
FILTR KUBEŁKOWY 1000L/H
MODEL: AG140

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe
Filtr  kubełkowy  to  niedrogie  rozwiązanie  filtracyjne  dla  większych  zbiorników 
słodkowodnych. Wydajna filtracja to jeden z najważniejszych elementów każdego 
akwarium.

• Filtr  kubełkowy  charakteryzuje  się  nie  tylko  wysoką  skutecznością,  ale  również 
prostą obsługą i cichą pracą. 

• Łatwy w obsłudze, montażu i czyszczeniu. 
• Bardzo proste odłączenie węży, dzięki systemowi uniemożliwiającemu wypłynięcie 

z nich wody. 
• Jest bardzo wydajny, a dzięki dużej pojemności, zmieści się w nim odpowiednia 

ilość wkładów filtracyjnych. 
• Zapewnia wielostopniową filtrację wody i jej napowietrzanie. 
• Umożliwia stosowanie różnych mediów filtracyjnych. 
• Jest  doskonalym rozwiązaniem dla  wszystkich pragnących miec czystą  wodę w 

akwarium. 
• Pełni rolę eliminatora glonów, jest niemal niezbędnym elementem ich wyposażenia 

pomagającym w utrzymaniu przejrzystości wody. 
• Wydatnie  wspomaga  walkę  z  chorobami  ryb,  pozwalając  w  bezpieczny sposób 

ograniczyć, a nawet zupełnie wyeliminować patogeny obecne w wodzie. 
• Filtr przystosowany do pracy ciągłej, odpowiedni do zbiorników 100-300 litrowych. 
• Skimmer w zestawie czyli urządzenie do zbierania zanieczyszczeń z tafli wody. 
• Deszczownia  zapobiega  powstawaniu  kożucha  bakteryjnego  i  silne  natlenienia 

wodę. 
• Posiada certyfikat CE.

Specyfikacja: 

• Wydajność: 1000l/h 
• Podnoszenie słupa wody: 1,4m 
• Pobór energii: 18W 
• Zasilanie: 220-240V 
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• Wymiary filtra: 232 x 232 x 395 mm 
• Waga własna: 3,5kg 

W zestawie: 
• Filtr zewnętrzny kubełkowy hw 302A 
• 3 wkłady filtracyjne z bio gąbki 
• 3 kosze na wkłady z uchwytami ułatwiającymi ich wyciąganie 
• Deszczownia 
• Filtr SKIMMER 
• Komplet złączek,końcówek węży, rurek 
• Instrukcja obsługi 
• Całość zapakowana w solidne kartonowe pudełko

2. Spis części

Części filtra: 
1. Obudowa filtra
2. Głowica pompy
3. Koszyk filtra
4. Rura wylotowa
5. Rura ssąca
6. Gumowe węże
7. Kratka 
8. Dysze
9. Mata filtrująca
10.Pompa ręczna
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3. Bezpieczeństwo użytkowania

Pompa  została  zaprojektowana  do  wykorzystania  tylko  i  wyłącznie  w  warunkach 
domowych.  Przed  rozpoczęciem  prac  w  akwarium  zawsze  należy  odłączyć  zasilanie. 
Przewód zasilający oraz wtyczka nie mogą być wymieniane.  Jeżeli  przewód zasilający 
został uszkodzony, pompa nie może być już używana.
 Ponieważ w procesie eksploatacji  urządzenia stosowana jest woda, w celu uniknięcia 
ewentualnego porażenia prądem, należy zachować szczególną ostrożność. W każdym z 
poniżej opisanych przypadków nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy, lecz 
dać urządzenie do autoryzowanego serwisu lub wyrzucić urządzenie.

A. Jeżeli jednostka silnikowa urządzenia wpadnie do wody, nie sięgać po nią. Najpierw 
odłączyć urządzenie od prądu a dopiero potem wydobyć silnik. Przed włożeniem rąk 
do  wody,  odłączyć  wszystkie  znajdujące  się  w  akwarium urządzenia  od zasilania.  
Jeżeli  elektryczne  elementy  urządzenia  zamoczą  się,  natychmiast  odłączyć 
urządzenie od prądu.

B.  Starannie  sprawdzić  urządzenie  po  instalacji.  Jeżeli  na  elementach,  które  nie  są 
przewidziane do zmoczenia, znajduje się woda, nie należy go podłączać do prądu.

C.  Nie  używać  żadnego  urządzenia,  które  ma  zniszczony  przewód  elektryczny  lub 
wtyczkę,  jeżeli  działa nieprawidłowo, spadło na podłogę albo zostało w jakikolwiek 
sposób uszkodzone. Nie ma możliwości wymiany przewodu przyłączeniowego tego 
urządzenia; jeżeli przewód został zniszczony, urządzenie należy wyrzucić. Nie wolno 
przecinać przewodu podłączeniowego. 

D. Aby uniknąć ryzyka zamoczenia wtyczki urządzenia lub gniazda prądowego, należy 
ustawić  urządzenie  z  boku  akwarium,  od  strony  gniazda.  Przewód  między 
urządzeniem a gniazdem (albo miejscem złączenia,  jeżeli  stosuje się  przedłużacz) 
powinien  nieco  zwisać  poniżej  gniazda,  aby  w  przypadku  wydostania  z  wody  z 
urządzenia, nie mogła ona spłynąć po kablu do gniazda. Jeżeli wtyczka albo gniazdo 
zostaną  zamoczone,  NIE  wyciągać  wtyczki.  W  takim  przypadku  należy  wyjąć 
bezpiecznik albo odpowiednio przełączyć przerywacz obwodu, przez który urządzenie 
jest zasilane. Następnie wyjąć wtyczkę i sprawdzić, czy do gniazda nie dostała się 
woda. 

Jeżeli jakiekolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu dzieci, konieczny 
jest ścisły nadzór. 
UWAGA – gdy urządzenie nie jest używane, przed montażem lub demontażem jakich-

kolwiek części oraz przez myciem, zawsze należy je odłączyć od prądu. W celu wyjęcia 
wtyczki  nie wolno ciągnąć za przewód – w celu odłączenia urządzenia od zasilania,  
należy chwycić wtyczkę i pociągnąć. 

Nie  stosować  urządzenia  do  innego  celu  niż  przewidziany  (tzn.  nie  używać  go  w 
basenach,  stawach  ogrodowych,  w  łazienkach  itd.).  Stosowanie  elementów  nie 
polecanych albo nie sprzedawanych przez producenta urządzenia może spowodować 
zagrożenie. 

Nie instalować ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, gdzie będzie poddan
działaniu warunków pogodowych albo temperatury poniżej 0oC. 

Przeczytać wszystkie ważne napisy, umieszczone na urządzeniu i stosować się do nich.

Jeżeli potrzebny jest przedłużacz, należy zastosować przewód o odpowiednich parame-
trach. Przewód do urządzeń o mniejszym natężeniu prądu (mierzonym w amperach lub 
watach)  może  się  przegrzewać.  Należy  zadbać  o  takie  umieszczenie  przewodu 
przedłużacza, aby się o niego nie potknąć albo go nie pociągnąć.

Pompa urządzenia nie może pracować bez wody.
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4. Podłączenie

Wymagania instalacyjne
• Spód obudowy filtra nie może znajdować się więcej niż 1,40 m poniżej poziomu 

wody w akwarium.
• Końcówka rurki zasysającej wodę nie powinna znajdować się w pobliżu źródła 

powietrza.
• POD ŻADNYM POZOREM nie wolno instalować filtra powyżej poziomu wody.
• Rury prowadzące wodę muszą przebiegać od krawędzi akwarium do filtra w miarę 

prosto. Mogą się lekko wyginać, ale nie mogą się zapętlać.
• Poziom wody w akwarium nie może być niższy niż 17,5 cm poniżej krawędzi górnej 

akwarium.

Przygotowanie połączeń układu poboru wody
Sitko rurki ssącej ma się znajdować przynajmniej 7,5 cm nad dnem akwarium. Jeżeli rurka 
ssąca  jest  zbyt  długa  do  akwarium,  w  którym  montowany  jest  filtr,  należy  przyciąć 
odpowiednio  rurkę  ssącą  piłką  do  metalu  i  nałożyć  sitko.  Po  prawidłowym ustawieniu 
układu  zasysania  wody,  zablokować  zestaw  do  mocowania  rur  na  górnej  krawędzi 
akwarium przyciskając przyssawkę (lub przyssawki) do szyby. 

Podłączyć  rurę  gumowa  (6)  do  złączki  pobierania  wody  na  zaworze  (8).  Złączka 
pobierania wody jest oznakowana: IN. Wsunąć końcówkę rury na zawór i wepchnąć do 
końca.  Obracać  zakrętką  mocującą  w  kierunku  ruchu  wskazówek  zegara,  aż  będzie 
stawiać zdecydowany opór. Rura powinna mieć taką długość, aby bez trudu sięgała od 
rurki  ssącej (5). Rura musi przebiegać prosto. Może mieć lekki zwis, ale nie może się 
zaginać ani zapętlać.
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Przygotowanie połączeń układu wylotu wody
Założyć oba zestawy do mocowania rur  na górnej  krawędzi  akwarium. Jeden element 
zamocować w miejscu, gdzie ma się znajdować rurka ssąca, drugi w miejscu, gdzie ma 
się znajdować wylewka. 

WAŻNE: Rurka ssąca nie może być umieszczona w pobliżu źródła powietrza – kamienia 
napowietrzającego,  urządzenia  napowietrzającego,  zaworu  wyjściowego.  Dostanie  się 
powietrza do rurki ssącej zmniejszy wydajność filtra. 

5. Przygotowanie filtra

Koszyki na wkłady filtracyjne
Wieloczęściowe  moduły  pozwalają  uzyskać  szeroką  paletę  konfiguracji  materiałów 

filtrujących i zagwarantować w ten sposób jak największą różnorodność zastosowań filtra. 
Można używać podstawowego zestawu wkładów filtracyjnych, w który filtr jest wyposażany 
fabrycznie,  albo  zindywidualizować  filtrację,  stosując  własną  kombinację  materiałów 
filtracyjnych  w  każdym  koszyku.  Każdy  może  stworzyć  konfigurację  dokładnie 
dostosowaną  do  jego  akwarium.  Ten  niepowtarzalny  poziom  elastyczności  pozwala 
doprowadzić do perfekcji warunki panujące w akwarium. 

WAŻNE: Nie wolno wymieniać wszystkich wkładów filtracyjnych równocześnie. Należy tak 
rozkładać wymianę filtrów w czasie, aby część starych materiałów była dalej  używana. 
Zapewnia  to  ponowny  zasiew  korzystnych  bakterii,  dzięki  czemu  kolonie  usunięte  ze 
wkładami filtracyjnymi są zastępowane mocnymi nowymi. 

Miejsce, w którym umieszczono wkład może wyznaczać funkcję materiału filtracyjnego: 
Na  przykład   węgiel  może  służyć  głównie  jako  zapora  dla  zanieczyszczeń  albo  jako 
środowisko  rozwoju  korzystnych  bakterii  –  w  zależności,  gdzie  został  umieszczony w 
sekwencji  innych  materiałów.  –  Kluczem  jest  odpowiednie  przygotowanie:  Niektóre 
materiały,  na  przykład  żwirek  amonowy  wymaga  dokładnego  przepłukania  wodą,  aby 
drobne cząsteczki tego materiału nie zbrylały innych modułów ani nie przedostawały się 
do akwarium. Aby uzyskać optymalne efekty filtracji i jak najlepiej chronić ryby, zawsze 
należy czytać i wypełniać instrukcje przygotowywania używanych materiałów filtracyjnych.

–  W  pierwszym  etapie  filtracji  należy  używać  filtrów  mechanicznych:  Pomaga  to 
zapewnić  możliwie  dobre  usunięcie  z  wody  zanieczyszczeń  przed  wpłynięciem jej  do 
filtrów biologicznych i chemicznych, bowiem te rodzaje filtracji wymagają dla osiągnięcia 
najlepszych  efektów  klarownej  wody.  Ekran  gąbkowy  jest  skutecznym  mechanicznym 
sitem pierwszego etapu.
– Chronić materiały biologiczne przez zanieczyszczeniami mechanicznymi: Zawarte 

w biologicznych materiałach filtracyjnych korzystne bakterie potrzebują czystych, twardych 
punktów zaczepienia. Aby być maksymalnie aktywne, potrzebują mieć do dyspozycji ciągły 
strumień wody bez zanieczyszczeń mechanicznych, który niesie amoniak, azotany i tlen. Z 
tego powodu ich najlepszym miejsce jest po filtracji mechanicznej i chemicznej.
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Koszyk dolny
Materiały filtracyjne, które wychwytują cząsteczki stałe po przejściu wody przez gąbkę, 

powinny być umieszczane w najniższym koszyku, aby oczyszczały wodę i / albo usuwały 
cząstki  stałe,  zanim  będą  mogły  one  zatykać  drobne  pory  substratów biologicznych  i 
chemicznych. Usuwanie drobnych cząsteczek z wody można prowadzić za pomocą filtra 
wstępnego, węgla lub żwirku amonowego z węglem. Węgiel usuwa barwniki, resztki leków 
i  rozpuszczone  odpady,  których  nie  może  wychwycić  zwykłe  sito.  Żwirek  amonowy z 
węglem  usuwa  amoniak  i  jest  często  stosowany  przy  zakładaniu  akwariów,  aby 
zredukować początkowe skoki poziomu związków amonu na niższym poziomie, niż byłyby 
w warunkach naturalnych. 

Koszyk środkowy
Koszyk  środkowy  jest  przydatny  do  chemicznej  modyfikacji  wody.  Na  przykład  torf  

granulowany stopniowo zmniejsza stopień pH wody. Koszyk środkowy jest także dobrym 
miejscem  do  rozpoczęcia  procesu  redukcji  biologicznej.  Wiele  rodzajów  materiałów 
filtracyjnych filtruje zarówno chemicznie jak i biologicznie, tworząc znakomite środowisko, 
służące  rozwojowi  korzystnych  bakterii.  Nawet  wiele  składników  chemicznych  sprzyja 
rozwojowi kolonii bakterii. Przy wstępnym mechanicznym oczyszczeniu strumienia wody, 
jakie odbywa się w ramce mocującej gąbkę i dolnym koszu, typowym rozwiązaniem jest 
umieszczenie  w środkowym koszyku  materiałów filtrujących  biologicznie.  W tym także 
miejscu mogą być stosowane bardziej niecodzienne materiały filtracyjne, przeznaczone do 
specyficznego celu. 

Rozpoczęcie pracy filtra
Popompować ręczną pompką wciskając,  aż  będzie  słychać,  że  do filtra  zasysana jest 
woda.  Woda,  wpływając  przez  rurę  zasysającą,  będzie  usuwać  z  obudowy powietrze, 
które  wydostanie  się  wylewką,  powodując  pojawienie  się  w  wodzie  bulgotania.  Kiedy 
bulgot w akwarium ustanie, będzie to oznaczać, że powietrze zostało usunięte z filtra, a 
obudowa jest całkowicie zalana wodą. Gdy to nastąpi podłączyć urządzenie do prądu. 

WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia: 
- Nigdy nie podłączać filtra do prądu, dopóki filtr nie jest całkowicie zalany wodą. 
- Ngdy nie podłączać urządzenia od prądu, jeżeli nie ma w nim wody.

Powietrze w filtrze: W trakcie zalewania filtra, może utrzymać się w nim nieco powietrza, 
powietrze może być też zawarte w nowych wkładach filtracyjnych. Po pewnym czasie z 
filtra  zostaną  usunięte  wszystkie  kieszenie  powietrzne.  Jeżeli  wystąpi  intensywne 
bulgotanie powietrza przez dłuższy czas, należy dokonać przeglądu rur karbowanych i 
wszystkich połączeń, sprawdzając, czy nie ma przecieków powietrza. Należy także zadbać 
o to, aby w pobliżu sitka rurki ssącej nie znajdowało się żadne źródło powietrza (takie jak  
kamień napowietrzający albo urządzenie napowietrzające). 
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6. Konserwacja

Czyszczenie  powinno  odbywać  się  w  ciepłej  wodzie,  a  najlepiej,  aby  uchronić 
pożyteczne bakterie żyjące na gąbce, w wodzie z akwarium. 
W zależności od czystości wody, pompa musi być okresowo czyszczona. Zawsze, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, odłącz zasilanie pompy. Pompa jest 
bezobsługowa i w normalnych warunkach będzie działać przez wiele lat. Niemniej jednak, 
zalecamy okresowe regularne czyszczenie wewnętrznych części obudowy pompy  oraz 
wszystkich elementów ruchomych. 

Zaczepy pokrywy 
W bezpieczny i pewny sposób blokują głowicę filtra w odpowie-dnim miejscu. Otwierają 

się łatwo, umożliwiając bezproblemowe konserwowanie filtra.

Importer: APTEL P.U.H. http://www.hurtownia.aptel.pl 7/7

http://www.hurtownia.aptel.pl/

