




با قدرت تصفيه مكانيكى، بيولوژيكى و شيميايى فوق 
العاده باال

 مؤثر در سالمت و شفافيت آب
 با امكان قرارگيرى بخارى داخل محفظه فيلتر

 نظافت و دسترسى آسان بدون نياز به شستشوى ابر 
فيلتر

خيس  بدون  گيره  توسط  فيلتر  ابر  تعويض  امكان  با   
شدن دست ها

قبل از استفاده از فيلتر، دستورالعمل را مطالعه نماييد.

Tetratec Easy Crystal 600 مخزن فيلتر -A
Tetratec Easy Crystal 600 بدنه فيلتر -B

C- درپوش فيلتر
D- بادكش

E- كارتريج فيلتر
F- گيره فيلتر جهت تعويض ابر فيلتر

G- صفحه بيولوژيكى فيلتر جهت تجمع باكترى هاى مفيد
H- بخارى HT 100 (مى توانيد آن را به صورت جداگانه 

از فروشگاه هاى آكواريومى خريدارى نماييد)
I- محفظه موتور به همراه پمپ

J- محفظه پمپ
K- روتور

فيلتر را مطابق تصاوير 1 تا 5 در آكواريوم نصب نماييد. 
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ابتدا كارتريج (ابر) فيلتر را از بسته بندى خود خارج كرده 
2 به كمك گيره داخل  1 و  و آن را مطابق تصوير شماره 
درصورت  است  ذكر  به  الزم  دهيد.  قرار  فيلتر  محفظه 
استفاده كارتريج حاوى كربن، قبل از استفاده ابتدا آن را 

به طور سطحى بشوييد.

توجه  بايست  مى  فيلتر  ابر  دادن  قرار  هنگام  توجه: 
قرار  راست  سمت  ابر  لبه  روى  زائده  كه  باشيد  داشته 
گيرد و جلوى فيلتر به سمت شما باشد. صفحه بيولوژيكى 
به  بايد  است  شده  حك  آن  روى   Front عالمت  كه  نيز 

سمت جلوى فيلتر قرار گيرد.

 Tetra درصورت استفاده از اين فيلتر در آكواريوم هاى
Aqua Art فيلتر را مطابق تصوير شماره 3 توسط قالبى كه 
روى پشت بدنه فيلتر تعبيه شده است به قاب آكواريوم 
فيلتر  اين  از  استفاده  صورت  در  ولى  كنيد  آويزان 
درآكواريوم هاى ديگر جهت نصب فيلتر در آكواريوم از 
بادكش مطابق تصوير هاى I و II از بادكش موجود در بسته 

بندى استفاده نماييد.

فيلتر بايد طورى در آكواريوم نصب گردد كه خروجى آن 
روى سطح آب قرار گيرد. توجه نماييد طبق تصوير شماره 
4 حداقل فاصله بين فيلتر و گرانول (شن و ماسه) نبايد 
از 2/5 سانتى متر كمتر باشد و درصورتى كه آكواريوم 
از  فيلتر  مخزن  فاصله  باشد  ديگر  اشياء  و  گياه  حاوى 
آن ها مى بايست حداقل 1/5 سانتى متر باشد و همچنين 
Minimum water level "حداقل سطح آب"  عبارت  به 

مندرج روى بدنه فيلتر و تنظيم محل قرارگيرى فيلتر نيز 
حتماً توجه شود.

مندرج روى بدنه فيلتر و تنظيم محل قرارگيرى فيلتر نيز 
حتماً توجه شود.

مندرج روى بدنه فيلتر و تنظيم محل قرارگيرى فيلتر نيز 

در اين مرحله يك بخارى مناسب تهيه كرده و آن را طبق 
5 داخل مخزن بخارى كه داراى يك بست  تصوير شماره 
كشويى است به درستى قرار دهيد. توصيه مى شود از 

بخارى TETRATEC HT 100 استفاده شود.
6 در  ميتوانيد طبق تصوير شماره  را  دريچه خروجى آب 
دريچه،  برداشتن  درصورت  كرد  تنظيم  مختلف  جهات 
با  پس  رسد.  مى  خود  ميزان  حداكثر  به  خروجى  جريان 
وجود اين دريچه به راحتى مى توانيد جهت دلخواه جريان 

را تنظيم كنيد.

نكته:
فيلتر مى بايست حدوداً 2 هفته جهت آماده سازى آب كار 
كند. توصيه مى گردد در اين مدت از يك پمپ هوا جهت 
تهويه استفاده شود و از قراردادن ماهى داخل آكواريوم 
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پارامترهاى مهم آب  اين مدت  خوددارى گردد. در طول 
را اندازه گيرى كنيد. درصورت مساعد بودن شرايط آب 
كنيد.  آكواريوم  وارد  را  ماهى  تعدادى  فقط  توانيد  مى 
سازگار  آكواريوم  در  ديگر  هاى  ماهى  كه  يابيد  اطمينان 

و آرام باشند.

نحوه نگهدارى:
كارتريج  آب،  عالى  شفافيت  و  بهينه  تصفيه  منظور  به 
تعويض  يكبار  ماهى  تقريباً  بايست  مى  را  فيلتر  (ابر) 
كارتريج  آب،  عالى  شفافيت  و  بهينه  تصفيه  منظور  به 
تعويض  يكبار  ماهى  تقريباً  بايست  مى  را  فيلتر  (ابر) 
كارتريج  آب،  عالى  شفافيت  و  بهينه  تصفيه  منظور  به 

كرد. البته زمان تعويض را مى توان از روى رنگ نشانگر 
قرمز  كامالً  نشانگر  رنگ  كه  زمانى  داد.  تشخيص  نيز 
مى شود يعنى زمان تعويض ابر فيلتر فرا رسيده است. 
طبق  است.  موجود  كارتريج  بندى  بسته  در  نشانگر  اين 
تصاوير 7 تا 9 مشاهده مى كنيد كه نگهدارنده زير درب 
Aqua Art(درب غذادهى) تمام آكواريوم هاى مدل Aqua Art(درب غذادهى) تمام آكواريوم هاى مدل Aqua Art تعبيه 
ابر فيلتر داخل آن قرار  تعويض  شده است كه نشانگر 
نگهدارنده،  داخل  نشانگر  دادن  قرار  از  قبل  گيرد،  مى 
ابتدا دايره برجسته روى آن را فشار دهيد تا فعال شود. 
III تا  سپس آن را در جاى خود قرار دهيد و به تصاوير 
VI كامالً توجه نماييد. در آكواريوم هاى مدل هاى ديگر 
براى  نصب نشانگر مى بايست از پايه نگدارنده موجود 
در بسته بندى فيلتر استفاده نماييد. در اين آكواريوم ها 
بايد نگهدارنده را پس از جدا كردن برچسب پشت آن 
درب  بچسبانيد.  غذادهى  درب  لبه  زير  به  تصاوير  طبق 
پايه نگهدارنده را باز كرده و پس از فشار دادن قسمت 
برجسته نشانگر، آن را طبق تصاوير داخل پايه نگهدارنده 

قرار دهيد. سپس درب نگهدارنده را مجدداً ببنديد.

به منظور تعويض ابر فيلتر، ابتدا فيلتر را از برق بكشيد 
فشار  و  كشيده  باال  سمت  به  را  گيره  آرامى  به  سپس 
دهيد تا ابر  كثيف فيلتر داخل سطل آشغال بيفتد. طبق 
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تصاوير شماره 10 و 11 ابر جديد را جايگزين ابر كثيف 
نماييد و آن را در فيلتر قرار دهيد. 

سپس فيلتر را به برق بزنيد. به همين آسانى ! 

در صورت استفاده از دارو در آكواريوم تان از ابر فيلتر
Easy Crystal Filter Pack بدون كربن اكتيو استفاده 

نماييد زيرا كربن اكتيو داروها را جذب مى كند.
سيفون  يا  فيلتر  نظافت  جايى،  جابه  هرگونه  درصورت 
واحد  بكشيد.  برق  از  را  دستگاه  حتماً  آكواريوم،  كردن 
كنترل آن به هيچ وجه قابل تعويض نيست و درصورت 
آسيب، ديگر نمى توان از دستگاه استفاده كرد. درضمن 
اين فيلتر فقط براى استفاده در دماى حداكثر 35 درجه 

سانتى گراد طراحى شده است.
صفحه بيولوژيكى به ندرت كثيف مى شود و پس از تميز 
كردن مى توان بارها از آن استفاده كرد. درصورتى كه 
بيرون  مخزن  از  را  آن  باشد  شده  مسدود  صفحه  اين 
آورده و با آبى كه از آكواريوم سيفون كرده ايد آبكشى 
نماييد تا مانع از بين رفتن باكترى هاى مفيد داخل آن 

شود.

 از صابون و ديگر شوينده ها براى نظافت قطعات فيلتر 
استفاده نكنيد زيرا براى ماهى ها مضر مى باشد.

از  كمتر  آكواريوم  كف  و  فيلتر  فاصله  كه  درصورتى   
10 سانتى متر باشد از قرار دادن شن در كف آكواريوم 

خوددارى كنيد.
ابتدا  دارد  زيادى  صداى  فيلتر  موتور  كه  درصورتى   
فيلتر را از برق كشيده و موتور را از فيلتر خارج كنيد: 
ابتدا كاور موتور را طبق شكل I و K باال كشيده و پمپ 
تميز  را  و روتور  با آب بشوييد   J به تصوير  توجه  با  را 
كنيد. پس از آن، روتور، پمپ و بدنه پمپ را طبق تصوير 
تق  صداى  شنيدن  با  دهيد  قرار  جايش  در   12 شماره 
قرار  درستى  به  سرجايشان  ها  آن  كه  شويد  مطمئن 
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گرفته اند.
از  شهرى  آب  با  آكواريوم  پركردن  هنگام 
و  كلر  ذرات  تا  نماييد  استفاده   Tetra Aqua Safe
فلزات سنگين كه براى ماهى ها مضر مى باشد از بين 

برود.
فقط  بايست  مى  دستگاه  اين  ايمنى  حفظ  منظور  به   
كامل  آموزش  كه  كسانى  يا  تجربه  با  افراد  توسط 

ديده اند مورد استفاده قرار گيرد.
 دوراز دسترس اطفال نگهدارى شود.
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www.mahiran.com
www.tetra.net


