
  

http://piekneogrody.com.pl/opis/3418854/pompa-aquamax-eco-premium-oase-4000-lh--h-32-m-h2o-40-w-do-strumieni-i-systemow-filtracyjnych.html
http://piekneogrody.com.pl/opis/3924177/pompa-aquamax-eco-premium-oase-6000-lh--h-36-m-h2o-50-w-do-strumieni-i-systemow-filtracyjnych.html
http://piekneogrody.com.pl/opis/3924179/pompa-aquamax-eco-premium-oase-8000-lh--h-41-m-h2o-65-w-do-strumieni-i-systemow-filtracyjnych.html
http://piekneogrody.com.pl/opis/3924181/pompa-aquamax-eco-premium-oase-12000-lh--h-50-m-h2o-110w-do-strumieni-i-systemow-filtracyjnych.html
http://piekneogrody.com.pl/opis/3924182/pompa-aquamax-eco-premium-oase-16000-lh--h-52-m-h2o-145w-do-strumieni-i-systemow-filtracyjnych.html
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T umaczenie oryginalnej instrukcji u ytkowania

Przedmowa do instrukcji u ytkowania
Witamy w OASE Living Water. Kupuj c Aquamax Eco Premium 4000, 6000, 8000, 12000, 16000, dokonali Pa stwo
dobrego wyboru.
Przed pierwszym uruchomieniem urz dzenia nale y uwa nie przeczyta  instrukcj  u ytkowania i zapozna  si  z
zasad  dzia ania urz dzenia. Wszystkie prace dotycz ce tego urz dzenia mog  by  wykonywane tylko zgodnie z
zaleceniami dostarczonej instrukcji.
Bezwzgl dnie przestrzega  przepisów bezpiecze stwa pracy w odniesieniu do prawid owego i bezpiecznego u yt-
kowania.
Instrukcj  u ytkowania nale y przechowywa  w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzeda y urz dzenia nowemu
w a cicielowi nale y przekaza  równie  instrukcj  u ytkowania.
Symbole w niniejszej instrukcji
Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji u ytkowania maj  nast puj ce znaczenie:

Zagro enie wypadkowe dla ludzi przez niebezpieczne napi cie elektryczne.
Symbol ten wskazuje na bezpo rednio wyst puj ce zagro enie, które mo e spowodowa mier  lub ci kie
obra enia, je eli nie zostan  podj te stosownie dzia ania zabezpieczaj ce.

Zagro enie dla ludzi ze strony niebezpiecznego napi cia elektrycznego.
Symbol ten wskazuje na bezpo rednio wyst puj ce zagro enie, które mo e spowodowa mier  lub ci kie
obra enia, je eli nie zostan  podj te stosownie dzia ania zabezpieczaj ce.

Wa na wskazówka na dla bezusterkowego dzia ania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Aquamax Eco Premium 4000, 6000, 8000, 12000, 16000, zwany dalej "Urz dzeniem", oraz wszystkie pozosta e cz ci
obj te zakresem dostawy mog  by  u ywane wy cznie w nast puj cy sposób:
 Do pompowania zwyk ej wody stawowej do filtrów, wodospadów i strumieni.
 Eksploatacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi.

W stosunku do tego urz dzenia obowi zuj  nast puj ce ograniczenia:
 Nie u ytkowa  w stawach k pielowych.
 Nigdy nie t oczy  innych cieczy ni  woda.
 Nigdy nie u ytkowa  urz dzenia bez przep ywu wody.
 Nie nadaje si  do celów rzemie lniczych ani przemys owych.
 Nie u ytkowa  po czeniu z chemikaliami, artyku ami spo ywczymi, substancjami atwopalnymi lub wybuchowymi.

Uwaga! Niebezpiecze stwo zniszczenia!
Urz dzenie nie mo e zasysa  powietrza lub pracowa  na sucho. Nie pod cza  urz dzenia do domowej
instalacji wodoci gowej.

Przepisy bezpiecze stwa
Niniejsze urz dzenie zosta o wyprodukowane OASE zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i
obowi zuj cymi przepisami bezpiecze stwa pracy. Pomimo tego urz dzenie mo e stanowi  zagro enie dla osób i
dóbr materialnych, je eli b dzie u ytkowane nieprawid owo, niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z
przepisami bezpiecze stwa.
Z uwagi na ogólne bezpiecze stwo niedozwolone jest u ytkowanie urz dzenia przez dzieci i m odzie  poni ej
16. roku ycia, a tak e przez osoby, które nie s  w stanie rozpozna  ewentualnych zagro e  lub nie zapozna y
si  z niniejsz  instrukcj  u ytkowania. Nale y dopilnowa , aby urz dzeniem nie bawi y si  dzieci.
Niebezpiecze stwa w wyniku kontaktu wody z pr dem elektrycznym
 Woda w po czeniu z pr dem elektrycznym w warunkach nieprzepisowo wykonanego pod czenia lub

nieprawid owej obs ugi mo e prowadzi  do ci kich obra e  cia a lub do mierci poprzez pora enie pr dem
elektrycznym.

 Przed w o eniem r k do wody nale y zawsze od czy  od napi cia wszystkie znajduj ce si  w wodzie urz dzenia.

- PL -
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Instalacja elektryczna zgodna z przepisami
 Instalacje elektryczne musz  odpowiada  krajowym przepisom instalacyjnym i mog  by  wykonywane tylko przez

specjalistów elektryków.
 Specjalist  elektrykiem jest osoba, która w oparciu o swoje wykszta cenie, wiedz  i do wiadczenie jest zdolna i

uprawniona do oceny oraz przeprowadzenia ko cowego oddania do eksploatacji wykonanych prac. Do zada  spec-
jalistów nale y te  okre lenie potencjalnych niebezpiecze stw i zapewnienia przestrzegania obowi zuj cych miejs-
cowych oraz krajowych norm, przepisów i postanowie .

 W przypadku pyta  i problemów nale y zwróci  si  do specjalisty elektryka.
 Przy czenie urz dzenia jest dozwolone tylko wtedy, je li dane elektryczne urz dzenia i zasilania energi  s  zgod-

ne. Dane urz dzenia znajduj  si  na tabliczce znamionowej na urz dzeniu lub opakowaniu b d  w niniejszej in-
strukcji.

 Urz dzenie musi by  zabezpieczone poprzez urz dzenie ochronne pr dowe, z pr dem uszkodzeniowym wynosz -
cym maksymalnie 30 mA.

 Przed u acze przewodów i rozdzielacze pr du (np. listwy z gniazdkami) musz  by  przeznaczone do u ytkowania
na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).

 Przewody cz ce z sieci  nie mog  mie  mniejszego przekroju poprzecznego ni  przewody oponowe o oznaczeniu
skrótowym H05RN-F. Przed u acze musz  spe nia  wymogi normy DIN VDE 0620.

 Po czenia wtykowe powinny by  chronione przed wilgoci .
 Urz dzenie mo e by  pod czane tylko do prawid owo zainstalowanego gniazdka.

Bezpieczna eksploatacja
 W przypadku uszkodzonych przewodów lub uszkodzonej obudowy nie wolno u ytkowa  urz dzenia.
 Nie podnosi  ani nie ci gn  urz dzenia za przewód elektryczny!
 Wszystkie przewody nale y uk ada  z odpowiednim zabezpieczeniem, aby unikn  uszkodze  i mo liwo ci

potkni cia.
 Nigdy nie nale y otwiera  obudowy urz dzenia ani nale cych do niego elementów, je li nie jest to wyra nie zale-

cane w instrukcji.
 Nale y stosowa  tylko oryginalne dla tego urz dzenia cz ci zamienne i akcesoria.
 Nigdy nie dokonywa  przeróbek technicznych urz dzenia na w asn  r k .
 Wszelkie prace naprawcze nale y zleca  autoryzowanemu punktowi serwisowemu  OASE.
 Przewody sieciowe nie mog  by  wymieniane. W przypadku uszkodzenia przewodu, dalsze korzystanie z urz dze-

nia lub jego komponentów nie jest mo liwe.
 Nigdy nie w cza  urz dzenia, gdy w wodzie przebywaj  ludzie!
 Gniazdo sieciowe i wtyczk  sieciow  nale y utrzymywa  w stanie suchym.

Wa ne! Urz dzenie jest wyposa one w magnes sta y. Pole magnetyczne mo e wywiera  wp yw na stymulato-
ry.

Monta
Urz dzenie mo e by  ustawiane pod wod  (zanurzone) lub poza stawem (suche).
Urz dzenie nale y ustawi  poni ej poziomu wody.
Urz dzenie nale y ustawi  poziomo i stabilnie na mocnym pod o u.
Wykonywanie przy czy
Rys. (B)
Zalecenia dotycz ce stosowania stopniowych ko cówek w y i ko cówek w y:
AquaMax Eco Premium 4000, 6000, 8000:
 Drugie wej cie (1): Stopniowa ko cówka w a 1 do 1½"
 Wyj cie pompy (2): Ko cówka w a 1½" (alternatywnie stopniowa ko cówka w a 1 do 1½")

AquaMax Eco Premium 12000, 16000:
 Drugie wej cie (1): Stopniowa ko cówka w a 1 do 1½"
 Wyj cie pompy (2): Ko cówka w a 2" (alternatywnie stopniowa ko cówka w a 1 do 1½")

Wsun  obejm  zaciskow  i nakr tk  z czkow  na w . Na o y  w  na stopniow  lub zwyk  ko cówk  w a i
zabezpieczy  obejm  zaciskow .
Stopniow  lub zwyk  ko cówk  w a na o y  na drugie wej cie (1) lub wyj cie pompy (2) i r cznie dokr ci  nakr tk
z czkow .
Eksploatacja urz dzenia z filtrem stawowym
Rys. (B)
Wyj cie pompy (2) po czy  z filtrem stawowym. Drugie wej cie (1) zamkn  korkiem wkr canym.
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Eksploatacja urz dzenia z filtrem satelitowym lub p ywakiem i filtrem stawowym
Rys. (C, D)
Drugie wej cie (1) po czy  z filtrem satelitowym lub p ywakiem. Wyj cie pompy (2) po czy  z filtrem stawowym.
Ustawianie regulatora wlotowego
Rys. (H)

Poluzowa  blokad  (9) (wyj  w kierunku regulatora wlotowego) i jednocze nie przesun  regulator wlotowy (5) do
odpowiedniej pozycji (0 do 4).
0: Drugie wej cie jest zamkni te. Woda b dzie zasysana tylko przez obudow  (skorupy filtracyjne).
1 do 3: Woda b dzie zasysana procentowo przez obudow  (skorupy filtracyjne) i drugie wyj cie.
4: Drugie wej cie maks. otwarte. Woda b dzie zasysana tylko przez drugie wej cie.
Zalecenie:
Przy pracy z zamkni tym drugim wej ciem regulator wlotowy (5) nale y ustawi  na 0.
Przy pracy z filtrem satelitowym lub p ywakiem regulator wlotowy (5) nale y ustawi  w zakresie od 1 do 4.
Ustawianie urz dzenia w suchym miejscu
Rys. (E, F)
Ustaw urz dzenie w miejscu nie nara onym na bezpo redni wp yw promieni s onecznych (max. 40 ºC).
Otworzy  zaciski (3) i wyj  górn  skorup  filtra.
Poluzowa  klamr  (4) i wyj  pomp  z dolnej skorupy filtra. Z czk  ss c  (6) i regulator wlotu (5) wyj  z pompy.
Wyj ruby do mocowania uchwytu (7). Uchwyt wyj  z dolnej skorupy filtra.
Nogi gumowe (8) (zapakowane osobno) w o y  w przewidziane do tego otwory na dolnej stronie uchwytu (7).
Pomp  ponownie w o y  w uchwyt (7) i zamocowa  klamr  (4).
Pod czy  przewód ss cy i ci nieniowy. Wymagane akcesoria monta owe znajduj  si  w osobnym opakowaniu.

Uruchomienie

Uwaga! Pompa nie mo e pracowa  na sucho.
Mo liwe skutki: Pompa ulegnie zniszczeniu.

rodki zabezpieczaj ce: Regularnie kontrolowa  poziom wody. Urz dzenie nale y ustawi  poni ej poziomu
wody.

Uwaga! Zainstalowany czujnik temperatury wy cza automatycznie pomp  przy przeci eniu. Pompa w cza
si  znów automatycznie po och odzeniu silnika. Niebezpiecze stwo!

Pod czenie zasilania:
W czanie: W o y  wtyczk  sieciow  do gniazdka. Urz dzenie w cza si  natychmiast, gdy zostanie pod czone do
sieci elektrycznej.
Wy czanie: Wyci gn  wtyczk  sieciow .

Wskazówka:
Fabrycznie nowa pompa osi ga maksymaln  moc dopiero po kilku godzinach roboczych.

Po uruchomieniu pompa automatycznie przeprowadza wst pnie zaprogramowan  autodiagnoz , trwaj c  ok. dwie
minuty (Environmental Function Control (EFC)). W tym czasie pompa pracuje na ró nych warto ciach pr dko ci
obrotowej i rozpoznaje, czy znajduje si  w stanie pracy na sucho / jest zablokowana lub w stanie zanurzonym w
wodzie. W przypadku pracy na sucho / przy zablokowaniu pompa wy cza si  automatycznie po ok. 90 sekundach.
Pompa rozpoczyna samoczynnie ponowne próby uruchomienia. W razie usterki odci  zasilanie i "zala  pomp " lub
usun  przeszkod . Nast pnie mo na na powrót uruchomi  urz dzenie.
Aquamax Eco Premium 12000, Eco Premium 16000
Rys. (G)
AquaMax Eco Premium 12000, 16000
Przy wy czonej funkcji SFC pompa samoczynnie optymalizuje ilo  wody i wysoko  t oczenia oraz redukuje j  a  do
50%. Dzi ki funkcji SFC urz dzenie przystosowuje si  przez ca y rok do warunków ekologicznych panuj cych w
stawie, wspomaga biologi  stawu poprzez zale ny od temperatury obieg wody (tryb zimowy, tryb przej ciowy i tryb
letni) i zapewnia oszcz dno  energii elektrycznej. Funkcja SFC nie dzia a w przypadku ustawienia suchego. Funkcj
SFC mo na w cza  i wy cza  za pomoc  suwaka na pompie. W stanie wy czenia pr dko  obrotowa nie b dzie
zmienia  si  w zale no ci od temperatury i przez ca y rok pozostanie ustawiona na warto  maksymaln . W przy-
padku zastosowania skimmera, filtra satelitarnego lub regulatora InScenio (akcesoria OASE!), w zale no ci od ur-
z dzenia, mo e by  wskazane wy czenie funkcji SFC.
Moc urz dzenia jest regulowana jedynie za pomoc  urz dzenia do zarz dzania zasilaniem OASE.
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Czyszczenie i konserwacja

Uwaga! Niebezpieczne napi cie elektryczne.
Mo liwe skutki: mier  lub ci kie obra enia.

rodki zabezpieczaj ce:
 Przed zanurzeniem r k w wodzie nale y wyj  z gniazdek wszystkie wtyczki urz dze  znajduj cych si  w

wodzie!
 Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urz dzeniu nale y wyj  wtyczk  urz dzenia.

Czyszczenie urz dzenia
W razie potrzeby wyczy ci  urz dzenie czyst  wod  i mi kk  szczotk .
 Nie wolno stosowa adnych agresywnych rodków czyszcz cych ani rozpuszczalników chemicznych, poniewa

mo e to spowodowa  zniszczenie obudowy lub zak ócenie dzia ania urz dzenia.
 W przypadku uporczywych pozosta o ci kamienia, do czyszczenia pompy mo na zastosowa  tak e zwyk y rodek

czyszcz cy, który nie zawiera octu i chloru. Nast pnie pomp  nale y gruntownie wyczy ci  czyst  wod .
Wyczy ci  pomp
Rys. (I)
Wyj  w e z urz dzenia. Otworzy  zaciski (3) i wyj  górn  skorup  filtra.
Poluzowa  klamr  (4) i wyj  pomp  z dolnej skorupy filtra. Wyj  z pompy adapter ss cy (5) i regulator (6).
AquaMax Eco Premium 4000, 6000, 8000:
 Obudow  pompy silnie obróci  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zamkni cie bagnetowe) i

zdj .
 Wyczy ci  szczotk  i czyst  wod  obudow  pompy, pier cie  uszczelniaj cy o-ring oraz wirnik.
 Sprawdzi  ewentualne uszkodzenia cz ci i w razie potrzeby wymieni  je na nowe.
 Zmontowa , wykonuj c czynno ci opisane powy ej w odwrotnej kolejno ci.

AquaMax Eco Premium 12000, 16000:
 Wyj ruby i zdj  obudow  pompy.
 Wyczy ci  szczotk  i czyst  wod  obudow  pompy, wirnik oraz uszczelk  p ask .
 Sprawdzi  ewentualne uszkodzenia cz ci i w razie potrzeby wymieni  je na nowe.
 Zmontowa , wykonuj c czynno ci opisane powy ej w odwrotnej kolejno ci.

Usterka
Usterka Przyczyna rodki zaradcze

Urz dzenie nie zasysa. Brak napi cia sieciowego
Wirnik zablokowany lub pracuje na sucho

Sprawdzi  napi cie sieciowe
Oczy ci  wzgl. skontrolowa  przewody

Niewystarczaj cy przep yw wody Zabrudzenie obudowy filtra i/lub filtra
peryferyjnego
Zatkany w

ci ni ty lub zagi ty w
Za du e opory przep ywu w w ach
System SFC redukuje ilo  wody

Oczy ci
Oczy ci , ewent. wymieni
Sprawdzi  w , ewent. wymieni
Zredukowa  d ugo  w a do niezb dnego
minimum
Wy czy  system SFC

Urz dzenie wy cza si  po krótkim czasie
pracy.

Zatkana obudowa filtra
Urz dzenie pracuje na sucho

Oczy ci
Skontrolowa  przewód zasilaj cy

Usuwanie odpadów
Urz dzenie nie mo e by  wyrzucane razem z odpadkami domowymi. Urz dzenia nale y utylizowa  tylko
poprzez przewidziany do tego system zwrotów. Przed przyst pieniem do utylizacji nale y odci  przewód
zasilaj cy urz dzenia.

Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym
Urz dzenie jest odporne na dzia anie mrozu do temperatury minus 20 °C. W razie konieczno ci wyj cia urz dzenia ze
stawu przeprowadzi  gruntowne oczyszczenie za pomoc  mi kkiej szczotki i wody, skontrolowa  urz dzenie pod
wzgl dem uszkodze  i przechowywa  je w sposób zanurzony lub nape niony wod . Nie zanurza  wtyczki sieciowej w
wodzie!

Naprawa
Uszkodzonej obudowy nie mo na podda  naprawie. Zabrania si  eksploatacji urz dzenia z uszkodzon  obudow .
Urz dzenie usun  zgodnie z zasadami utylizacji odpadów.

Cz ci ulegaj ce zu yciu
Jednostka wirnikowa to cz  ulegaj ca zu yciu i nie jest obj ta gwarancj .
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DE Staubdicht. Wasserdicht
bis 4 m Tiefe.

Mögliche Gefahren für
Personen mit Herz-
schrittmachern!

Vor direkter Sonnenein-
strahlung schützen.

Nicht mit normalem
Hausmüll entsorgen!

Achtung!
Lesen Sie die Ge-
brauchsanleitung

GB Dust tight. Submersible to
4 m depth.

Possible hazard for
persons wearing pace
makers!

Protect from direct sun
radiation.

Do not dispose of to-
gether with household
waste!

Attention!
Read the operating
instructions

FR Imperméable aux pous-
sières. Etanche à l'eau
jusqu'à une profondeur de
4 m.

Dangers possibles pour
des personnes ayant des
stimulateurs cardiaques !

Protéger contre les
rayons directs du soleil.

Ne pas recycler dans les
ordures ménagères !

Attention !
Lire la notice d'emploi

NL Stofdicht. Waterdicht tot
een diepte van 4 m.

Mogelijke gevaren voor
mensen met een pace-
maker!

Beschermen tegen direct
zonlicht.

Niet bij het normale
huisvuil doen!

Let op!
Lees de gebruiksaanwij-
zing

ES A prueba de polvo.
Impermeable al agua
hasta 4 m de profundidad.

Posibles peligros para las
personas con marcapa-
sos.

Protéjase contra la
radiación directa del sol.

¡No deseche el equipo en
la basura doméstica!

¡Atención!
Lea las instrucciones de
uso

PT À prova de pó. À prova de
água até 4 m de
profundidade.

Eventuais perigos para
pessoas com pace-
makers!

Proteger contra radiação
solar directa.

Não deitar ao lixo
doméstico!

Atenção!
Leia as instruções de
utilização

IT A tenuta di polvere.
Impermeabile all'acqua
fino a 4 m di profondità.

Possibili pericoli per
persone con pace-maker!

Proteggere contro i raggi
solari diretti.

Non smaltire con normali
rifiuti domestici!

Attenzione!
Leggete le istruzioni
d'uso!

DK Støvtæt. Vandtæt ned til 4 m
dybde.

Mulig fare for personer
med pacemaker

Beskyt mod direkte sollys. Må ikke bortskaffes med det
almindelige
husholdningsaffald.

OBS!
Læs brugsanvisningen

NO Støvtett. Vanntett ned til 4
m dyp.

Kan være farlig for
personer med pacemaker!

Beskytt mot direkte sollys. Ikke kast i alminnelig
husholdningsavfall!

NB!
Les bruksanvisningen

SE Dammtät. Vattentät till 4
m djup.

Möjlig risk för personer
med pacemaker!

Skydda mot direkt sol-
strålning.

Får inte kastas i
hushållssoporna!

Varning!
Läs igenom
bruksanvisningen

FI Pölytiivis. Vesitiivis 4 m
syvyyteen asti

Mahdollinen vaara
sydämentahdistinta
käyttäville henkilöille!

Suojattava suoralta
auringonvalolta.

Älä hävitä laitetta tavalli-
sen talousjätteen kanssa!

Huomio!
Lue käyttöohje

HU Portömített. Vízálló 4 m-
es mélységig.

A készülék veszélyes
lehet szívritmus-
szabályozóval rendelkez
személyekre!

Óvja közvetlen napsugár-
zástól.

A készüléket nem a
normál háztartási szemét-
tel együtt kell megsemmi-
síteni!

Figyelem!
Olvassa el a használati
útmutatót

PL Py oszczelny.
Wodoszczelny do 4 m
g boko ci.

Mo liwo  wyst pienia
zagro e  dla osób ze
stymulatorami

Chroni  przed bezpo -
rednim nas onecznieniem.

Nie wyrzuca  wraz ze
mieciami domowymi!

Uwaga!
Przeczyta  instrukcj
u ytkowania!

CZ Prachot sný. Vodot sný
do hloubky 4 m.

Mo�ná nebezpe í pro
osoby s kardiostimulátory!

Chránit p ed p ímým
slune ním zá ením.

Nelikvidovat v normálním
komunálním odpadu!

Pozor!
P e t te Návod k pou�ití!

SK Prachotesný. Vodotesný
do h bky 4 m.

Mo�né nebezpe enstvo
pre osoby
s kardiostimulátormi!

Chránit� pred priamym
slne ným �iarením.

Nelikvidova  v normálnom
komunálnom odpade!

Pozor!
Pre ítajte si Návod
na pou�itie

SI Ne prepu� a prahu. Ne
prepu� a vode do
globinen 4 m.

Obstaja nevarnost za ljudi
s sr nim spodbujeval-
nikom!

Za� itite pred neposred-
nimi son nimi �arki.

Ne zavrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki!

Pozor!
Preberite navodila za
uporabo!

HR Ne propu�ta pra�inu. Ne
propu�ta vodu do 4 m
dubine.

Mogu e opasnosti za
nositelje elektrostimulato-
ra!

Za�titite od izravnog
sun evog zra enja.

Nemojte ga bacati u
obi an ku ni otpad!

Pa�nja!
Pro itajte upute za
upotrebu!

RO Etan  la praf. Etan  la
ap , pân  la o adâncime
de 4 m.

Posibile pericole pentru
persoane cu by-pass
cardiac !

Proteja i împotriva razelor
directe ale soarelui.

Nu arunca i în gunoiul
menajer !

Aten ie !
Citi i instruc iunile de
utilizare !
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www.oczkawodne.co

http://piekneogrody.com.pl/category/329800/oczka-wodne-oase-living-water.html

