
Nano sarokszűrő / Nano sarokszűrő XL 

Kompakt, nagy teljesítményű sarokszűrő mini-akváriumokhoz 

Feltétlenül olvassa el figyelmesen a használati utasítást teljes egészében az akvárium első használata előtt. Az 

utasításokat tartsa biztonságos helyen. 

Gratulálunk, Ön a DENNERLE minőségi termékét választotta! Kérjük, tartsa be a használati előírást. A 

DENNERLE jó szórakozást kíván akváriumához!  

Biztonsági utasítások 

• Csak 230 V AC / 50 Hz áramforrással használható. 

• Csak beltéri használatra. 

• Mindig húzza ki a vízben található összes eszközt az áramforrásból, mielőtt a kezét az akvárium vízébe 

helyezné. 

• A hálózati csatlakozónak a készülék telepítése után mindig hozzáférhetőnek kell lennie. 

• A szűrő hálózati kábelére és az akváriumból kivezető összes kábelre tegyen egy hurkot, ami megakadályozza a 

víz lefolyását a kábelek mentén, így elérve a berendezéseket vagy az áramforrást. 

• Sérült hálózati kábellel a berendezéseket nem szabad használni. A sérült vezeték nem cserélhető ki. 

• A maximálisan megengedett merülési mélység: 50 cm 

• Maximális megengedett vízhőmérséklet: 35 ° C 

1.  A csomag tartalma és az alkatrészek leírása 

1. Szivattyúház  

2. Szűrőház (kétrészes), szűrőelemmel (Nano sarokszűrő XL esetében: 2 szűrőelem)  

3. Vízáramlási-sebesség állítógomb 

4. Kifolyó cső, 90 °-al elforgatható 

5. Esőztető tisztítónyílással 

6. Csatlakozó 

7. Könyök 

8. Szivacs (2 db) 

9. Tisztító kefe az esőztetőhöz 

2. Telepítés 

• Használat előtt távolítsa el a szűrőházat és öblítse le az összes alkatrészt meleg vízzel. 

• Helyezze a szűrőt az akvárium kívánt sarkába a tapadókorongokkal. 

• A szűrőt rendeltetésétől függően a következőképpen kell elhelyezni: 

2.1 CO2-vel ellátott növényi akváriumok esetében: a esőztető legyen a víz felszíne alatt, viszonylag gyenge 

áramlási sebességre beállítva. (2) Ez csak a víz felszínének enyhe mozgását eredményezi, elkerülve ezzel a 

felesleges CO2-veszteségeket. A létfontosságú oxigént a növények termelik.  

2.2 Tenyésztésre és ideiglenes tárolásra használt akváriumok esetén: az esőztető legyen a vízfelszín felett, 

erősebb áramlási sebességre állítva. Ily módon elegendő oxigén jut az akváriumba. (3) 

2.3 Paludárium esetén: Helyezze a szűrőt vízszintesen a vizes részbe. Rögzítse az esőzetetőt könyökkel. (4) 



• Ahol szükséges, a szűrő és az akvárium sarka közötti tér a két szivaccsal bezárható, hogy az akváriumban élő 

halak és egyéb élőlények ne jussanak a szűrő közelébe. (5) 

• A szűrőt a talajtól legalább 2 cm-re kell elhelyezni, hogy a szivattyút ne károsíthassa felszívott törmelék. 

• A szivattyút soha nem szabad szárazon üzemeltetni - ez károsíthatja a szűrő motorját. 

3. A szűrőelemek tisztítása és cseréje 

A szűrőelemeket 2-6 hetente kell tisztítani, a szennyezettség szintjétől függően: 

• Húzza ki a hálózati csatlakozót. 

• Vegye ki a szűrőt az akváriumból. Távolítsa el a szűrőházat lefelé húzva. (6) 

• Húzza szét a szűrőházat (7), távolítsa el a szűrőanyagot és gondosan mossa ki azt - ideális esetben tiszta, csak 

erre a célra használt vödörben, hogy elkerülje a fontos szűrőbaktériumok pusztulását. 

• A megfelelő szűrőteljesítmény fenntartása érdekében a szűrőanyagot 3-6 havonta cserélni kell. 

Szűrőanyag: Art. no. 5926 

• Nano Sarokszűrő XL: Javasoljuk a két szűrőperlon egyesével történő tisztítását és cseréjét. Ily módon az 

egyik biológiailag aktív marad, biztosítva az állandó magas vízminőséget. 

4. A szivattyú, a vízáramlási-sebesség állítógomb és a esőztető tisztítása 

• Távolítsa el a szűrőházat.  

• Távolítsa el a fedél kupakját, húzza ki a rotort és gondosan tisztítsa meg az összes alkatrészt - kerülje a rotor 

tengelyének hajlítását! (8) 

• Tisztításhoz húzza felfelé a sebességállító gombot. (9) 

• Tisztítsa meg az esőztetőt a beépített csúszka segítségével (10), és tisztítsa meg az esőztetőt minikefével (11). 

5. Műszaki adatok 

Hálózati feszültség / hálózati frekvencia: AC 230 V / 50 Hz  

Teljesítmény: 2 W 

Szivattyú maximális forgatási sebessége: 150 l / h  

Hálózati vezeték: 1,40 m 

IPX8 - vízálló 

6. Pótalkatrészek és tartozékok 

5926 Szűrőanyag  

5865 Szűrőanyag (3-as csomag) 

5928 Rotor 

5897 5897 Alkatrész- és tartozékkészlet: esőztető, csatlakozó, könyök, szivacs, minikefe 

5898 6 tapadókorong 

5845 Nano FilterModul (újratölthető szűrőpohár szűrőanyag helyett) 

5840 Nano FilterExtension (csatlakoztatható, újratölthető kiegészítő szűrő) 

5846 Nano BabyProtect (rögzíthető szívóvédő a frissen kikelt garnélarákhoz) 

5844 Nano Bio FilterGranulat, 300 ml  



5841 Nano ActiveCarbon, 300 ml 

5842 Nano AlgenStop foszfáteltávolító, 300 ml 

7. Garanciális feltételek 

Garanciaidő: 24 hónap (a kopó alkatrészek kivételével) 

A garanciális igények benyújtásakor kérjük, küldje el a készüléket a Dennerle ügyfélszolgálatának a vásárlást 

igazoló nyugtával együtt. 

A garancia a gyártási és anyaghibákat fedezi. A hibás alkatrészeket a garanciális időszak alatt ingyenesen 

kicseréljük vagy kijavítjuk, feltéve, hogy a berendezést rendeltetésszerűen használták. 

A garanciális időszak alatt a készüléket csak a Dennerle ügyfélszolgálatának munkatársai nyithatják fel, 

különben a garancia elveszik. 

A Dennerle kizárólag az készülékre vállal garanciát, egyéb kárra nem (pl. hal-vagy növénykár) 

 

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

Értékesítés: Dennerle GmbH, Kröpper Straße 17, D-66957 Vinningen 

Műszaki segítségnyújtás: Dennerle GmbH, Industriestraße 4, 

D-66981 Münchweiler, www.dennerle.com 

 

http://www.dennerle.com/

