
Lisäohjeita Eheim eXperience ja Professionel I suodattimille

• Tiivisteiden vaihtoväli on max 1,5 vuotta ja ne sijaitsevat hanayksikön juuressa sekä 
moottorin ja säiliön välissä (moottorikannessa).

• Tiivisteet rasvataan elintarvikekelpoisella, veteen liukenemattomalla vaseliinilla, joka kerta 
kun suodatin avataan.

• Hanayksikön valkoiset kuulaventtiilit on myös hyvä rasvata vaseliinilla tai ne alkavat 
vuotamaan parissa - kolmessa vuodessa (tämä vuoto ei kuulu takuun piiriin).

• Letkut kannattaa putsata viimeistään kerran vuodessa ja ne vaihdetaan uusiin parin vuoden 
välein. Letkujenputsaukseen voi käyttää esimerkiksi Eheim - letkunpuhdistusharjaa, jossa on
1,5 m vaijeri puhdistusharjan lisäksi. Huomioithan asentaessasi letkuja hanayksikköön, että 
ne pitää työntää paikalleen (ei vääntäen voimalla).

• Puhdista aina roottori ja roottoripesä suodattimen pesun yhteydessä. Valkoinen akseli on 
keraaminen, joten se menee helposti poikki. Akselin molemmissa päissä olevat mustat 
kumiholkit tippuvat helposti viemäriin, joten muista laittaa tulppa lavuaariin ennen pesua

• Moottoripesän pesu onnistuu helposti roottoriharjan avulla, joka taipuu ja yltää ahtaisiinkin 
koloihin.

• Alakorin keramiikkaputket puhdistetaan juoksevalla akvaarionlämpöisellä vedellä. Karkea 
sininen suodatinmatto sekä yläkorin biologinen suodatusmassa pestään mieluiten ämpärissä 
akvaariovedessä. Näin toimien lika irtoaa, mutta hyödyllinen hajoittajabakteerikanta säilyy. 
Päällimmäinen valkoinen hienosuodatuslevy vaihdetaan uuteen joka pesukerta ja tarvittaessa
useamminkin.

• Suodatin pestään tarpeen mukaan yleensä noin neljä kertaa vuodessa. Päällimmäinen 
valkoinen hienosuodatussieni kannattaa vaihtaa uuteen kuukauden parin välein.

• Moottorikannen ja suodatuskorin välissä on pieni lyhyt muoviputki. Laita se aina 
moottoriosaan kiinni, ennen kuin laitat kannen takaisin paikoilleen. Varmista myös, että 
korien välissä olevat kumitiivisteet ovat kunnossa ja paikoillaan. Näin varmistetaan veden 
oikea kierto suodatinsäiliössä. Väärällä kierrolla aiheutetaan helposti myrkytystila 
bakteerikannan kuollessa hapenpuutteeseen suodattimessa.

Massojen vaihtovälit:

• valkoinen sieni vaihdetaan uuteen joka pesu kerta, sieni huopaantuu ja ei kerää juurikaan 
roskaa itseensä jos sen pesee ja ottaa uudelleen käyttöön

• sininen sieni vaihdetaan uuteen noin joka kolmas pesukerta
• keramiikkaputket ovat käytännössä lähes ikuisia, niitä lisätään tarvittaessa
• substrat vaihdetaan uuteen puolentoista vuoden välein

Näillä eväillä + alkuperäisellä manuaalilla pitäisi suodattimesta saada tehot irti seuraavan 
parinkymmenen vuoden ajan.
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