
 

 

Piestový kompresor Hailea 

Návod na použitie  

Hailea ACO - 318 

Hailea ACO - 300A 

Hailea ACO - 328 

Hailea ACO - 009 

Hailea ACO – 500 

Hailea ACO – 208  

 
 

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Pre dosiahnutie 

optimálneho výkonu a bezpečnosti, si prečítajte prosím tento 

návod.  

POUŽITIE  

Elektromagnetický kompresor je primárne určený na 

prevzdušňovanie jazierka a akvárií.  

POKYNY K NÁVODU NA POUŽITIE  

Pred prvým použitím si prosím prečítajte návod na použitie a 

zoznámte sa so zariadením. Bezpodmienečne dodržiavajte 

bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie. Pri 

používaní v rozpore s určeným účelom a pri nesprávnej 

manipulácii môže byt’ tento prístroj zdrojom nebezpečenstva pre 

osoby. Pri používaní v rozpore s určeným účelom zaniká z našej 

strany záruka a všeobecné prevádzkové povolenie.  

Bezpečnostné pokyny  

Firma Hailea skonštruovala tento prístroj podľa aktuálneho stavu 

techniky a podľa jestvujúcich bezpečnostných predpisov. Aj 

napriek tomu môže tento prístroj byt’ zdrojom nebezpečenstva 

pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je používaný nesprávne resp v 

rozpore s určeným účelom a pokiaľ nie sú dodržiavané 

bezpečnostné predpisy.  

Z bezpečnostných dôvodov nesmú deti a mladiství mladší ako 16 

rokov a osoby, ktoré nemôžu rozoznať‘ možné nebezpečenstvo, 

alebo nie sú oboznámené s týmto návodom na použitie, tento 

prístroj používať! Tento návod na použitie starostlivo uschovajte! 

Pri zmene vlastníka odovzdajte i návod na použitie. Všetky práce 

s týmto prístrojom smú byt’ vykonávané len podľa priloženého 

návodu. Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri 

pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii 

viest‘ k vážnemu ohrozeniu zdravia a života. Prístroj nesmie 

byt’ prevádzkovaný pod vodou !  

Neotvárajte nikdy kryt zariadenia alebo častí jeho príslušenstva 

! Porovnajte elektrické údaje napájaní s typovým štítkom na 

obale resp. na prístroji. Pri otázkach a problémoch sa pre Vašu 

vlastnú bezpečnosť’ obráťte na odborníka v obore 

elektrotechniky! Veďte pripájacie vedenie chránené tak, aby 

nedošlo k jeho poškodeniu. Používajte len káble, ktoré sú 

schválené pre vonkajšie použitie. Zaistite zástrčkové spojenie 

proti vlhkosti.  

UVEDENIE DO PREVÁDZKY  

Na to vykonajte najprv nasledujúce kroky: Spotrebič musí byť 

pri používaní uzemnený. Na prístroj sa pred zapnutím musí 

pripojiť’ vzduchová hadica. Vzduchovacie kamene by mali byt’ 

umiestené pribl. 30 cm pod hladinou vody. Dĺžku hadíc 

udržujte čo možno najkratšiu. Veďte prívodné vedenie tak, aby 

bolo chránené a pripojte transformátor do zásuvky. Po krátkej 

dobe rozbehu prúdi zo vzduchovacích kameňov vzduch. 

Neumiestňujte prístroj pod úroveň hladiny vody.  

Prípojka elektrickej energie smie byt’ prevedená podľa EVU a 

VDE len autorizovaným odborníkom. Pre všetky inštalácie platí 

VDE 0100 čast’ 702. Odchýlka menovitého napätia +6% a 

-10%. Všetky výkonové dáta sú uvedené na typovom štítku. 

Všetky práce na prístroji musia byt’ vykonávané v 

bezprúdovom stave.  

VLASTNOSTI  
1. Puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny  

2. Jednotku poháňa elektromagnetický motor.  

3. Jeho konštrukcia zabezpečuje odolnosť a nízsku spotrebu 

energie.  

4. Konštantná teplota a tlak zabezpečujú spoľahlivú 

prevádzku  

 

Čistenie:  
Najprv odpojte prívod elektrickej energie a zaistite prístroj proti 

opakovanému zapnutiu. Pri poklese výkonu vyčistite otvor pre 

vstup vzduchu v dne krytu. Výrobok čistite vlhkou handrou.  

LIKVIDÁCIA  

Prístroj sa musí zlikvidovat’ podľa národných zákonných 

ustanovení. Informujte sa u Vášho odborného predajcu.  

 

Výrobca:  
Fischfarm Otto Schierhölter  
Kattenvenner Str. 28  

49219 Glandorf 

 

Distribútor v SR  

Petomar Slovakia s.r.o. č.d. 820, Dolná Streda  


