
 

Pokyny k tomuto Návodu na použitie 
 

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 
SK 

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. 

 
 

 A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A. 
 
 

 

Použitie v súlade s určeným účelom 
 

Hailea ACO 007, ďalej nazývaný „prístroj“, sa smie používať iba nasledovne:
 

• Na ventiláciu a zásobovanie záhradných jazierok kyslíkom. 
 

• Pre nasadenie vo fontánach a jazierkach. 
 

• Prevádzka pri dodržaní technických údajov. 
 

Počas zimnej periódy môže prístroj slúžiť ako udržiavač pred zamrznutím, aby zabránil zamrznutiu jazierka. Predpo-
kladom je, aby nebol prekročený maximálny prípustný stupeň chladu vonkajšej teploty. 
 
 

 

Bezpečnostné pokyny 
 

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

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8  rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod 
dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a po-
chopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. 
Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 
Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu. 
 

Návod na použitie



 
 

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 skúse-
nosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie 
možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení. 

 

• 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. 

 

• Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. 
 

• Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý 
nie je väčší než 30 mA. 

 

• Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku 
(chránené pred striekajúcou vodou). 

 

• Bezpečnostná vzdialenosť prístroja od vody musí byť minimálne 2 m. 
 

• Zástrčkové spoje chráňte pred vlhkosťou. 
 

• Pripojte prístroj len na zásuvku inštalovanú podľa predpisov. 
 
 

 

Bezpečná prevádzka 
  

• Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom. 
• Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.  
• Vedenia uložte 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. 
 

• Poškodené pripojovacie vedenia sa nedajú nahradiť. Zlikvidujte prístroj. 
 

• Prevádzkujte zariadenie len transformátorom, ktorý ste obdržali spolu s dodávkou. 
 

• Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché. 
 



 
 

Inštalácia a pripojenie 
 

Inštalácia prístroja 
 
 

• Prístroj nainštalovať vodorovne a zabezpečený proti zaplaveniu. 
Dodržte aspoň 2 m bezpečnostnú vzdialenosť prístroja od vody. 

• Prístroj nainštalovať nad hladinou vody, inak bude poškodený spätným tokom vody.  
Škody spôsobené nesprávnou inštaláciou nie je možné reklamovať v rámci záruky. 
 
 

 

Zapojiť prístroj 
 
 

 

 Pozor! Nebezpečné elektrické napätie. 
Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia. 
Ochranné opatrenia: 
• Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätím U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachádzajú vo 

vode: Prístroje a inštalácie odpojte od napätia skôr, ako siahnete do vody. 
• Pred prácami na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napätia. 
• Zaistite ho proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu. 

 
 

 

• Vzduchovú hadicu položiť chránene, hadica by pritom mala čo možno najkratšia. 
• Odvzdušňovacie kĺzadlo spojiť so vzduchovou hadicou a umiestniť v jazierku.  
• Voľný koniec vzduchovej hadice nasunúť na výpust vzduchu na prístroji.  
 
 

 

Uvedenie do prevádzky 
 

Zapnutie prístroja: Sieťovú zástrčku transformátora zastrčte do zásuvky. Prístroj sa okamžite zapne. 
Vypnutie prístroja: Vytiahnite sieťovú zástrčku transformátora zo zásuvky. 
 
 

 

Čistenie a údržba 
 
 

 

 Pozor! Nebezpečné elektrické napätie. 
Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia. 
Ochranné opatrenia: 
• Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätím U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachádzajú vo 

vode: Prístroje a inštalácie odpojte od napätia skôr, ako siahnete do vody. 
• Pred prácami na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napätia. 
• Zaistite ho proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu. 

 
 

 

 
 

 

Nahradiť membrány 
 

 
Upozornenie!
• Prístroj nesmie byť prevádzkovaný s chybnou membránou.

 

 

 
 
 

Uloženie/prezimovanie 
 

Ak je prístroj v nepretržitej prevádzke, môže zostať nainštalovaný aj za mrazu. V opačnom prípade skladujte prístroj 
v suchej miestnosti (teplota miestnosti). 
 
 

 

Súčasti podliehajúce opotrebeniu 
 

Nasledujúce komponenty sú diely podliehajúce opotrebovaniu a nevzt’ahuje sa na ne záruka: 
 

• Membrána 
 
 

 

Odstránenie porúch 
 
 

 

Porucha Príčina Odstránenie 
Prístroj nebeží Chýba sieťové napätie Skontrolujte sieťové napätie 
Prístroj nečeprá vzduch alebo je dodávané 
množstvo nedostačujúce. 

Odvzdušňovacie kĺzadlá sú znečistené Vyčistiť odvzdušňovacie kĺzadlá 
Vzduchový filter je znečistený Vyčistiť vzduchový filter 
Chybná membrána Vymeniť membrány 

Prístroj je nezvyčajne hlasný Chybná membrána Vymeniť membránu 
 



 
 
 

 

 

 

Likvidácia 
 
 

 

 Upozornenie 
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. 
• Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém. 

 

Model ACO 007 24V
Napájanie: DC 24V
Príkon: 130W
Výstup: 140 l/min
Tlak: 0,08 MPa
Obsah dodávky:
Vzduchovacia pumpa
20 cm prípojovacia hadička
Konektor na napojenie vzduchovacej pumpy
Konektor na napojenie pripojovacej hadicky mosadzný
Rozdeľovač vzduchu na 16 výstupov

Model ACO 007 12V
Napájanie : DC 12V
Príkon 130W
Výstup: 140 l/min
Tlak: 0,08 MPa
Obsah dodávky:
Vzduchovacia pumpa
20 cm prípojovacia hadička
Konektor na napojenie vzduchovacej pumpy
Konektor na napojenie pripojovacej hadicky mosadzný
Rozdeľovač vzduchu na 16 výstupov

Záručné podmienky
Pri dodržaní záručných podmienok a pokynov pre montáž a obsluhu sa na vzduchovacie pumpy HAILEA ACO 007 12V, HAILEA 
ACO 007 24V (ďalej prístroj) poskytuje záruka po dobu 24 mesicov odo dňa predaja prístroja. Záruka sa poskytuje na závady 
materialové, výrobné alebo konštrukčné. Dokladom o zakúpení je bloček (paragon) z registrovanej pokladne predajcu. Ak zistí 
zákazník chybu na prístroji, odošle ho, prípadne osobne doručí na adresu predajcu: PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., č.d. 870 (areál 
Velba), 925 63  Dolná Streda do servisnej opravy s reklamáciou a dokladom o kúpe prístroja, pričom prístroj nesmie byť rozobratý 
neoprávnenou osobou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym zapojením prístroja, 
nevhodním skladovaním, dopravou, prevozom v inom prostredí a za iných podmienok,než pre ktorý bol prístroj určený, na násilné 
zásahy, úpravy a demontáž. Za nedodržanie záručných podmienok sa považuje aj skrátenie, či iná úprava napájacieho kábla. Záruka 
sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu: vzduchovacia membrána Záruka sa predlžuje o dobu po ktorú bol výrobok v 
záručnej oprave.

Distribútor:
PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., č.d. 870 (areál Velba), 925 63  Dolná Streda 
www.zahradnejazierka.sk

http://www.oase-livingwater.com/spareparts_INT
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