
NÁVOD K OBSLUZE - NÁSTĚNNÉ DESIGNOVÉ AKVÁRIUM 

 
   

Gratulujeme k zakoupení krásné nástěnného akvária. Před sestavením a 

používáním akvária prosíme o pečlivé prostudování následujícího návodu, 

poté návod uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud produkt 

někomu zapůjčíte či darujete, vždy ho předávejte včetně tohoto návodu. 

Produkt není určen pro komerční účely. 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: 

 před sestavením a používáním produktu si prostudujte návod 

 akvárium opatrně vyjměte z balení na rovné ploše, nejlépe na nějakém podkladu, kde nehrozí 

poškrábání akvária 

 na malé části si připravte misku, aby se Vám neztratili 

 po vybalení produktu z balení pečlivě zkontrolujte, že obsahuje všechny díly 

 zkontrolujte, že všechny díly jsou v absolutním pořádku a nejsou poškozené, v opačném 

případě ihned kontaktujte dodavatele, pokud produkt sestavíte z vadných dílů a následně 

dojde k jeho poškození nelze na produkt uplatnit záruka 

 produkt používejte jen k účely, ke kterému je určen, pokud během neopatrné nebo 

nevhodné manipulace s ním dojde k újmě na zdraví nebo na majetku, tak za toto poškození 

nenese dodavatel žádnou zodpovědnost 

  



SEZNAM DÍLŮ: 

Dodávka obsahuje:  

1. Akvárium 

2. Rám akvária (předinstalovaný 

s akváriem) 

3. Zadní fólie 

4. Multifunkční vnitřní filtr (1 nebo 2 

ks v závislosti na velikosti akvária) 

5. Osvětlení akvária (není ponorné, 1 

nebo 2 ks v závislosti na velikosti 

akvária) 

6. Víko z MDF hliníku (není u všech 

modelů!) 

7. Nástěnné montážní konzoly (2 

nebo 3 ks v závislosti na velikosti 

akvária) 

8. Skleněný poklop (1 nebo 2 ks 

v závislosti na velikosti akvária) 

9. Klipy k upevnění na zeď (2 nebo 3 

ks v závislosti na velikosti akvária) 

10. Malé šrouby (2 nebo 3 v závislosti 

na velikosti akvária) 

11. Dlouhé šrouby s podložkami (6 

nebo 9 ks v závislosti na velikosti akvária) 

12. Síť na vylovení ryb (není vyobrazena) 

13. Vysavač (není vyobrazen) 

14. Drapák (není vyobrazen) 

 

Potřebné nářadí (není součástí dodávky): 

 Křížový šroubovák 

 Tužka 

 Vodováha 

 Detektor elektrického vedení (doporučeno) 

Doporučujeme instalaci provádět ve dvou zejména u větších modelů. 

  



Bezpečnostní pokyny: Vezměte prosím na vědomí následující bezpečnostní pokyny, abyste se 

ochránili před poraněním. 

1. Pokud osvětlení nebo jiné elektrické součásti (kromě vnitřního filtru) spadnou do vody, 

nikdy do té vody nesahejte! Vždy nejprve odpojte napájecí kabel a poté součást 

vyjměte. Ujistěte se, že součásti nebo kabel nebyly vodou poškozeny. 

2. Osvětlení nesmí být nikdy zapnuto ve vlhkém nebo mokrém stavu. 

3. Překontrolujte všechny kabely, zda neutrpěly praskliny, opotřebení nebo jiná 

poškození, než je připojíte. 

4. Nikdy nepoužívejte zástrčky nebo kabely, které jsou zjevně poškozené. 

5. Před vyjmutím osvětlení nebo filtru prosím vytáhněte zástrčku. Používejte díly jen pro 

účely k nim určené. 

6. Pročtěte si pozorně pokyny k osvětlení nebo filtru, než je uvedete do provozu. 

7. Při použití prodlužovacího kabelu dbejte na přiměřenou intenzitu proudu, jinak může 

dojít k přehřátí kabelu. 

8. Nikdy nezkoušejte vodou naplněné akvárium sejmout ze zdi. 

9. Nikdy nezvedejte naplněné akvárium vlhkýma rukama. 

10. Nikdy nezvedejte akvárium pouze shora, ale vždy podpírejte také dno. 

11. Nikdy nenechávejte děti hrát si bez dozoru v blízkosti akvária. 

12. Ujistěte se prosím, že jsou zásuvky dostatečně daleko od akvária a voda do nich 

nemůže stékat po kabelu. 

 

Instalace: 

Akvárium je se svým závěsem konstruováno tak, že může být připevněno k prakticky 

jakékoliv stěně. 

1. Před výběrem místa vezměte prosím na vědomí následující pokyny: 

a. Najděte rovnou zeď v blízkosti zásuvky. 

b. Vyhněte se průvanu např. v blízkosti klimatizačního zařízení, protože může negativně 

ovlivnit teplotu vody. Rovněž prodiskutujte s odborníkem, zda je pro vybraný druh ryb 

nutný ohřívač. 

c. Vyhněte se přímému slunečnímu záření. To může ohřívat vodu a vést ke zvýšenému 

růstu řas. 

d. Dbejte na to, aby děti nemohly tahat za volně položené kabely. Nechte kabel podle 

okolností položit pod omítku. 

2. Montáž upevňovacího zařízení na stěnu: 

a. Sada obsahuje šrouby pro nejběžnější typy stěn (beton, dřevo). Pokud Vaše zdi kladou 

zvláštní nároky ohledně montáže, požádejte prosím o radu odborníka. Ujistěte se, že 

jakákoliv montáž na stěnu má nosnost min. 20 kg.  

b. Určete přesné místo a výšku, kam má být Vaše akvárium instalováno.  



c. Zkontrolujte pomocí detektoru vedení, zda na vybraném místě není skryté vedení nebo 

potrubí.  

d. Vyberte přesné místo montáže. Nakreslete na stěnu otvor pro jednu montážní konzolu 

a pomocí vodováhy paralelně otvor pro druhou (event. i pro třetí). Je velmi důležité, aby 

bylo akvárium pověšeno naprosto rovně, jinak povrch vodní hladiny povede šikmo.  

e. Odstraňte upevňovací držáky z akvária tak, že nejdříve odejmete klipy k upevnění na zeď 

a uvolníte malé šrouby na spodním krytu. 

f. Vyvrtejte vyznačené otvory a použijte vhodné hmoždinky. Připevněte montážní držáky 

na zeď pomocí dodaných šroubů a podložek. Dbejte na to, abyste vrchní šrouby příliš 

neutáhli, jinak může dojít k potížím při nasazování klipů. Pomocí vodováhy znovu 

zkontrolujte, zda obě lišty visí přesně paralelně. 

g. Pokud chcete kabely zapustit pod omítku, měli byste zvolit pozici zásuvky pod dnem 

akvária.  

h. Před tím, než pověsíte akvárium, doporučuje se instalovat osvětlení. Postupujte zde 

podle návodu, který je k němu přiložen.  

i. Pověste nyní akvárium na montážní lišty. Připevněte těsnící klipy a otočte malé šrouby 

na spodním krytu. V závislosti na zvolené vzdálenosti upevňovacích lišt může být nyní 

nutné vyvrtat další otvory. 

3. Naplnění vody:  

a. Použijte pouze vodu z vodovodu pokojové teploty. 

b. Informujte se příp. u svého dodavatele vody o její kvalitě. 

c. Ve specializovaných obchodech jsou k dostání různé zlepšovače vody, nechte si zde 

prosím poradit. 

d. Naplňte dno pískem a/nebo štěrkem, event. dalšími dekoračními prvky. Před vložením 

do akvária vše dobře omyjte vodou. S kameny zacházejte opatrně, protože mohou stěnu 

poškrábat. 

e. Naplňte akvárium do poloviny vodou. Nyní můžete nasadit vodní rostliny. 

f. Naplňte nyní akvárium vodou až těsně po okraj. Doporučuje se s nasazením ryb počkat 

přibližně 14 dní. Vyžádejte si zde radu od 

odborného prodejce v závislosti na typu 

ryb. 

4. Instalace filtru: Dodávaný vnitřní filtr je 

jednoduchý standardní filtr pro ryby s nízkými 

nároky na kvalitu vody. Nechte si příp. poradit 

ve specializovaných obchodech ohledně 

výkonnějších filtračních systémů. Přiložený 

vnitřní filtr má 2 různé funkce:  

a. S Venturiho tryskou (viz obrázek) proudí 

přefiltrovaná voda zpět a udržuje vodní 

hladinu v pohybu. Připevněte kryt filtru 

pomocí přísavek na boční stěně akvária. 



Těleso filtru musí být zcela ponořeno ve vodě. Tryska by měla být umístěna nad hladinou 

vody tak, aby byl do vody přiveden kyslík.  

b. S pružnou vzduchovou hadicí lze alternativně přivést vzduch přímo do vody. Tato 

metoda je doporučena pro větší modely akvárií, protože způsobuje silný podvodní 

proud. Se dvěma dodávanými filtry je také možné oba způsoby kombinovat. Upevněte 

konec vzduchové hadice na kryt filtru. Opačný konec hadice se vzduchovým ventilem 

musí být umístěn mimo vodu. Filtr musí být zcela ponořen do vody. Vzduchovým 

ventilem můžete regulovat sílu proudění vzduchu. 

 

5. Světlo a kryt: Akvárium je dodáváno s odpovídající skleněným krytem, který ponechává jen 

malý prostor pro kabely a pro krmení ryb na bocích. Položte tento kryt na akvárium. 

Nainstalujte osvětlení v souladu s pokyny. Vždy dbejte na to, aby světlo nepřišlo do styku 

s vodou. 

6. Čištění a údržba: Čistěte skleněné stěny uvnitř pouze speciální škrabkou či houbou na řasy 

(běžně dostupné). K čištění dna akvária použijte dodaný vysavač. Vytáhněte nejdříve 

všechny napájecí kabely a vyjměte světlo, kryt a filtr. Spusťte sifon do akvária a udržet druhý 

konec do sběrného kbelíku. Vytvořte modrou ruční pumpou podtlak. Uhynulé zbytky 

rostlin, výkaly, zbytky krmiva apod. budou vysáty. Dejte pozor, abyste nevysáli žádné ryby. 

Odeberte přibližně 1/4 až 1/3 vody a naplňte akvárium opět čerstvou vodou. Více vody by 

nemělo být vyměněno, protože obsahuje důležité bakterie. Přidejte event. trochu 

přípravku pro úpravu vody. Doporučujeme akvárium čistit min. každých 4-6 týdnů. Povrchy 

čistěte pouze vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte kyseliny ani abrazivní čisticí prostředky. 

 

 



Osvětlení akvária – návod k instalaci 

A-1: Instalujte světlo až po montáži akvária. Lampa se připevňuje dvěma šroubovými svorkami 

(přiloženy). 

A-2: Připevněte jednu svorku se šroubem do dřevěného rámu na požadované místo. 

A-3: Posuňte lampu až k upevnění svorky. 

A-4: Připojte druhou svorku šroubem. 

A-5: Posuňte světlo k druhé svorce tak, aby upevnění bylo nyní uprostřed. 

 

Upevnění akvária na zeď: 

 

 

 

 


