
 

Návod na použitie Flexi-Power

Pokyny k tomuto Návodu na použitie
S kúpou Super Fish Flexi Power ste urobili dobré rozhodnutie.
Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na
tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byt’ vykonávané len podľa priloženého návodu.
Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.
Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Symboly v tomto návode
Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam:

Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätím
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo
ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.

Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo
ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.

Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu.

Rozsah dodávky
A
1
2

Počet
1
1

Popis
Flexi-Power
Zapichovací kolík

Použitie v súlade s určeným účelom
Flexi-Power, ďalej len "prístroj", sa smie používať výlučne ako napájací rozdeľovač. Prístroj sa smie používať pri
teplote prostredia od -20 °C do +45 °C.

Bezpečnostné pokyny
Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa
neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby
so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním
pracujú za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne bezpečného použitia
zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z neho vyplývajú.
Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti
vykonávať bez dohľadu.

1



 

Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny
− Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť

k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
− Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Elektrická inštalácia podľa predpisov
− Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba

kvalifikovaný elektrikár.
− Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a

skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpozna-
nie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.
Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom.
Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom,
ktorý nie je väčší než 30 mA.

−
−

−

−

−

Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v interiéri
(chránené pred striekajúcou vodou).
Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.

Bezpečná prevádzka
−
−
−
−
−
−

Spôsob ochrany IP 44).
Prístroj, pripojenia a zástrčky nie sú vodotesné a nesmú sa ukladať, príp. montovať do vody.
Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na
obsluhu.

− Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problémy možné odstrániť, kontak-
tujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.

−
−

Inštalácia
Prístroj osaďte takto:
− Postavte prístroj vodorovne a tak, aby bol chránený pred vodou, na suchom mieste, min. 2 m od okraja vodnej

nádrže.
−
−
−

Zastrčte zapichovací kolík celou dĺžkou do zeme.
Nasaďte prístroj na zapichovací kolík kolík (zapichovací kolík umiestnite do príslušného uloženia).
Skontrolujte stabilitu.
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Elektrická inštalácia
Prívod el. prúdu vytvoríte nasledovne:
− Nasuňte zásuvku prívodu el. prúdu na zástrčku prístroja.

Uvedenie do prevádzky

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia.
Ochranné opatrenia:
−
−

Prístroj prevádzkujte len s ochranným krytom.
Prístroj sa musí postaviť v bezpečnostnej vzdialenosti min. 2 m od vody a musí byť chránený proti zaplave-
niu.

Pripojenie prístrojov na napájací rozdeľovač
Vaše prístroje pripojíte na napájací rozdeľovač takto:
− Uistite sa, či sa váš prístroj sa smie do tejto zásuvky pripojiť. K tomu si prečítajte návod na použitie prístroja,

ktorý sa má pripojiť.
−
−

Vytvorte pripojenie.
Bezpodmienečne použite odľahčenie od ťahu na prístroji pre pripojovací kábel.

Doplňujúce pokyny pre prevádzku
− Prístroj je bez napätia iba pri vytiahnutej sieťovej zástrčke.

Čistenie a údržba

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie!
Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia.
Ochranné opatrenia: Pred prácami na prístroji vypnite najprv sieťové napätie.

Vyčistenie prístroja
Prístroj čistite s mäkkou, čistou a suchou utierkou. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky
alebo chemické rozpúšťadlá, lebo tieto pôsobia na puzdro prístroja agresívne alebo by mohli ovplyvniť funkciu prístro-
ja.

Likvidácia
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém
odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.

Technické informácie

Zásuvky: 4 x 230 V
Maximálne zaťaženie: 3680 W
Dĺžka kábla: 8 metrov
Počet zásuviek: 4
Typ zásuviek: striekaniu a dažďu odolné (IP44)

Záručné podmienky

Záruka je 2 roky od dátumu predaja na dokázateľné materiálové a výrobné
vady. Predpokladom pre záručné plnenie je predloženie dokladu o kúpe. Nárok na záruku zaniká pri nesprávnej
manipulácii, elektrickom alebo mechanickom poškodení nesprávnym používaním a pri neodborných opravách,
vykonávaných neautorizovanými dielňami. Pri uplatnení záručného nároku zašlite reklamovaný prístroj alebo defektnú
súčiastku s popisom závady a dokladom o kúpe na vlastné náklady firme Petomar Slovakia, s.r.o., č.d. 870 (Váhovská ul.)
areál VELBA, 925 63 Dolná Streda. Petomar Slovakia,s.r.o. si vyhradzuje právo, účtovat montážne náklady. Petomar Slo-
vakia, s.r.o. neručí za škody vzniknuté pri transporte. Tieto musia byť neodkladne uplatnené voči dopravcovi. Ďalšie
nároky, akéhokoľvek druhu, obzvlášt následné škody, sú vylúčené. Touto zárukou nie sú dotknuté nároky konečného
zákazníka voči predajcovi.

Distribútor: Petomar s.r.o.,Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda
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