
 

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.
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.




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 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.

Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.

Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej 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.

Pripojovacie vedenia sa nemôžu vymieňať. Keď je vedenie poškodené, prístroj, resp. komponenty zlikvidujte.

Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.



 

Návod na použitie Vymeňte membrány odskrutkovaním krytu čerpadla.
Na menbrány sa nevzťahuje ročná záruka.
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. Pred použitím pozorne prečíajte tento návod.

. Zariadenie je vhodné iba pre vnútorné použitie.

. Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá

3. Vzduchové kameňe
každoročne.

a

napájaciemu napätiu.
. Vzduchové čerpadlo nainštalujte na suchom,

bezprašnom mieste.
. Vždy umiestnite čerpadlo nad hladinu vody inak sa

Ochrana životného prostredia
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môže čerpadlo zaliať vodou. Alternatívne môžete použiť
spätnú klapku, a v tom prípade môže byť umiestnené pod
úrovňou hladiny vody. Nie však do vody! Elektrotechnické prístroje sa nemajú odstraňovať spolu s

domácim odpadom. Dopravte, prosím, starý nepotrebný
prístroj do miestnej zberne. Ďalšie informácie obdržíte od
predajcu alebo od podniku pre odstraňovanie odpadov.
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. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vodou.
. Pred každou údržbou, odpojte vzduchové čerpadlo od

elektrickej siete.
. Ak nemôže byť vymenený poškodený napájací kábel,

je potrebné vymeniť celú jednotku.
. Zaistite, aby vzudchovacie kamene a hadičky neboli
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upchaté. Inak hrozí prehriatie vzduchového čerpadla a
jeho poškodenie.
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Bezpečnostné ustanovenia:
• Prívod el. prúdu musí zodpovedať špecifikáciám

výrobku. Prípadne sa informujte u dodávateľa el.
energie o pripojových predpisoch. Čerpadlo
alebo sieťový kábel nepripojujte, ak
nezodpovedajú menovaným predpisom.
Prevzdušňovacie čerpadlo sa musí napájať cez
prúdový chránič RCD s menovitým

•

vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.
Pri akejkoľvek údržbe zariadenie ho najprv
odpojte od el. siete.
Zariadenie sa smie používať len na tie účely, na
ktoré bolo vyrobené.

•

•

Údržba:
1. Súčasťou balenia sú náhradné menbrány. V prípade, že
čerpadlo pracuje menej efektívne, vymeňťe membrány
a skontrolujte vnútro čerpadla pre známky nečistôt,
vlhkosti a korózie.


