
Návod  na  použitie
menbránových  okysličovačov
OSAGA/Hailea/AquaForte

MK-10,  MK-20,  MK-30,  MK-60,
MK 9510 

Vzduchovacie  kompresory  Osaga  na
vhodné na domáce i  vonkajšie  použitie,
vyrobené z kvalitného materiálu. 

 1. Pred použitím pozorne prečítajte tento
návod.

 2.  Uistite  sa,  že  napätie  uvedené  na
štítku zodpovedá napájaciemu napätiu. 

3.  Napojte  vzduchovaciu  hadičku  na
vzduchovač  a  na  druhý  koniec  napojte
vzduchovací  kameň.   Čím  hlbšie  bude
vzduchovací   kameň   umiestnený  vo
vode, tým viac sa bude zmenšovať výkon
zariadenia. 

4. Vždy umiestnite čerpadlo nad hladinu
vody inak sa môže čerpadlo zaliať vodou.
Alternatívne  môžete  použiť  spätnú
klapku,  a  v  tom  prípade  môže  byť
umiestnené  pod  úrovňou  hladiny  vody.
Nie však do vody!

 5.  Záruka  sa  nevzťahuje  na  škody
spôsobené vodou.

 6.  Pred  každou  údržbou,  odpojte
vzduchové čerpadlo od elektrickej siete. 

7. Ak nemôže byť vymenený poškodený
napájací kábel, je potrebné vymeniť celú
jednotku. 

8.  Zaistite,  aby vzduchovacie  kamene a
hadičky  neboli  upchaté.  Inak  hrozí
prehriatie  vzduchového  čerpadla  a  jeho
poškodenie.

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.
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Údržba a záruka: 

1. V prípade, že čerpadlo pracuje menej
efektívne,  vymeňte  membrány  a
skontrolujte vnútro čerpadla pre známky
nečistôt,  vlhkosti  a  korózie.  Vymeňte
membrány  odskrutkovaním  krytu
čerpadla. 

2. Na  zariadenie sa vzťahuje záruka  24
mesiacov, na membrány 6 mesiacov.

 3.  Vzduchové  kamene  a  vzduchové
hadice  meňte  každoročne.  Ochrana
životného  prostredia  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.

Zariadenie používajte iba na ten účel na
ktorý je určené.  Všetky časti  zariadenia
opravujte iba v autorizovanom servise. 

Záruka  sa  nevzťahuje  na  nesprávne
zaobchádzanie  s výrobkom.    Vyrobené
v Číne.

Distribútor v SR 
Petomar s.r.o., Váhovská 870, Dolná Streda 92563


