
Csak beltéri használatra. Akvarisztikai használatra. Otthoni használatra alkalmas akváriumszűrő.

Karbantartási és tisztítási munkák során a vízben lévő valamennyi elektromos készüléket a hálózatról le kell választani.

A készülék hálózati csatlakozó vezetékét nem lehet más vezetékkel helyettesí-teni. Ha a hálózati csatlakozóvezeték megrongáló-
dott, a késző léket hulladékként ki kell selejtezni. Soha ne a kábelénél fogva vigye a szivattyút; a kábelt ne törje meg.

A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező (ide értve a gyermekeket is), 
vagy kellő tapasztalattal és /vagy tudással nem rendelkező személyek által történő használatra, kivéve, ha ezeket a személyeket 
egy a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy tő le a készülék használatának mikéntjére vonatkozó utasításokat kapnak.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy a készülékkel ne játszhassanak.

Az ilyen készülékekben ébredő mágneses tér üzemzavart okozhat, sőt megongálhatja a közelében üzemelő elektro-
nikát vagy mechanikát. Ez a szívritmus-szabályozókra is vonatkozik.

A gyógyászati segédeszközökhöz mellékelt kézikönyvek tartalmazzák a betartandó biztonsági távolságokra vonat-
kozó adatokat.

Legyen óvatos, mert a karbantartás során a nagy mágneses erők következtében
könnyen becsípheti az ujját.

Saját biztonsága érdekében ajánlatos a hálózati vezetéken egy csöpögőhurkot képez-
ni, amely megakadályozza, hogy az esetleg a kábel mentén folyó víz a konnektorba
jusson.

Ha elosztókonnektort használ, akkor azt a szűrő hálózati csatlakozója fölé kell
helyeznie.

A faiparban sok különféle lakkot és politúrát alkalmaznak, előfordulhat tehát, hogy a készüléklábak – vegyi
reakció következtében – nyomot hagynak a bútoron vagy a parkettán. Ezért javasoljuk, hogy tegyen a lábak
alá valamilyen védőanyagot.

A készüléket úgy kell telepíteni, hogy meglegyen az előírt szintkülönbség. A hatásfok akkor lesz a legjobb,
ha a víz felszíne és a szűrőfenék közötti távolság nem haladja meg a 180 cm-t.

Figyelem: A szűrőt kizárólag függőleges helyzetben üzemeltesse.

Égésveszély: a fűtéssel rendelkező készülékeknél óvatosnak kell lenni, amikor megérinti a fűtőspirált.

Az elektrosztatikus feltöltésre hajlamos komponenseknél be kell tartani az óvórendszabályokat.

A készüléket – vagy annak részeit – nem szabad mosogatógépben tisztítani. A mosogatógép károkat okozhat benne!

A termék szokványos háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Ártalmatlaníttassa a helyi hulladékkezelővel.

A terméket a mindenkori nemzeti előírások és irányelvek szerint engedélyezték, és az Európai Unió
szabványainak megfelel.
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Biztonsági előírások

20 cm

Használati útmutató 
és műszaki információk

Akvárium-külszűrő 2422 és 2424
Akvárium-hőszűrő 2124 Kivitel: lásd a Típustáblát a szűrő felső részén

Köszönjük,
hogy megvásárolta az új EHEIM eXperience külszűrőt. Optimális teljesítményt nyújt kiváló megbízhatóság és nagy-
fokú hatékonyság mellett. Ezek mellett a nagy tartálytérfogat megfelelő mennyiségű szűrőmasszával nagy hatékonyságú
károsanyag-lebontást eredményez.

Kérjük, hogy a hőszűrős kiviteleknél vegye figyelembe a mindenkori megjelölt utalásokat.

eXperience



Összeszerelés

(1) A szűrőtartó mind a négy zárcsatját hajtsa ki és tolja fel. A két bemélyedés segítségével
könnyedén kiemelheti a szűrőfelsőrészt.

(2) Távolítsa el a szűrőgyapotot, majd egyenként és sorjában vegye ki a szűrőbetéteket. A szűrő-
betétek süllyesztett fogantyúit felfele ki lehet húzni.

(3) Ezután töltse fel EHEIM szűrőtömeggel a szűrőbetéteket.

Az alsó szűrőtartályt töltse meg EHEIM szűrőszövetekkel. A második szűrőbetétet töltse fel
majdnem teljesen a peremig SUBSTRAT biológiai szűrőtömeggel.

Figyelem: Ne töltse túl, a csőátvezetéseket ne tömítse el.

(4) Ezután a kosárban levő szűrőtömeget alaposan öblítse át folyó víz alatt, amíg a víz már nem
koszolódik el.

(5) Helyezze vissza a kék szűrőszőnyeget tartalmazó szűrőbetétet a szűrőtartóba, majd nyomja
erőteljesen lefelé, amíg fel nem fekszik az alátétekre. Ezáltal megfelelő mértékű tömítettség 
biztosítható a szűrőbetét és a tartó között.

Helyezze be a második szűrőbetétet is, és ügyeljen arra, hogy a csőnyílások egymás fölött 
helyezkedjenek el és szorosan csatlakozzanak a gumicsőrökhöz. A fogantyúkat egyenként
süllyessze vissza, és figyeljen arra, hogy az összes szűrőbetét tömören egymásra feküdjön. 
Helyezze fel a második gumicsőrt a felső szűrőbetétre. Majd rakja be úgy a fehér szűrő-
gyapotot, hogy a furata a csőnyílás fölött legyen.

Figyelem: A fehér szűrőgyapotot a szűrőtömegkosár tartója alá helyezni tilos.

Hőszűrő:

(6) A hőszűrős kivitelnél ügyeljen arra, hogy a szűrőbetétek csőnyílása ne legyen a fűtő
csatlakozórésze fölött.

C

Külszűrő 2422 és 2424 édes- és sósvízhez
Hőszűrő 2124 kizárólag édesvízhez használható

� Szűrő felső része � Profiltömítés � Szűrőgyapot (fehér) � Szűrőszőnyeg (kék) �Szűrő-
betétek  � Gumicsőrök � Zárcsat � Szűrőtartó 	 Adapter zárócsapokkal  
 Tömlőtartó �

Szívócső � Szűrőkosár  Kifolyóív � Fúvócső zárdugóval � Szívó szorítókengyellel
� Tömlők � Vazelin.

Hőszűrő: � Szabályzógomb � Ellenőrző lámpa.

Kérjük, a kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy minden darab megvan-e.
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(7) Ellenőrizze, hogy nem koszolódott-e össze a szűrőfelsőrész profiltömítése és pontosan illesz-
kedik-e a hornyában.

(8) A felsőrészt helyezze a szűrőtartóra, ennek során a szűrőfelsőrész csőcsonkját a szűrőbetét 
csővezetésébe kell behelyezni. Zárja le mind a négy zárcsatot.



(8) A felsőrészt helyezze a szűrőtartóra, ennek során a szűrőfelsőrész csőcsonkját a szűrőbetét 
csővezetésébe kell behelyezni. Zárja le mind a négy zárcsatot.

(9) Figyelem: Mielőtt behelyezné a csőcsatlakozók adapterét a szűrőfelsőrészbe, ellenőrizze,
hogy nem sérültek-e meg a tömítőgyűrűk és jól felfekszenek-e. A szerelés megkönnyítése 
érdekében kenje be a tömítőgyűrűket némi vazelinnel.

(10) Az adaptert, amelynek reteszelőkengyeleit előzőleg felállította, helyezze be a szűrőfelsőrész e
célra kialakított nyílásába, majd a két reteszelőkengyelre egyidejűleg kifejtett nyomással nyom-
ja azokat lefelé, amíg be nem akadnak.

A tömlő felszerelése

(11) Az elzárócsapok elzárásához helyezze az adapter két karját OFF állásba.

(12) A mellékelt tömlőket tolja fel ütközésig az adapteren levő tömlőcsonkokra. A tömlőket előzőleg 
áztassa meleg vízben, hogy könnyen hajlíthatók legyenek.

Megjegyzés: Kizárólag eredeti EHEIM tömlőket használjon.

(13) Helyezze fel a kétrészes csőbilincset a felszerelt tömlőkre, akassza be oldalt, majd pattintsa
(14) rá a reteszt.

(15) A teljesen előkészített szűrőt állítsa be az alsó szekrénybe. Ügyeljen az előírt magasságra:
az optimális munkavégzés érdekében a vízfelszín és a szűrőfenék között legfeljebb 180 cm 
különbség lehet.

(16) Csatlakoztassa a szívócsövet a szűrőkosárhoz, majd a két tartókengyel és tapadókorong
(17) segítségével rögzítse azt az akvárium belső falán.

(18) A kifutóívet és a fúvócsövet kösse össze egy rövid tömlődarabbal, majd a két tartókengyel és 
tapadókorong segítségével rögzítse azt az akváriumban. A fúvócsövet az akvárium méretének 
függvényében az akvárium valamelyik oldalfalára vagy hátfalára erősítse. A fúvócső nyitott 
végét zárja le a mellékelt zárdugóval.

Tipp: A felszíni mozgás kívánt intenzitástól függően a fúvócső elhelyezhető a víz szintjén vagy 
alatta.

(19) A szűrőből kiinduló tömlőket vezesse ki a szekrény hátfalának nyílásán. A felerősített
szívócsövet kösse össze a szűrő szívóoldali, a kifutóívet a szűrő nyomóoldali csőcsonkjával.

Ügyeljen arra, hogy a tömlőkben ne legyen törés. Szükség esetén vágjon le a tömlőkből.

Tipp: A tömlőket áztassa meleg vízben, hogy könnyen hajlíthatók legyenek. Így könnyedén
megszüntetheti a töréseket.

Üzembe helyezés

(20) Nyissa meg a szűrő adapterén levő elzárócsapokat úgy, hogy a két kart a tömlők irányába (ON
állásba) hajtja ki. Ezután bontsa meg a nyomótömlőt a fúvócsőnél a vízkörforgás helyreállítása
érdekében.
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(21) Tipp: E célra kiválóan alkalmas a praktikus EHEIM Telepítő készlet 1 a szívóoldalhoz (ren-
(22) delési szám: 4004300, 12 mm ř) vagy az EHEIM felszívó gömb (rendelési szám: 4003540). A

külszűrő automatikusan töltődik fel vízzel.

A szűrő feltöltése után állítsa helyre a tömlőcsatlakozást.

(23) Tipp: A beépített elzárócsap (OUT) segítségével fokozatmentesen szabályozhatja a nyomóol-
dali szűrőteljesítményt.

Figyelem: A szívóoldalon (IN) a szívóteljesítményt csökkenteni tilos.

(24) Mielőtt a hálózati csatlakozóval üzembe helyezné a szűrőt, még egyszer ellenőrizze a töm-
lőcsatlakozások tömítettségét és a csőbilincs felfekvését.
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Hőszűrő:

(25) Figyelem: A fűtő hálózati kábelét csak akkor csatlakoztassa aljzatba, ha a szűrő már
egyenletesen működik. A fűtőt szárazon üzemeltetni tilos.

A fűtő üzembevétele után várjon néhány percet, amíg a szűrőtartóban elhelyezett
hőérzékelő felveszi a víz aktuális hőmérsékletét.

(26) Először állítsa középső helyzetbe (a nyílra) a hőmérsékletszabályzó gombot, amely a
vízhőmérsékletet 25°C és 27°C között állítja be. Az ellenőrző lámpa a fűtő működését jelzi; 
a beállított hőmérséklet elérésekor a lámpa kialszik.

(27) Ha nagyobb értéket kíván beállítani, akkor kialudt ellenőrző lámpa mellett addig forgassa az
óra járásával megegyező irányba a szabályzógombot, amíg a jelzőlámpa ismét felgyullad.

A fűtő lekapcsolása és az ellenőrző lámpa kialvása után az akvárium hőmérőjével 
ellenőrizze a tényleges vízhőmérsékletet. Ha az érték túl alacsony, ismételje meg a fenti 
eljárást. A beállítási tartomány +/– skálája elősegíti a tájékozódást: egy osztásjel kb. 1°C-
nak felel meg.

(28) Ha a fűtés során elérte a mért vízhőmérsékletet, tekerje ellenkező irányba a szabályzógom-
bot, míg az ellenőrző lámpa ki nem alszik.

A fűtő csaknem állandó szinten tartja a beállított hőmérsékletet. Ha a hőmérséklet lecsök-
ken, automatikusan bekapcsol a megkívánt érték eléréséig. Ha a hálózati kábelben zavar 
keletkezik, akkor a fűtő ellenőrző lámpája villódzni kezd. A zavarok után a fűtő normálisan
dolgozik tovább.

C

Karbantartás és ápolás

Hőszűrő:

Először a fűtő, majd a szivattyú hálózati csatlakozóját húzza ki.

C

(29) Az adapteren levő két kart helyezze OFF állásba. A reteszelőkengyeleket hajtsa fel, majd vegye
ki az adaptert a szűrőfelsőrészből.

(30) Vegye ki a szekrényből a külszűrőt a két bemélyedésnél fogva.
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(31) Hajtsa fel az összes zárcsatot, és vegye le a szűrőfelsőrészt.

(32) A szivattyútér tisztításához nyissa ki a szivattyúfedelet a szűrőfelsőrész alsó részén, balra
elforgatva azt.

(33) Vegye le a szivattyúfedelet, a forgórészt a járókerékkel és a tengellyel.

(34) A szivattyú alkatrészeit és a hűtőcsatornát tisztítsa meg alaposan az EHEIM Tisztítókészlet 
(rendelési szám: 4009580) segítségével. A tengelyt óvatosan öblítse le (törésveszély!), majd 
rakja vissza rá a forgórészt és helyezze vissza azokat.

A szerelés során ügyeljen a tengelycsonkok és a szivattyúfedél megfelelő felfekvésére. Ezután 
reteszelje a szivattyúfedelet jobbra elforgatva azt.

(35) Szűrőtömegek: Vegye ki a gyapotot és a szűrőbetéteket a szűrőtartóból. A szűrőtömeget
alaposan öblítse át langyos vízzel – addig folyasson át rajta vizet, míg az már nem koszolódik 
el.

A fehér szűrőgyapot a mechanikus finomszűrést végzi és csak egyszer használható, mivel a
kiszűrt szennyeződések nem moshatók ki belőle teljesen. Használjon új filcet (rendelési szám: 
2616225).

A kék szűrőszőnyeg (rendelési szám: 2616220 – a készlethez 1 db tartozik) kétszer-
háromszor használható. Használat előtt alaposan mossa ki.

Tipp: Új SUBSTRAT használatakor mindig keverje a régi szűrőtömeg kb. 1/3-át az új közé, 
hogy a baktériumtenyészet gyorsabban szaporodjon.

(36) Mossa ki a szűrőtartót, majd tolja vissza a szűrőbetéteket. A legalsó betétet nyomja le az 
alátétig, és ügyeljen az ezután behelyezett szűrőbetétek szoros illeszkedésére. A szűrőbetétek 
a csőnyílásai egymás fölött helyezkedjenek el, a gumicsőrök szigeteljék azokat. Helyezzen be 
új szűrőgyapotot.

Figyelem: A fehér szűrőgyapotot a szűrőtömegkosár tartója alá helyezni tilos.

Ellenőrizze a szűrőfelsőrész profiltömítésének helyes felfekvését és tisztaságát. Ezután kenje
be a szűrőfelsőrész tömítését némi vazelinnel. Helyezze fel a szűrőfelsőrészt a szűrőtartóra.
Zárja be a zárcsatokat, majd állítsa be a szűrőt az alsó szekrénybe.

Ellenőrizze, hogy az adapter két tömítőgyűrűje nem sérült-e és helyesen felfekszik-e, majd 
kenje be némi vazelinnel azokat. Helyezze be és reteszelje az adaptert.

Az adapter két karjának kinyitása után (ON állás) a szűrő automatikusan megtelik vízzel és
ezzel üzemkész állapotba kerül. Végezetül a hálózati csatlakozó segítségével vegye üzembe
a szűrőt.

Megjegyzés: Az tömlőcsatlakozások pontos illeszkedését rendszeresen ellenőrizze.

Figyelem: A szűrőt kizárólag függőleges helyzetben üzemeltesse.

Hőszűrő:

(37) Mossa ki a szűrőtartót. A fűtőspirált időnként tisztítsa meg a lerakódásoktól. A fűtőspirált 
meghajlítani tilos. A szűrőtartót víz alá meríteni tilos. A fűtéselektronikát védje a
ráfröccsenő víztől.

A szűrőbetéteket tolja be a fentieknek megfelelően. Helyezze ismét üzembe a szűrőt a
szűrőfelsőrészből kiinduló hálózati csatlakozó segítségével. A fűtés hálózati csatlakozóját 
csak akkor dugja be, amikor a szűrő már egyenletesen működik.

C


