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 WARNING

This device is suitable for use by children aged 8 
and over as well as people with reduced physical, 
sensory or mental capacities or a lack of experience 
and knowledge if they are supervised or have 
been instructed how to safely use the device and 
understand the resultant risks. Children must not 
play with the device. Children must not conduct 
cleaning or user maintenance activities without 
supervision.
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FOREWORD

Thank you for choosing a quality product from Tetra. For further useful 
information and services in relation to your product and Tetra’s fascinating 
underwater worlds, please visit our website: www.tetra.net.

ABOUT THIS MANUAL

This manual contains information about the safe use of the Tetra Filter-Set 
EX 500 Plus, EX 700 Plus, EX 1000 Plus and EX 1500 Plus. 

Please read the manual prior to using the device. The manual goes with the 
device and must be stored for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Prevention of electric shocks
• Before connecting the device to the mains, check that the housing and 

connection cable are intact. Modifications are not permitted.
• Only connect the device to a professionally installed plug socket. The 

power plug must be freely accessible so that the device can be quickly 
disconnected from the mains in an emergency.

• Disconnect the plug from the mains immediately if parts of the housing or 
the connection cable are damaged.

Prevention of personal injury
• Do not allow children to play with the packaging materials. There is a risk of 

choking.
• Ensure the connection cable does not pose a trip hazard.

Preventing material damage
• The pump will be damaged if it is allowed to run dry, i.e. without water.
• Do not bend or crush the connection cable.
• Only use original spare parts and accessories. 

http://www.tetra.net
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Note the symbols on the device

Do not dispose of the device with household waste; send for 
recycling.

Protection class II: Metal parts which can lead to voltage failure 
are insulated.

Intended for indoor use only.

PRODUCT BASICS

Product description

The Tetra EX Plus filter is a water filter for aquariums, which is installed outside 
the aquarium (external filter). The dirty aquarium water is conveyed through 
the filter via a hose/tube system, and once it has been cleaned it is conveyed 
back into the aquarium via a hose/tube system. The triple filtration (mechanical, 
biological and chemical) produces crystal-clear, healthy water for your 
ornamental fish and aquatic plants.

NOTE
If you notice any residual moisture in the originally packed filter, it is not a 
defect but a sign of quality. Before delivery, each filter is checked to make 
sure that it works properly and is watertight.

Intended use

Only use the Tetra EX Plus filter
• to clean aquarium water (fresh and marine water),
• in indoor areas, 
• for private and fishkeeping purposes,
• in line with the technical data.
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Filter elements

Fig. A Description
1 Hose adapter

For maintenance purposes, the hoses can be conveniently 
disconnected from the filter head here without draining the hose/
tube system.

2 Filter head with mains cable
Inside the filter head there is a filter pump, which pumps water 
through the filter during operation.

3 Cover grid
4 Filter baskets with filter media
5 Filter housing

Filter media

Fig. A Description
6 Tetra CR Filterrings (ceramic filter rings)

The filter rings retain larger particles and ensure an even flow within 
the filter housing by distributing the water in different directions.

7 Tetra BF BioFoam (biological filter sponge)
The biological filter sponge retains medium-sized particles and 
encourages the settlement of beneficial bacterial cultures to 
biologically clean the water.

8 Tetra BB BioBalls (biological filter balls)
Filter balls with a special macro-surface encourage the settlement 
of beneficial bacterial cultures in their interior, to biologically clean 
the water.

9 Tetra CF Carbon (carbon filter medium)
The carbon filter granules in a mesh bag eliminate harmful organic 
substances, odours and discoloured water.

10 Tetra FF FilterFloss (filter floss pad)
The filter floss pad retains the smallest particles that are let through 
by the other filter elements.
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Tube system elements

Fig. B Description
1 Hose (2 pcs)
2 Attachment clip with suction cup (6 pcs)
3 U-piece inlet
4 Telescopic tube
5 Suction sieve
6 Foam pre-filter
7 U-piece outlet
8 Nozzle tube
9 Nozzle end tube (with sealing plug)

OPERATION

Switching on and off

The device is switched on when the plug is inserted into a socket. It is switched 
off (no power) when the plug is pulled out.

Controls

Fig. C Description
1 Shut-off lever

Position up: Shut-off valve open. Water circulation on.
Position down: Shut-off valve closed. Water circulation off.
Position bottom right: The hose adapter is unlocked and can be 
removed upwards.

2 Stopcocks
The flow rate can be adjusted using the IN stopcock (inlet). The 
OUT stopcock (outlet) should always be fully open when the filter 
is in use.

3 Start button
If there is no (or very little) water in the filter housing, the filter 
pump cannot generate a flow of water. If you press the start button 
several times, water is pumped into the filter housing and the filter 
is vented.
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PREPARE FOR OPERATION

The filter media supplied as standard are located in the filter baskets inside 
the filter housing. For some filter media, packaging foil must be removed before 
start-up and some filter media must be rinsed with tap water before use.

Procedure: → Fig. D

Please note when inserting the filter media into the filter baskets:
• The arrangement of the filter media within the filter baskets depends on the 

filter type (→ Fig. A).
• The filter media must not protrude beyond the edge of the filter baskets.
• The pipe segments in the filter baskets must not be covered, because the 

dirty water pipe is formed by the segments.

Note when inserting the filter baskets into the filter housing:
• The order of the filter media inside the filter housing depends on the filter 

type (→ Fig. A).
• The arrows on the filter basket handle and on the filter housing rim must be 

aligned identically.
• The handles of the filter baskets must be pressed down after insertion.

ASSEMBLY AND SET-UP

Procedure: → Fig. E

Please note when installing the pipe system:
• The side of the aquarium must be clean so that the suction cups can be 

attached securely. 
• There must be feed-through openings in the aquarium for the hoses.
• To prevent the filter from drawing up sand from the aquarium, there must be 

more than 10 cm distance between the suction sieve and the sand.

Please note when positioning the device:
• For the filter to work properly, it must be placed at a certain distance X (→ 

Fig. E ) below the water level in the aquarium.
• The hoses must not be overly twisted or bent, otherwise the device may not 

work properly. Shorten the hose if necessary.
• There must be an accessible power socket nearby.
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INITIAL USE

NOTE
• Before introducing fish and plants, check the water values, for example 

with a Tetra test strip (accessories).
• If you are adding medication to the water, you should only use filter media 

without activated carbon because activated carbon absorbs many types 
of medication from the water.

Procedure: → Fig. F

Please note the following during start-up:
• The shut-off lever on the filter head must be pushed upwards to the stop 

("ON" position). Both stopcocks must be fully open.
• To bleed, press the start button several times in quick succession (pump) 

until water comes out of the return pipe and the flow is stable.
• Make sure that all of the hose connections are tightly connected.
• Top up the water in your aquarium, as the water level will have dropped 

from filling the filter. 
• Position the outlet tube in the aquarium in such a way that it creates slight 

movements at the water surface. This is good for the water quality. If 
necessary, the flow rate can be adjusted using the “IN” stopcock.
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CARE AND MAINTENANCE

 WARNING
Before performing any work on the device, remove the plug from the socket to 
prevent a harmful electric shock.

NOTE
Perform a visual inspection of the filter during all work on the filter. Remove 
any deposits and dirt. Replace defective components with original spare 
parts.

Maintenance intervals

Observe the specified maintenance intervals for the following components:

Components Cleaning Replacement
Tetra FF FilterFloss - Once per month
Tetra CF Carbon - After 2 to 4 weeks
Tetra BF BioFoam Every six months Every year
Tetra BB BioBalls Every year When needed
Tetra CR Filterrings Every year When needed
Foam pre-filter Once per week When needed
Filter head seal For each assembly Every year
Impeller unit Once per month Every year

Disassemble device

Procedure: → Fig. G

Please note when disassembling:
• The filter housing is full of water. When opening the filter housing, this water 

may leak out or spill over. Take suitable precautions. For example, place the 
filter in a sufficiently large bowl.

• To prevent water from leaking out of the hose/pipe system and thus also out 
of the aquarium when opening the filter housing, the shut-off valve on the 
hose adapter must be closed beforehand. To do this, press the shut-off lever 
on the hose adapter down to the stop ("OFF/Locked" position).



17

UK
Clean device, pre-filter and filter media

Procedure: → Fig. H

Please note when cleaning:
• Do not use any cleaning agents or solutions for cleaning.
• To protect beneficial bacterial cultures, we recommend:

 – cleaning or replacing the filter media at different times.
 – cleaning the filter media with water from the aquarium.

Clean and replace filter head seal

The housing seal is located below the filter head.

Procedure: → Fig. I

Please note:
• The seal sits in a groove and can be carefully pulled out there.
• The seal must be undamaged and clean.
• The seal must not be twisted or squeezed during installation.

Clean and replace impeller

The impeller is located in the filter head behind a rotary lock.

Procedure: → Fig. I

Assemble device

Procedure: → Fig. J

Please note when assembling:
• The order of the filter media inside the filter housing depends on the filter 

type (→ Fig. A).
• The arrows on the filter basket handle and on the filter housing rim must be 

aligned identically.
• The handles of the filter baskets must be pressed down after insertion.
• The shut-off lever on the hose adapter must be at the far right stop 

("Unlocked" position) before you press the hose adapter onto the filter head.
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TROUBLESHOOTING

If you are unable to rectify any faults yourself, contact your local retailer or Tetra 
Customer Service.

Malfunction Cause Solution
Filter head is not 
watertight, water 
is leaking.

Attachment clips open. Close them.
Dirt, foreign particles. Clean.
Filter head seal faulty. Clean or replace, if necess.

Motor not 
working.

Power supply off. Check.
Impeller faulty, blocked. Clean or replace, if necess.

Water flow 
reduced.

Valve closed. Open.
Bent hoses. Re-position.
Filter, filter media or tube 
system dirty.

Clean or replace, if necess.

Leak or system drawing 
air.

Stop leak or place intake 
pipe below water level.

Water not 
circulating.

Not enough water in filter 
housing.

Press start button several 
times (pumping motion).

Air pocket in filter. Increase distance between 
filter & water level.

Leak. Stop leak.

DISPOSAL

  The device contains electronic components and cannot be disposed of 
with the standard household waste.
• Dispose of the device using the return system for your area so that the raw 

materials can be recycled.
• Cut off the connection cable prior to disposal to prevent the device from 

being used.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

 EX 500 
Plus

EX 700 
Plus

EX 1000 
Plus

EX 1500 
Plus

Connection voltage 230 V AC
50 Hz

Power consumption 5.5 7.5 10.5 17.5 W
Recomm. aquarium size ≤100 100 ... 200 150 ... 300 300 ... 600 l
Max. flow rate pump 910 1040 1150 1900 l/h
Max. flow rate in operat. 440 500 540 1030 l/h
Filter volume 3.6 4.9 6.1 12.2 l
Qty. of filter baskets 2 3 4 4
∅ hose, inside 16 22 mm
Dimensions Length 212 262 mm

Width 212 262 mm
Height 343 392 441 544 mm

Weight 4.0 4.5 4.8 8.5 kg
Length of mains cable 1650 mm
Protection rating IP68

WARRANTY

Thanks to state-of-the-art production technology, premium-quality components 
and stringent quality controls, the device comes with a three-year warranty 
from the purchase date. Please save your receipt. The warranty shall not apply 
in the event of improper handling, standard wear and tear or interference with 
the device technology. Your statutory warranty claims remain unaffected. In the 
event of complaint, please contact your retailer or Tetra: www.tetra.net
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 WARNUNG

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
darüber sowie von Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.
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VORWORT

Danke, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Tetra entschieden haben. Be-
suchen Sie uns gerne auch im Internet unter www.tetra.net und erhalten viele 
nützliche Informationen und Serviceleistungen rund um Ihr Produkt und die fas-
zinierenden Wasserwelten von Tetra.

ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung enthält Informationen für den sicheren Umgang mit dem Tetra 
EX 500 Plus, EX 700 Plus, EX 1000 Plus und EX 1500 Plus. 

Erst die Anleitung lesen, dann das Gerät verwenden. Die Anleitung gehört zum 
Gerät und muss für künftiges Nachschlagen aufbewahrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Elektrische Schläge vermeiden
• Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, kontrollieren Sie, dass 

das Gehäuse und die Anschlussleitung unversehrt sind. Es dürfen keine 
Veränderungen vorgenommen sein.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Steckdose an. 
Die Steckdose muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall 
schnell durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz trennen können.

• Trennen Sie den Netzstecker sofort vom Stromnetz, wenn Gehäuseteile oder 
die Anschlussleitung beschädigt sind.

Personenschäden vermeiden
• Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen. Es besteht 

Erstickungsgefahr.
• Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand darüber stolpern kann.

Sachschäden vermeiden
• Die Pumpe nimmt Schaden, wenn sie trocken, d. h. ohne Wasser, läuft.
• Knicken oder quetschen Sie keine Anschlussleitung.
• Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör. 
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Symbole auf dem Gerät beachten

Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen, sondern der Wie-
derverwertung zuführen.

Schutzklasse II: Metallteile, die im Fehlerfall Spannung führen 
können, sind schutzisoliert.

Ausschließlich in Innenräumen verwenden.

PRODUKT KENNENLERNEN

Produktbeschreibung

Der Tetra EX-Plus-Filter ist ein Wasserfilter für Aquarien, welcher außerhalb 
des Aquariums postitioniert ist (Außenfilter). Das verschmutzte Aquariumwas-
ser wird über ein Schlauch-/Rohrsystem durch den Filter geführt und nach der 
Reinigung ebenfalls über ein Schlauch-/Rohrsystem wieder zurück ins Aqua-
rium. Durch die mehrfache Filterung (mechanisch, biologisch und chemisch) 
erhalten Sie kristallklares, gesundes Wasser für Ihre Zierfische und Wasser-
pflanzen.

HINWEIS
Mögliche Restfeuchtigkeit im Filterbehälter des originalverpackten Filters ist 
kein Mangel, sondern ein Qualitätsmerkmal. Jeder Filter wird vor der Auslie-
ferung auf Funktion und Dichtigkeit geprüft.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie den Tetra EX-Plus-Filter ausschließlich
• zum Reinigen des Wassers von Aquarien (Süß- und Meerwasser),
• in geschlossenen Räumen, 
• für private und aquaristische Zwecke,
• unter Einhaltung der technischen Daten.
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Aufbau des Filters

Abb. A Beschreibung
1 Schlauchadapter

Für Wartungszwecke können hier die Schläuche komfortabel vom 
Filterkopf getrennt werden, ohne dass dabei das Schlauch-/Rohr-
system entleert wird.

2 Filterkopf mit Netzkabel
Im Filterkopf befindet sich die Filterpumpe, die das Wasser während 
des Betriebs durch den Filter pumpt.

3 Abdeckgitter
4 Filterkörbe mit Filtermedien
5 Filterbehälter

Filtermedien

Abb. A Beschreibung
6 Tetra CR Filterrings (Keramik-Filterringe)

Die Filterringe halten größere Partikel fest und gewährleisten einen 
gleichmäßigen Durchfluss innerhalb des Filterbehälters, indem sie 
das Wasser in verschiedene Richtungen verteilen.

7 Tetra BF BioFoam (Biologischer Filterschwamm)
Der biologische Filterschwamm hält mittelgroße Partikel fest und 
ermöglicht die Ansiedlung von nützlichen Bakterienkulturen für die 
biologische Reinigung des Wassers.

8 Tetra BB BioBalls (Bio-Filterbälle)
Filterbälle mit einer speziellen Makro-Oberfläche ermöglichen in 
ihrem Inneren die Ansiedlung von nützlichen Bakterienkulturen für 
die biologische Reinigung des Wassers.

9 Tetra CF Carbon (Kohlefiltermedium)
Das Kohlefilter-Granulat in einem Netzbeutel entfernt organische 
Schadstoffe, Gerüche und Wasserverfärbungen.

10 Tetra FF FilterFloss (Feinfiltervlies)
Das Feinfiltervlies hält kleinste Partikel fest, die von den anderen 
Filterelementen durchgelassen werden.
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Aufbau des Schlauch-/Rohrsystems

Abb. B Beschreibung
1 Schlauch (2 Stück)
2 Befestigungsclip mit Saugnapf (6 Stück)
3 U-Stück Zulauf
4 Teleskoprohr
5 Ansaugsieb
6 Vorfilter aus Schaumstoff
7 U-Stück Ablauf
8 Düsenrohr
9 Düsenendrohr (mit Verschlussstopfen)

BEDIENUNG

Ein- und auschalten

Das Gerät ist eingeschaltet, wenn der Netzstecker in einer Steckdose steckt. Es 
ist ausgeschaltet (stromlos), wenn der Netzstecker gezogen ist.

Bedienelemente

Abb. C Beschreibung
1 Absperrhebel

Stellung oben: Absperrventil geöffnet. Wasserzirkulation ein.
Stellung unten: Absperrventil geschlossen. Wasserzirkulation aus.
Stellung unten rechts: Der Schlauchadapter ist entriegelt und kann 
nach oben abgenommen werden.

2 Absperrhähne
Über den IN-Absperrhahn (Zulauf) kann die Durchlaufmenge 
eingestellt werden. Der OUT-Absperrhahn (Ablauf) sollte im Betrieb 
immer ganz geöffnet sein.

3 Starthilfeknopf
Wenn kein oder nur wenig Wasser im Filtergehäuse ist, kann die 
Filterpumpe keinen Wasserfluss erzeugen. Durch mehrfaches 
Drücken des Starthilfeknopfs wird Wasser in das Filtergehäuse 
gepumpt und der Filter entlüftet.
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FÜR DEN BETRIEB VORBEREITEN

Die Filtermedien des Lieferumfangs befinden sich in den Filterkörben innerhalb 
des Filtergehäuses. Bei einigen Filtermedien muss vor der Inbetriebnahme Ver-
packungsfolie entfernt werden, einige Filtermedien müssen vor der Verwen-
dung mit Leitungswasser gespült werden.

Vorgehensweise: → Abb. D

Beachten Sie beim Einlegen der Filtermedien in die Filterkörbe:
• Die Anordnung der Filtermedien innerhalb der Filterkörbe ist abhängig vom 

Filtertyp (→ Abb. A).
• Die Filtermedien dürfen nicht über den Filterkorbrand hinausragen.
• Die Rohrsegmente in den Filterkörben dürfen nicht abgedeckt werden, weil 

durch die Segmente das Schmutzwasserrohr gebildet wird.

Beachten Sie beim Einsetzen der Filterkörbe in den Filterbehälter:
• Die Reihenfolge der Filtermedien innerhalb des Filterbehälters ist abhängig 

vom Filtertyp (→ Abb. A).
• Die Pfeile am Filterkorbgriff und am Filterbehälterrand müssen gleich 

ausgerichtet sein.
• Die Griffe der Filterkörbe müssen nach dem Einsetzen nach unten gedrückt 

werden.

MONTAGE UND AUFSTELLEN

Vorgehensweise: → Abb. E

Beachten Sie beim Einbauen des Rohrsystems:
• Für einen guten Halt der Saugnäpfe muss die Aquariumwand sauber sein. 
• Für die Schläuche muss es im Aquarium Durchführöffnungen geben.
• Damit der Filter keinen Sand im Aquarium ansaugt, muss der Abstand 

zwischen Ansaugsieb und Sand mehr als 10 cm betragen.

Beachten Sie beim Positionieren des Gerätes:
• Für einen einwandfreien Betrieb muss der Filter in einem bestimmten Ab-

stand X (→ Abb. E ) unterhalb des Wasserspiegels im Aquarium aufgestellt 
werden.

• Schläuche dürfen nicht stark verdreht oder geknickt werden. Andernfalls ist 
kein einwandfreier Betrieb gewährleistet. Ggf. Schlauch kürzen.

• In unmittelbarer Nähe muss es eine zugängliche Netzsteckdose geben.
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IN BETRIEB NEHMEN

HINWEIS
• Kontrollieren Sie vor dem Besatz mit Fischen und Pflanzen die Wasser-

werte z. B. mit einem Tetra Teststreifen (Zubehör).
• Wenn Sie Medikamente ins Wasser geben, sollten Sie nur Filtermedien 

ohne Aktivkohle verwenden, da Aktivkohle viele Medikamente aus dem 
Wasser absorbiert.

Vorgehensweise: → Abb. F

Beachten Sie beim in Betrieb nehmen:
• Der Absperrhebel am Filterkopf muss bis an den Anschlag nach oben 

gedrückt werden (Stellung "ON"). Beide Absperrhähne müssen vollständig 
geöffnet sein.

• Zum Entlüften drücken Sie den Starthilfeknopf mehrfach kurz hintereinander 
(pumpen), bis Wasser aus dem Rücklaufrohr austritt und der Durchfluss 
stabil ist. 

• Kontrollieren Sie, dass die Verbindungen des Schlauch-/Rohrsystems dicht 
sind.

• Füllen Sie Wasser im Aquarium nach, weil der Wasserstand im Aquarium 
durch das Befüllen des Filters niedriger geworden ist.

• Richten Sie das Auslaufrohr im Aquarium so aus, dass es leichte Ober-
flächenbewegungen erzeut. Dies ist gut für die Wasserqualität. Über den 
Absperrhahn "IN" kann bei Bedarf die Durchflussmenge reguliert werden.
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PFLEGEN UND WARTEN

 WARNUNG
Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Steckdose, 
um einen gefährlichen elektrischen Schlag auszuschließen.

HINWEIS
Führen Sie bei allen Arbeiten am Filter eine Sichtprüfung am Filter durch. 
Entfernen Sie dabei Ablagerungen und Verschmutzung. Ersetzen Sie defekte 
Komponenten durch Original-Ersatzteile. 

Wartungsintervalle

Halten Sie bei folgenden Komponenten die genannten Wartungsintervalle ein:

Komponente Reinigung Austausch
Tetra FF FilterFloss - monatlich
Tetra CF Carbon - nach 2 bis 4 Wochen
Tetra BF BioFoam halbjährlich jährlich
Tetra BB BioBalls jährlich bei Bedarf
Tetra CR Filterrings jährlich bei Bedarf
Schaumstoff-Vorfilter wöchentlich bei Bedarf
Filterkopfdichtung bei jedem Zusammenbau jährlich
Impeller-Einheit monatlich jährlich

Gerät zerlegen

Vorgehensweise: → Abb. G

Beachten Sie beim Zerlegen:
• Der Filterbehälter ist voll Wasser. Beim Öffnen des Filtergehäuses kann 

dieses Wasser auslaufen oder überschwappen. Treffen Sie geeignete Vor-
kehrungen. Stellen Sie den Filter z. B. in eine ausreichend große Schale.

• Damit beim Öffnen des Filtergehäuses kein Wasser aus dem Schlauch-/
Rohrsystem und damit auch aus dem Aquarium ausläuft, muss vorher das 
Absperrventil am Schlauchadapter geschlossen werden. Drücken Sie dazu 
den Absperrhebel am Schlauchadapter bis an den Anschlag nach unten 
(Stellung "OFF/Verriegelt").
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Gerät, Vorfilter und Filtermedien reinigen

Vorgehensweise: → Abb. H

Beachten Sie beim Reinigen:
• Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel oder Lösungen.
• Zur Schonung von nützlichen Bakterienkulturen empfehlen wir, ...

 – die Filtermedien zeitversetzt zu reinigen bzw. zu ersetzen.
 – die Filtermedien mit Wasser aus dem Aquarium zu reinigen.

Filterkopfdichtung reinigen und tauschen

Die Behälterdichtung befindet sich unterhalb des Filterkopfs.

Vorgehensweise: → Abb. I

Beachten Sie:
• Die Dichtung sitzt in einer Nut und kann dort vorsichtig herausgezogen 

werden.
• Die Dichtung muss unversehrt und sauber sein.
• Die Dichtung darf beim Einbau nicht verdreht oder gequetscht werden.

Impeller reinigen und tauschen

Der Impeller befindet sich im Filterkopf hinter einem Drehverschluss.

Vorgehensweise: → Abb. I

Gerät zusammenbauen

Vorgehensweise: → Abb. J

Beachten Sie beim Zusammenbauen:
• Die Reihenfolge der Filtermedien innerhalb des Filterbehälters ist abhängig 

vom Filtertyp (→ Abb. A).
• Die Pfeile am Filterkorbgriff und am Filterbehälterrand müssen gleich 

ausgerichtet sein.
• Die Griffe der Filterkörbe müssen nach dem Einsetzen nach unten gedrückt 

werden.
• Der Absperrhebel am Schlauchadapter muss ganz rechts am Anschlag 

(Stellung "Entriegelt") stehen, bevor Sie den Schlauchadapter auf den 
Filterkopf drücken.
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STÖRUNGEN BESEITIGEN

Wenn Sie Störungen nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an Ihren 
Händler oder an den Tetra-Kundenservice.

Störung Ursache Abhilfe
Filterkopf undicht, 
Wasser tritt aus.

Verschlussclips offen. Schließen.
Schmutz, Fremdkörper. Reinigen.
Filterkopfdichtung defekt. Reinigen, ggf. ersetzen.

Motor läuft nicht. Stromzufuhr fehlt. Prüfen.
Impeller defekt, blockiert. Reinigen, ggf. austauschen.

Wasserfluss 
reduziert.

Absperrhahn geschlossen. Öffnen.
Geknickte Schläuche. Ausrichten.
Filter, Filtermedien oder 
Rohrsystem verschmutzt.

Reinigen, ggf. austauschen.

Undichtigkeit, System 
zieht Luft.

Undichtigkeit beseitigen 
oder Ansaugrohr unter 
Wasserspiegel verlegen.

Wasser zirkuliert 
nicht.

Zu wenig Wasser im 
Filtergehäuse.

Starthilfeknopf mehrfach 
drücken (pumpen).

Lufteinschluss im Filter. Abstand Filter – Wasser-
spiegel erhöhen.

Undichtigkeit. Beseitigen.

ENTSORGEN

  Das Gerät enthält elektronische Bauteile und darf nicht über den norma-
len Haushaltsabfall entsorgt werden.
• Entsorgen Sie das Gerät über das bei Ihnen vorgesehene Rücknahmesys-

tem, damit die Rohstoffe wiederverwertet werden können.
• Schneiden Sie vor der Entsorgung das Netzkabel ab, um das Gerät un-

brauchbar zu machen.
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TECHNISCHE DATEN

 EX 500 
Plus

EX 700 
Plus

EX 1000 
Plus

EX 1500 
Plus

Anschlussspannung 230 V AC
50 Hz

Leistungsaufnahme 5,5 7,5 10,5 17,5 W
Empf. Aquariumgröße ≤100 100 ... 200 150 ... 300 300 ... 600 l
Max. Durchflussmenge 
Pumpe

910 1040 1150 1900 l/h

Max. Durchflussmenge 
im Betrieb

440 500 540 1030 l/h

Filtervolumen 3,6 4,9 6,1 12,2 l
Anz. Filterkörbe 2 3 4 4
∅ Schlauch, innen 16 22 mm
Abmessungen Länge 212 262 mm

Breite 212 262 mm
Höhe 343 392 441 544 mm

Gewicht 4,0 4,5 4,8 8,5 kg
Länge Netzkabel 1650 mm
Schutzart IP68

GARANTIE

Dank moderner Fertigungstechniken, hochwertiger Bauteile und strengster 
Qualitätskontrolle leisten wir drei Jahre Garantie für die Funktion des Gerätes, 
gerechnet ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Keine Garan-
tie besteht in Fällen unsachgemäßer Behandlung, bei Verschleißteilen im Rah-
men des normalen Verschleißes sowie beim Eingriff in die Gerätetechnik. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt. Bei Reklamationen 
wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Tetra: www.tetra.net
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 OSTRZEŻENIE

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w 
wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, 
a także przez osoby nieposiadające stosownego 
doświadczenia ani wiedzy wyłącznie pod nadzorem 
lub jeśli udzielono im instrukcji bezpiecznego 
stosowania urządzenia i wyjaśniono związane 
z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się 
urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia 
ani wykonywać innych prac konserwacyjnych bez 
nadzoru.
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WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór wysokiej jakości produktu firmy Tetra. Więcej informacji 
oraz usług związanych z zakupionym produktem oraz fascynującym podwodnym 
światem Tetra znajdziesz na naszej stronie: www.tetra.net.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
zestawów filtrów Tetra EX 500 Plus, EX 700 Plus, EX 1000 Plus i EX 1500 Plus. 

Prosimy o przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania 
z urządzenia. Podręcznik dołączany jest do urządzenia i musi zostać zachowany 
do wglądu w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona przed porażeniem prądem
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy obudowa i 

przewód zasilający nie uległy uszkodzeniu. Modyfikacje są niedozwolone.
• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do profesjonalnie zamontowanego 

gniazda sieciowego. Wtyczka zasilania musi znajdować się w łatwo 
dostępnym miejscu, tak aby możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od 
sieci zasilania w sytuacji zagrożenia.

• W przypadku uszkodzenia części obudowy lub kabla zasilającego należy 
natychmiast odłączyć wtyczkę od sieci.

Zapobieganie obrażeniom ciała
• Nie pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem produktu. Występuje ryzyko 

zadławienia.
• Należy zadbać o takie ułożenie przewodu zasilającego, aby nikt się o niego 

nie potknął.

Zapobieganie szkodom materialnym
• Jeśli pompa zostanie włączona „na sucho”, tzn. bez wody, ulegnie 

uszkodzeniu.
• Nie należy wyginać ani zgniatać przewodu zasilającego.
• Stosować wyłącznie oryginalne części i akcesoria. 

http://www.tetra.net
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Zwrócić uwagę na symbole na urządzeniu

Nie wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami 
gospodarczymi; należy przeznaczyć je do recyklingu.

Klasa ochronności II: Metalowe elementy, które mogą prowadzić 
do awarii napięcia, są zaizolowane.

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Opis produktu

Filtr Tetra EX Plus to filtr do wody akwariowej, który instaluje się poza akwarium 
(filtr zewnętrzny). Zanieczyszczona woda z akwarium jest transportowana przez 
filtr za pomocą węża/rurki, a po oczyszczeniu jest z powrotem transportowana 
do akwarium za pomocą węża/rurki. Potrójna filtracja (mechaniczna, biologiczna 
i chemiczna) pozwala na wytworzenie krystalicznie czystej, zdrowej wody dla 
ryb ozdobnych i roślin wodnych.

UWAGA
Resztki wilgoci w oryginalnie zapakowanym filtrze to oznaka jakości, nie 
wada. Przed dostawą każdy filtr jest sprawdzany, co pozwala upewnić się, że 
działa prawidłowo i jest wodoszczelny.

Przeznaczenie

Filtra Tetra EX Plus używać wyłącznie
• do oczyszczania wody w akwarium (słodkiej i słonej),
• wewnątrz pomieszczeń, 
• do celów prywatnych i związanych z hodowlą ryb,
• zgodnie z danymi technicznymi.
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Części filtra

Rys. A Opis
1 Adapter do węży

Węże można wygodnie odłączać od głowicy filtra w celach 
związanych z konserwacją bez konieczności opróżniania systemu 
węża/rurki.

2 Głowica filtra z przewodem sieciowym
Wewnątrz głowicy filtra znajduje się pompa filtra, która podczas 
pracy przepompowuje wodę przez filtr.

3 Siateczka pokrywy
4 Kosze filtra z wkładem filtracyjnym
5 Obudowa filtra

Wkład filtracyjny

Rys. A Opis
6 Tetra CR Filterrings (ceramiczne pierścienie filtracyjne)

Pierścienie filtracyjne zatrzymują większe cząsteczki i zapewniają 
równomierny przepływ w obudowie filtra poprzez rozprowadzanie 
wody w różnych kierunkach.

7 Tetra BF BioFoam (biologiczna gąbka filtracyjna)
Biologiczna gąbka filtracyjna zatrzymuje średniej wielkości 
cząsteczki i sprzyja osiedlaniu się pożytecznych kultur bakterii, które 
oczyszczają wodę metodami biologicznymi.

8 Tetra BB BioFoam (biologiczne kulki filtracyjne)
Kulki filtracyjne o specjalnej makropowierzchni sprzyjają osiedlaniu 
się w ich wnętrzu pożytecznych kultur bakterii, które oczyszczają 
wodę metodami biologicznymi.

9 Tetra CF Carbon (węglowy wkład filtracyjny)
Węglowe granulki filtracyjne w worku siatkowym eliminują 
szkodliwe substancje organiczne, zapachy i przebarwienia wody.

10 Tetra FF FilterFloss (wkładka z oplotem filtracyjnym)
Wkładka z oplotem filtracyjnym zatrzymuje najmniejsze cząsteczki, 
które są przepuszczane przez pozostałe elementy filtra.
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Elementy systemu przewodów rurowych

Rys. B Opis
1 Wąż (2 szt.)
2 Klips mocujący z przyssawką (6 szt.)
3 Wlot w kształcie litery U
4 Rurka teleskopowa
5 Sito ssące
6 Filtr wstępny piankowy
7 Wylot w kształcie litery U
8 Rurka dyszy
9 Rurka końcowa dyszy (z korkiem uszczelniającym)

OBSŁUGA

Włączanie i wyłączanie

Urządzenie włącza się w chwili włożenia wtyczki do gniazda. Po wyciągnięciu 
wtyczki urządzenie się wyłącza (brak zasilania).

Elementy sterujące

Rys. C Opis
1 Dźwignia odcinająca

Położenie górne: Zawór odcinający otwarty. Obieg wody włączony.
Położenie dolne: Zawór odcinający zamknięty. Obieg wody 
wyłączony.
Położenie dolne po prawej stronie: Adapter do węża jest 
odblokowany i można go wyjąć do góry.

2 Zaworki odcinające
Prędkość przepływu można regulować za pomocą zaworka 
odcinającego wlotowego. Zaworek odcinający (wylotowy) powinien 
być zawsze całkowicie otwarty, gdy filtr jest używany.

3 Przycisk uruchamiania
Jeżeli w obudowie filtra nie ma wody (lub jest jej bardzo mało), 
pompa filtracyjna nie może wytworzyć przepływu wody. Po 
kilkukrotnym naciśnięciu przycisku uruchamiania woda jest 
pompowana do obudowy filtra, a filtr jest odpowietrzany.



130 EX 5EX 500/700/1000/1500 Plus/1500 Plus

PL
PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Dostarczany wraz z filtrem wkład filtracyjny jest umieszczony w koszach filtra 
wewnątrz obudowy filtra. W przypadku niektórych wkładów filtracyjnych przed 
uruchomieniem należy usunąć folię opakowaniową, niektóre wkłady filtracyjne 
przed użyciem należy przepłukać wodą z kranu.

Procedura: → Rys. D

Podczas umieszczania wkładów filtracyjnych w koszach filtra należy zwrócić 
uwagę na następujące elementy:
• Rozmieszczenie wkładów filtracyjnych w koszach filtra zależy od typu filtra 

(→ Rys. A).
• Wkład filtracyjny nie może wystawać poza krawędź kosza filtra.
• Segmenty rur w koszach filtra nie mogą być zakryte, ponieważ tworzą one 

przewód wody brudnej.

Podczas umieszczania koszy filtra do obudowy filtra należy zwrócić uwagę na 
następujące elementy:
• Kolejność wkładów filtracyjnych w obudowie filtra zależy od typu filtra (→ 

Rys. A).
• Strzałki na uchwycie kosza filtra i na obręczy obudowy filtra muszą być 

wyrównane ze sobą.
• Uchwyty koszy filtra muszą zostać wciśnięte po włożeniu.

MONTAŻ I KONFIGURACJA

Procedura: → Rys. E

Podczas montażu systemu rur należy zwrócić uwagę na co następuje:
• Boczna strona akwarium musi być czysta,tak aby przyssawki dobrze się jej 

trzymały. 
• W akwarium muszą znajdować się otwory przelotowe dla węży.
• Aby uniemożliwić pompie filtra zasysanie piasku z akwarium, odległość 

między sitem ssącym a piaskiem musi być większa niż 10 cm.
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Przy ustawianiu urządzenia należy zwrócić uwagę na co następuje:
• Aby filtr działał prawidłowo, musi być umieszczony w pewnej odległości X 

(→ Rys. E) poniżej poziomu wody w akwarium.
• Węże nie mogą być nadmiernie skręcone lub zagięte, gdyż wtedy urządzenie 

może nie działać prawidłowo. W razie potrzeby skrócić wąż.
• W pobliżu musi znajdować się dostępne gniazdko elektryczne.

PIERWSZE UŻYCIE

UWAGA
• Przed umieszczeniem ryb i roślin należy sprawdzić jakość wody, na 

przykład za pomocą paska testowego Tetra (akcesoria).
• W przypadku dodawania do wody leków należy stosować wkłady 

filtracyjne bez węgla aktywnego, ponieważ węgiel aktywny pochłania 
wiele leków z wody.

Procedura: → Rys. F

Podczas uruchamiania należy zwrócić uwagę na co następuje:
• Dźwignia odcinająca na głowicy filtra musi być przesunięta do góry do 

oporu (położenie „WŁ”). Oba zaworki odcinające muszą być całkowicie 
otwarte.

• W celu odpowietrzenia należy nacisnąć przycisk uruchamiania kilka razy w 
krótkim odstępie czasu (ruchem przypominającym pompowanie), aż woda 
wypłynie z rury powrotnej, a przepływ będzie stabilny.

• Sprawdzić, czy wszystkie złącza węży są szczelne.
• Uzupełnić wodę w akwarium, gdyż jej poziom spadnie po napełnieniu filtra. 
• Umieść rurkę wylotową w akwarium w taki sposób, aby powodowała lekkie 

ruchy na powierzchni wody. Ma to korzystny wpływ na jakość wody. W 
razie potrzeby prędkość przepływu można regulować za pomocą zaworka 
odcinającego wlotowego.



132 EX 5EX 500/700/1000/1500 Plus/1500 Plus

PL
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

 OSTRZEŻENIE
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu wyjąć wtyczkę z 
gniazdka, co pozwoli zapobiec szkodliwemu porażeniu prądem.

UWAGA
Podczas wszystkich prac przy filtrze należy przeprowadzić oględziny filtra. 
Usunąć wszelkie osady i zanieczyszczenia. Uszkodzone elementy wymienić 
na oryginalne części zamienne.

Częstotliwość konserwacji

Przestrzegać podanych terminów konserwacji następujących elementów:

Elementy Czyszczenie Wymiana
Tetra FF FilterFloss - Raz w miesiącu
Tetra CF Carbon - Po 2–4 tygodniach
Tetra BF BioFoam Co sześć miesięcy Co roku
Tetra BB BioBalls Co roku W razie potrzeby
Tetra CR Filterrings Co roku W razie potrzeby
Filtr wstępny piankowy Raz w tygodniu W razie potrzeby
Uszczelka głowicy filtra Dla każdego podzespołu Co roku
Zespół wirnika Raz w miesiącu Co roku

Demontaż urządzenia

Procedura: → Rys. G

Przy demontażu należy zwrócić uwagę na co następuje:
• Obudowa filtra jest wypełniona wodą. Podczas otwierania obudowy filtra może 

dojść do wycieku lub przelania się wody. Należy podjąć odpowiednie środki 
ostrożności. Można na przykład umieścić filtr w wystarczająco dużej misce.

• Aby zapobiec wyciekaniu wody z systemu węży/rurek, a tym samym 
z akwarium podczas otwierania obudowy filtra, zawór odcinający na 
adapterze węża musi być wcześniej zamknięty. W tym celu należy wcisnąć 
dźwignię odcinającą na adapterze węża do oporu (pozycja „WYŁ./
Zablokowane”).
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Oczyścić urządzenie, filtr wstępny i wkład filtracyjny

Procedura: → Rys. H

Przy czyszczeniu należy zwrócić uwagę na co następuje:
• Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków czyszczących ani 

roztworów.
• Aby chronić dobroczynne kultury bakterii, zalecamy:

 – czyścić lub wymieniać wkłady filtracyjne w różnym czasie;
 – czyścić wkład filtracyjny wodą z akwarium.

Czyszczenie i wymiana uszczelki głowicy filtra

Uszczelka obudowy znajduje się poniżej głowicy filtra.

Procedura: → Rys. I

Uwaga:
• Uszczelka znajduje się w rowku i można ją z niego ostrożnie wyjąć.
• Uszczelka musi być nieuszkodzona i czysta.
• Podczas montażu uszczelki nie wolno skręcać ani ściskać.

Czyszczenie i wymiana wirnika

Wirnik znajduje się w głowicy filtra za zamkiem obrotowym.

Procedura: → Rys. I

Montaż urządzenia

Procedura: → Rys. J

Przy montażu należy zwrócić uwagę na co następuje:
• Kolejność wkładów filtracyjnych w obudowie filtra zależy od typu filtra (→ 

Rys. A).
• Strzałki na uchwycie kosza filtra i na obręczy obudowy filtra muszą być 

wyrównane ze sobą.
• Uchwyty koszy filtra muszą zostać wciśnięte po włożeniu.
• Zanim adapter węża zostanie wciśnięty na głowicę filtra dźwignia 

odcinająca na adapterze węża musi znajdować się na skrajnym prawym 
ograniczniku (położenie „odblokowane”).
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli nie można naprawić problemu samodzielnie, należy skontaktować się z 
lokalnym sprzedawcą lub z działem obsługi klienta Tetra.

Nieprawidłowe 
działanie

Przyczyna Rozwiązanie

Głowica 
filtra nie jest 
wodoszczelna, 
woda wycieka.

Klipsy mocujące nie zostały 
zamknięte. 

Zamknąć je.

Brud, ciała obce. Oczyścić.
Uszczelka głowicy filtra jest 
uszkodzona.

W razie potrzeby oczyścić lub 
wymienić.

Silnik nie działa. Zasilanie jest wyłączone. Sprawdzić.
Uszkodzony lub 
zablokowany wirnik.

W razie potrzeby oczyścić lub 
wymienić.

Zmniejszony 
przepływ wody.

Zawór zamknięty. Otworzyć.
Załamane węże. Zmienić położenie.
Zabrudzony filtr, wkład 
filtracyjny lub system rurek.

W razie potrzeby oczyścić lub 
wymienić.

Nieszczelność lub układ 
zasysający powietrze.

Usunąć nieszczelność lub 
umieścić rurkę wlotową 
poniżej poziomu wody.

Brak obiegu 
wody.

Za mało wody w obudowie 
filtra.

Kilkakrotnie nacisnąć 
przycisk uruchomienie 
(ruch przypominający 
pompowanie).

Kieszeń powietrzna w 
filtrze.

Zwiększyć odległość między 
filtrem a poziomem wody.

Nieszczelność. Usunąć nieszczelność.
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USUWANIE

  Urządzenie zawiera elementy elektroniczne i nie można go wyrzucać 
razem z typowymi odpadami z gospodarstw domowych.
• Urządzenia należy się pozbyć korzystając z systemu zwrotów właściwego 

dla miejsca zamieszkania, aby surowce w nim wykorzystane mogły zostać 
poddane recyklingowi.

• Przed wyrzuceniem urządzenia należy odciąć od niego wszystkie przewody 
zasilające, aby nie zostało ponownie wykorzystane.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 EX 500 
Plus

EX 700 
Plus

EX 1000 
Plus

EX 1500 
Plus

Napięcie przyłączeniowe 230 V AC
50 Hz

Pobór mocy 5,5 7,5 10,5 17,5 W
Zalecana wielkość akwarium ≤100 100-200 150-300 300-600 l
Maks. prędkość przepływu 
pompy

910 1040 1150 1900 l/h

Maks. prędkość przepływu 
podczas pracy

440 500 540 1030 l/h

Objętość filtra 3,6 4,9 6,1 12,2 l
Liczba koszy filtra 2 3 4 4
∅ węża, wewnętrzna 16 22 mm
Wymiary Długość 212 262 mm

Szerokość 212 262 mm
Wysokość 343 392 441 544 mm

Waga 4,0 4,5 4,8 8,5 kg
Długość przewodu zasilania 1650 mm
Stopień ochrony IP68
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GWARANCJA

Dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji, komponentom najwyższej 
jakości i rygorystycznej kontroli jakości produkt objęty jest trzyletnią gwarancją 
od daty zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Gwarancja nie będzie 
obowiązywać w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, 
normalnego zużycia lub ingerencji w mechanizmy działania urządzenia. 
Wszelkie ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji pozostają w mocy. W razie 
skarg należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym lub z firmą Tetra: 
www.tetra.net
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