
 
 

AQUARIO CO2 SISTEM 

 
Navodila za sestavo  

 
 

Zahvaljujemo se vam za nakup Aquarioi sistema za CO2. Prosimo, preberite si navodila do konca preden začnete 
s sestavljanjem.  
 
 
1. S pomočjo  priloženega ključa privijte regulator na jeklenko ( tesnilo je že tovarniško nameščeno  ) 
2. Zaprite regulirni ventil 
3. Odvijte zgornji del števca mehurčkov in ga 80% napolnite z vodo  
4. Odvijte matico na zgornjem delu števca mehurčkov in jo nataknite preko  CO2 cevi 
5. Nataknite CO2 na nastavek ki se nahaja pod matico, ki ste jo odvili v prejšnjem koraku. Privijte matico. Bodite 

pozorni na to, da je rob CO2  cevi ravno odrezan. 
6. Konec cevi  spojite z CO2 difuzorjem in ga namestite kolikor je mogoče globoko v akvariju. Po možnosti pod 

iztokom filtra. 
7. POČASI odvijte glavni ventil na jeklenki do njegove skrajne lege. Levi manometer na regulatorju vam bo 

kazal delovni tlak , desni manometer pa tlak v jeklenki. 
8. Magnetni ventil priključite na napajanje ( velja za professional set) Svetujemo, da deluje istočasno kot 

osvetlitev akvarija.  
9. POČASI sprostite regulirni ventil in opazujte števec mehurčkov. Nastavite ga na 1-2 mehurčka na sekundo. 

(regulirni ventil se uporablja tako za nastavitev kot tudi maksimalno odprtje ali zaprtje dovoda CO2) 
10. Po nastavitvi lahko napajalni kabel magnetnega ventila shranite pod časovnik/ph kontroler  

 
 
 
 
 
 

Navodila za uporabo 
 
 

 
S pomočjo regulirnega ventila nastavite pretok CO2 na cca 1 mehurček na sekundo in spremljajte vsebnost 
CO2 v akvariju. ( glejte priloženo tabelo) Po potrebi povečajte doziranje na 2-3 mehurčke na sekundo. 
Približno teden dni pred tem, ko bo v jeklenki zmanjkalo plina boste na manomentru regulatorja opazili 
padec tlaka. To pomeni, da je potrebno jeklenko napolniti. 
 
Poskrbite za čistočo keramičnega difuzorja, da zagotovite učinkovito raztapljanje CO2. Priporočljiva 
je občasna menjava difuzorja.  
 
VARNOSTNI NAPOTKI 
 

- Pred začetkom uporabe sistema se prepričajte, da je pravilno sestavljen 
- Električna vtičnica mora biti na suhem in zaščitenem območju 
- Vse električne povezacve morajo biti suhe 
- Zaprite glavni ventil na jeklenki in sprostite regulirni ventil pred vsemi vzdrževalnimi deli 
- Iz varnostnih razlogov lahko popravila izvaja samo pooblaščen servis 
- Ne dvigujte naprave z vlečenjem preko električnega kabla 
- Otrokom uporaba ni dovoljena oziroma je potreben nadzor staršev ali skrbnika 
- Upoštevajte nevarnost kombinacije vode in elektrike 
- Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki niso odobreni s strani proizvajalca, ker to lahko povzroči 

nevarnost ali poškodbe. 
- Zaradi nevarnosti električnega udara ne potapljajte vtikača v vodo. 

 
 
 


