomással forgassa el ütközésig a „CLOSE“ irányába. 
 
Megjegyzés: Amennyiben elhasználódási jelenségek alapján szükségessé válna a forgórész 
cseréje, úgy mindig a komplett forgórész készletet kell kicserélni a tengellyel és 2 
gumicsapággyal együtt. Csak így biztosított a kifogástalan működés és a nyugodt járás. A 
forgórész és a tengely kivételekor egy gumicsapágy gyakran a forgórészház alján marad és 
csak nagyon nehezen távolítható el onnan. Erre a célra a JBL egy saját speciális szerszámot 
fejlesztett ki, amely „kihúzó segédeszköz forgórészcsapágyhoz (Zughilfe für Rotorlager /  
Extraction Tool for impeller bearing/ Csapágy eltávolító célszerszám ”) néven kapható a 
díszállatkereskedésekben. A forgórészház számára egy hasznos tisztítókefe is mellékelve 
van.   
 
(11) A szűrő ismételt üzembe helyezése 
Helyezze be ismét a tömlőcsatlakoztató blokkot a benne lévő tömlőkkel együtt, a (2) szakasz 
alatt leírtaknak megfelelően. Fordítsa előbb a jobb oldali zárókart, majd néhány másodperc 
múlva a bal oldali zárókart ütközésig az „OPEN“ irányába.  
Ha nem kezd el magától folyni a víz a szűrőtartályba, indítsa el a szűrőt, az (5) szakaszban 
leírtaknak megfelelően. 
Kösse össze a szűrőt az elektromos hálózattal. 
 
Mi a teendő, ha ...? 
 
A szivattyúfejet nem lehet helyesen felrakni 

Ok Megoldás 

Egy vagy több szűrőkosár túltöltődött vagy 
nem ül helyesen egymáson  

Ne töltődjön túl a szűrőkosár, ügyelni kell, 
hogy helyesen üljenek egymáson 

 
Szivattyúfejen bemenetelei nyílások és 
kombifilter II, kosár nem illeszkednek megfelelően.180 fokban fordítsuk el a kosarat. 
 
Nem tömített a szűrő a szivattyúfejen 

Ok Megoldás 

Nem vagy nem helyesen zárnak a 
záróklipszek 

Valamennyi záróklipszet helyesen kell zárni 

Elszennyeződött az profiltömítés A tömítőfelületek megtisztítása és lekené-se 
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kereskedelemben kapható vazelinnal 

 

A profiltömítés rosszul van berakva, elfordult, 
hibás vagy teljesen hiányzik. 

A tömítést helyesen be kell rakni vagy ki kell 
cserélni 

 
Szivárgás, leginkább a klipszeknél  Tömlőcsatlakozásnál sérült a tömítés. 

Cseréljük ki a tömítést.  
 
 
A szűrő nem jár vagy nem szállít vizet 

Ok Megoldás 

Nincs csatlakoztatva a hálózatra Be kell dugni a csatlakozódugót 

Nincs víz a szűrőben A szűrő nem önszívó! Működtetni kell az 
indítógombot és a szűrőt meg kell tölteni 
vízzel (5) 

A forgórész és/vagy a tengely ferdén van 
beépítve, a tengely el van törve, hiányoz-nak 
a tengely gumicsapágyai, a forgórész 
házának bajonettzára nem ül helyesen 

Szét kell szerelni, meg kell vizsgálni, a hibás 
részt ki kell cserélni és újra össze kell rakni. 
Ügyelni kell a tengely és a bajonettzár helyes 
ülésére. 

Hiányzik a forgórész, illetve kavics-szemcsék, 
csigaház blokkolják, vagy a forgórész 
meghibásodott 

A forgórész házát meg kell tisztítani, hibátlan 
forgórészt kell berakni 

 
 
A szűrő teljesítménye erősen csökkent 

Ok Megoldás 

A szivattyúfejnél az egyik vagy mindkét 
zárókar nincs „OPEN“ állásban 

A kar helyzetét ellenőrizni és helyesbíteni kell 

A tömlőcsatlakoztató blokk elszennyeződött A tömlőket le kell venni és a tömlőcsat-
lakoztató blokkot beépített állapotában és  
„OPEN“ állásban lévő zárókarnál megfelelő 
kefével meg kell tisztítani. 

A tömlő megtört stb. A tömlőszerelést megtörés, elszennyező-dés 
stb. szempontjából ellenőrizni kell. 

A szívókosár eltömődött A szívókosarat meg kell tisztítani. 

A tömlők a lerakódások következtében 
elszennyeződtek 

A tömlőket tisztítókefével meg kell tisztítani. 

A szűrőanyagok erősen elszennyeződtek A szűrőanyagokat (különösen az előszűrő 
anyagot) meg kell tisztítani. 

A szűrőanyagok hálós zsákban vannak 
betöltve 

A hosszú távon ható biológiai szűrő-
közegeket, mint pl. JBL MicroMec, JBL 
SintoMec stb., nem szabad sűrű szemű hálós 
zsákba tölteni. Speciális probléma-
megoldásokhoz csak habszivacs-szegélyes 
eredeti CristalProfi szűrő-anyagokat szabad 
használni (D szakasz). 

Nincsenek helyesen megtisztítva a 
szűrőanyagok 

A szűrőanyagokat ki kell venni a 
szűrőkosárból és meg kell tisztítani. 

Helytelen szűrőanyagok alkalmazása. A finom szűrőanyagokat, pl. vattaszövet csak 
lazán szabad berakni a szűrőkosarakba, 
nehogy akadályoztatva legyen a víz 
átfolyása. 

A szivattyú elszennyeződött A szivattyúházat, a forgórészt és a burkolatot 
kefével meg kell tisztítani (10). 

A víz körforgása nem megfelelő. Meg kell ismételni az indítást (5) 
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A forgórész és / vagy a tengely ferdén van 
beépítve, a tengely el van törve, a tengely 
gumicsapágyai hiányoznak, a forgórész 
házának bajonettzára nem ül helyesen 

Szét kell szerelni, meg kell vizsgálni, a hibás 
részeket ki kell cserélni és újra össze kell 
szerelni. Ügyelni kell a tengely és a 
bajonettzár helyes fekvésére. 

Túl sok tartozék van a tömlőrendszerre 
szerelve 

A tartozék (pl. UV-C tisztítók stb.) csökkenti a 
vízfolyást. A tartozékot el kell távolítani, illetve 
saját vízkörön keresztül kell üzemeltetni. 

 
Levegő van a szűrőben 

Ok Megoldás 

A teleszkópcső összekötési helye a vízszint 
alatt van. 

A részbeni vízcserénél a vizet csak a 
összekötési hely fölötti kb. 5 cm-ig kell 
leszívni.  Különben ki kell húzni a hálózati 
csatlakozó dugót. 

Túl magasan lett elhelyezve a szűrő A pumpafej felső széle legyen legalább 20 
cm-re a vízszint alatt. Minél mélyebben van, 
annál jobb. 

Nem megfelelően tömített a tömlő és levegőt 
szív 

Ellenőrizni kell az összes tömlőkötés 
tömítettségét és megfelelő helyzetét. 

A porlasztókő túl közel van a szívócsőhöz  A membránpumpán keresztüli kiegészítő 
levegőellátás mellett ügyelni kell arra, hogy a 
porlasztókő megfelelő távolságra legyen a 
szívócsőtől. 

A tömlők fel vannak cserélve  az „IN“ és az 
„OUT“ között 

Helyesen kell csatlakoztatni a tömlőket. 

Túl nagy a folyási ellenállás a szennyezett 
vagy a hálós zsákban lévő szűrőanyagok 
miatt 

A szűrőanyagokat meg kell tisztítani és a 
hosszú távon ható biológiai szűrőanyago-kat 
(JBL MicroMec, JBL SintoMec) nem szabad 
sűrű szemű hálós zsákba tölteni. Speciális 
problémamegoldásokra csak 
habszivacsszegélyes eredeti CristalProfi 
szűrőanyagokat szabad alkalmazni (D 
szakasz). 

 
Nehezen jár a zárókar a pumpafejen 

Ok Megoldás 

A tömítések már nem csúsznak. A tömlőcsatlakoztató blokkot ki kell szerelni 
(7) és a záró golyókat be kell permetezni 
kereskedelemben kapható szilikonolajjal. A 
tömlőcsatlakoztató blokkot újra be kell 
szerelni és a zárókart néhányszor ide-oda 
kell mozgatni. 

 
Elpusztult halak és/vagy zavaros víz 

Ok Megoldás 

Nitritmérgezés a „régi” szűrőről az „új” 
szűrőre való túl gyors csere következtében. 
A tisztítóbaktériumok a régi szűrővel együtt 
kikerültek az akváriumból.  

A régi és az új szűrőt előbb 2 hétig 
párhuzamosan kell üzemeltetni ugyanabban 
az akváriumban vagy át kell venni a régi 
szűrőanyag 1/3  részét az új szűrőbe. Soha 
ne csináljon egyidejűleg  még  
„nagytakarítást“ is az akváriumban! 

 
 
Speciális szűrőanyagok  
(kaphatók a szakkereskedelemben) 
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(12) Habszivacsszegélyes szűrőanyagok: 
A következőkben megnevezett szűrőanyag-készletek  viszonylag lassú áramlás mellett a 
leghatékonyabbak. Újszerű, kétfokozatos-elv szerinti felépítésűek és speciálisan az e-
sorozatú CristalProfi szűrőkhöz passzol a JBL UniBloc. Egy ún. magzónából és egy 
szegélyzónából állnak. A magzóna kivehető, cserélhető, finom szemcséjű speciális 
szűrőanyagokat tartalmazó, sűrű szemű hálós zsákos töltettel.. A szegélyzóna közepes 
pórusú habszivacsból áll. Így a folyadék az optimális hatásfok eléréséhez lassan áramlik 
keresztül és ezzel egyidejűleg a közepes pórusnagyságú habszivacsból álló szegély a 
szűrőben a teljes vízáramlást lehetőleg kevéssé fékezi. Mindegyik készlet, a nagyságot és a 
térfogatot illetően, pontosan az e-sorozat JBL CristalProfi valamelyik szűrőkosarához 
passzol.  
 
JBL CarboMec Pad 
Készlet nagy teljesítményű aktív szénnel 
Eltávolítja a gyógyszermaradékokat, vízelszíneződéseket és a makromolekuláris 
szennyeződéseket az édes- és tengervízből. A vezetőképesség és a foszfáttartalom alig 
emelkedik a vízben.  
 
JBL PhosEx  ultra 
A foszfát megbízható eltávolításával megoldja az algásodási problémákat 
Megakadályozza, illetve megszünteti a nem kívánt algásodást a főtápanyagnak, a foszfátnak 
édes- és tengervízből való kivonásával. 
 
JBL NitratEx Pad 
Készlet nitráteltávolítóval 
Eltávolítja az édesvízben a nitrátot. Megakadályozza, illetve megszünteti a nem kívánt 
algásodást a főtápanyagnak, a nitrátnak édesvízben való megbízható eltávolításával. 
Cseregyanta, mely konyhasóval regenerálható. 
 
JBL ClearMec Pad  
Károsanyagot eltávolító keverék kristálytiszta, algásodás nélküli vízért 
Agyaggolyók és speciális gyanták keveréke. Eltávolítja az édesvízben a foszfát, a nitrát és a 
nitrit károsanyagokat, így megakadályozza a nemkívánatos alga-képződést. Az agyaggolyók 
megkönnyítik a tisztítóbaktériumok letelepedését és ezen túlmenően elősegítik a 
károsanyagok biológiai leépítését. Használatukkal kristálytiszta és egészséges lesz az 
akváriumi víz. 
 
 
(13) Szivacsaszegély nélküli szűrőanyagok: 
Az alábbiakban felsorolt szűrőanyagok alig akadályozzák a víz áramlását a szűrőben, ezért 
nincs szükségük habszivacs szegélyre. A mennyiség pontosan illeszkedik  e-sorozat JBL 
CristalProfi szűrőkosarak méretéhez. . 
 
JBL MicroMec  
Nagy teljesítményű bio-szűrőgolyók 
JBL MicroMec szinterezett üvegből készült nagyon lyukacsos bio-szűrőanyag, amely  
különleges felületi és pórusszerkezete következtében igen kedvező lehetőséget nyújt a 
hasznos tisztítóbaktériumok letelepedésére. Így lehetővé teszi a károsanyagok jó hatásfokú 
biológiai lebontását. Különösen alkalmas a hosszú távú biológiai szűrésre az édes-, illetve 
tengervízi akváriumokban. 
 
JBL Cermec 
Kerámia gyűrűk 
Mechanikai szűrőközeg, mely biológia szűrőfunkciót is betölt. A gyűrű forma kiválóan vezeti 
a vizet minden irányban, ami hozzájárul az optimális áramláshoz.   
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JBL TorMec  
Aktív tőzegpellet természetes trópusi vízért 
JBL TorMec pelleteket két különböző huminanyag-tartalmú tőzegből préselik össze. Így 
gyors kezdeti hatás és jól adagolt hosszú távú hatás jön létre. A JBL TorMec a nagy 
huminanyag-tartalma következtében csökkenti a karbonát-keménységet és a pH-értéket. A 
víznek a bizonyos fényspektrumokat kiszűrő kismértékű beszínezésével a trópusi vízhez 
hasonlóan megelőző hatást gyakorol az algásodásra. 
Gyártói Garancia 

 
 

Ezen JBL-készülék végfelhasználójának a JBL GmbH Co. KG Diesel str. 3, 67141 
Neuhofen, Németország 2 év garanciát biztosít a vásárlás időpontjától számítva. Ezen felül, 
sikeres termék regisztráció esetén, kibővített 4 év garanciát biztosítunk a végfelhasználó 
számára: https://www.jbl.de/productregistration 
 
A garancia a gyártási és az anyaghibákra terjed ki.  Ki vannak zárva a garanciavállalás 
alól az olyan kopórészek, mint tömítőgyűrűk, a szivattyú forgórész és a tengely, 
valamint a külső befolyásokra és a szakszerűtlen használatra visszavezethető hibák.  
 
A kifogásolt terméket a gyártó a saját választása szerint vagy kicseréli vagy 
megjavítja. Az eredeti garancia időtartam hátralévő ideje érvényes a javított, vagy 
cserélt részre.  
 
További jótállási igények nem állnak fenn. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék 
okozta közvetlen vagy járulékos károkért. A garancia az EU-n belüli végfelhasználókra 
vonatkozik. 
 
A garancia semmis, amennyiben a termék nem megfelelően lett üzembe helyezve, 
karbantartva, tisztítva, szándékos károkozás, megváltoztatás, vagy nem 
rendeltetésszerű használat esetén. 
 
Garanciavállalás alá eső helyzetben forduljon a díszállatkereskedőjéhez vagy hozzánk a 
vételt igazoló érvényes számla csatolásával együtt.: http://www.jbl.de/en/help-desk 
 
 
 
 
 


