
Polytech Move filters 20 – 30 – 60 – 100 – 200 
* ponúkajú výhody viac komorových filtrov, ktoré sú spoľahlivé
Technika podľa veľkých zariadení na biomasu, v kombinácii s účinnosťou takzvanou plávajúcou 
vzduchovou komorov. 

Filtre 60 – 100 – 200 je tiež možné zapojiť i gravitačne!

Superfish Poly Tech Move 20, 30, 60, 100, 200

Umiestnite filter na stabilnú vodorovnú podlahu napr: betónove dlažby, a uistite sa, že
filter je vodorovne a pevne osadený. Poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie
a použitia sa nevzťahuje garancia!

•Uistite sa, že používate správnu veľkosť filtra pri objeme Vami deklarovanom objeme jazierka 
podľa pokynov alebo rád Vášho predajcu, je tiež vhodné použiť špeciálne jazierkové konektory bez 
obsahu nežiadúcich látok.
Používanie zléj armatúry, potrubia alebo hadíc môže viesť k poškodeniu vášho filtra, jazierka alebo 
života v jazierku.



•Všetky spoje musia byť správne zlepené, inak môžu nastať komplikácie z netesnostami.
Poraďte sa so svojím predajcom pre správnu inštaláciu filtra.

•Vždy vypnite napájanie elektrických zariadení pred vykonaním akejkoľvek
údržby a opravy filtra a jazierka, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

•Vyberte si spôsob inštalácie,  čerpadlovo alebo gravitačne.

•Vezmite priložené šupátka a osdťe ich na dané miesto – dobrý predajca Vám to už pripravý alebo 
poradí ako na to.  Tieto tvarovky schnú 24 hodín pred naplnením filtra vodou.

•Pre Move 60, 100 a 200 PVC konvertor 110/50 mm je v cene.

•Pred použitím filtračné média opláchnite čistou vodou z vodovodu.

"AqWise"
 plávajúce lôžko vyčistite s priloženým 250ml draslíkom (postači vo vedre s vodou – nie priamo vo 
filtry)

Draslík vytvorí chemický film na plávajúcom lôžku a pomôže médiam oveľa rýchlejšie naštartovať 
do prevádzky. Malá fľaša draslíku je dodávaná k filtrom a je dostatočne silná na vyčistenie až 200 
litrov média.

Naplnte vedro s vodou nasypte potrebné množstvo média a nalejte potrebné množstvo čističa - 
125ml na 100L média (Predávkovanie draslíku nie je problém.) Uistite sa, že médiá sú ponorenie, 
nechajte ho po dobu 2 hodín. Po uplynutí tejto doby pred použitím, opláchnite médiá čistou vodou z 
vodovodu. ( roztok môže byť znovu použitý v prípade potreby).

Vzduchovanie
Na ovládanie plávajúcej komory potrebujete vzduchovač (nie je súčasťou balenia) nájdete v 
manuáli pre odporúčané vzduchove pumpy. Nainštalujte vzduchové čerpadlo na predpripravené 
vzduchovacie hadice. 

Tipy pre montáž:
•Vždy používajte synchronizované jazierkové čerpadlo



•Dajte výstup Filtra čo najďalej od miesta čerpadla, vytvoríte tak dobrý obeh vody

•UV-C pomáha proti zelenej riase, vždy doporučujeme použiť UV-C zariadenie v
kombináci s MOVE filtrom, požiadajte o radu svojho predajcu.

Prevádzka:
•Po inštalácii dôkladne vyčistite filter.

•Nechajte filter a čerpadlo bežať niekoľko hodín a skontrolujte prípadné netesnosti.

•Akonáhle váš filter beží správne môžete zapnúť vzduchovú pumpu na prevzdušňovanie
poslednej komory.

•Filtračné média potrebuje zrenie, aktivita baktérií na filtračných médiách rastie pomaly,
v závislosti na vašom jazierku ču bude trvať 8-12 týždňov. 

•robte pravidelné kontroly kvality vody aby sa zabránilo vysokým hladinám amoniaku alebo 
dusitanov vo vašom jazierku. Vysoká hladina amoniaku alebo Dusitan môžu zabiť vaše ryby.

•Použitie štartovacích baktérií môže zvýšiť zrenie vášho filtra odporúčame použiť overené a 
kvalitné baktérie s obrovskou hustotou: Colombo® alebo Bactoplus®

•Pre akékoľvek otázky ohľadom kvality vody a ako riešiť problémy, kontaktujte svojho predajcu.

Údržba
•Denná skontrolujte filter - únik vody a správna funkcia.

•Týždenné odstavťe čerpadlo a zatvorte výstup tak, aby váš filter zostal plný vody. Nech
špina klesá po dobu 5-10 minút. po uplynutí tejto doby, prosím otvoriťe ventily a vypustiťe
filter (vodu môžete využiť na polievanie záhrady).

•Po vyčistení znovu filter uvedťe do prevádzky. (ak nie je potrebné nečistiťe filtračné médium)

•Mesačne - vyčistiťe kefy a odstránťe pevné (hrubé) nečistoty.

•AqWise plávajúce lôžko média je samočistiace a nepotrebuje žiadnu údržbu.

•Ročne pred zimným uskladneným celý filter vyčistiť, vyberte médiá a vymente opotrebované 
(zvyčajne kefy) podľa potreby pre maximálny výkon filtra. 
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