
 
 

AQUASHOP CO2 SISTEM 
 

Navodila za sestavo in uporabo  
 
 

Zahvaljujemo se vam za nakup Aquashopovega sistema za CO2. Prosimo, preberite si navodila do konca preden 
začnete s sestavljanjem.  
 
 
1. Pritrdite/montirajte ventil z manometroma na jeklenko.  
 
2. Pazljivo razstavite CO2 reaktor in ga do ¾ napolnite z vodo. Reaktor je oebenem tudi števec mehurčkov plina 
in zato ni potrebna uporaba števca mehurčkov. 
 
3. Iglični ventil za fino nastavitev je integriran ventil z manometri. Zaprite iglični ventil. Ne zategnite ga premočno! 
Nataknite cev za CO2 na nastavek pri igličnem ventilu, nato odrežite cev na cca. 10 cm in drugi konec kratke 
cevke nataknite na protipovratni ventil** (upoštevajte smer potovanja CO2 / puščico na protipovratnem ventilu). 
Na drug konec protipovratnega ventila nataknite daljšo cev in na konec te cevi montirajte pripravljeni CO2 reaktor.  
 
**če je v kompletu tudi elektromagnetni ventil, potem proti povratni ventil montirajte šele za njim. Prav tako 
upoštevajte smer potovanja CO2 tudi pri magnetnem ventilu. 
 
4. Zavrtite/odprite glavni ventil na ventilu z manometrima do konca. Ne odpirajte ga na silo do konca!! 
 
5. POČASI odprite glavni ventil na jeklenki. 
 
6. Pritisk v jeklenki bo kazal na manometru vrednost cca. 50-70 barov, na spodnjem manometru (delovni pritisk v 
cevi) pa bo ostal na vrednosti 0 barov.  
 
7. Če zgoraj navedene vrednosti ustrezajo vrednostim na manometrih, odprite ventil na jeklenki do konca in ga 
nato privijte za en obrat nazaj. Tako se ventil ne bo čez čas zataknil. 
 
8. Nato nastavite ventil na manometrih na pritisk cca. 0,5 - 0,75 bara. 
 
9. Nato z finim/igličnim ventilom nastavite število mehurčkov na želeno število. Na začetku, po določenem času je 
včasih potrebno ponovno nastaviti število mehurčkov. CO2 reaktor s keramičnim difuzorjem, rabi določen čas, da 
začne puščati mehurčke plina. Ti mehurčki so na začetku večji, po določenem času pa postanejo izredno drobni, 
podobni meglici.  
 
10. Eventuelno puščanje lahko ugotovite tudi z raztopino milnice, ki jo namažete na na vseh stikih. 


