POMPA ZANURZENIOWA 7W
MODEL: AG591

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Wydajna pompka zanurzeniowa do oczka wodnego, idealnie sprawdzi się jako
pompa fontannowa lub do zbudowania małego wodospadu.

2. Instalacja i uruchomienie
Pompę należy ustawić na dnie zbiornika zabezpieczając przed przewróceniem
oraz, w miarę możliwości, osłaniając pompę przed wciąganiem zanieczyszczeń
np.: piasku. Pompę można także zawiesić na lince pod powierzchnią wody, jeśli
zbiornik jest wystarczająco głęboki.
Po pierwszym uruchomieniu odczekaj 60-120s aby pompa wytłoczyła powietrze
zanim zacznie tłoczyć wodę.
Uwaga: Nie podłączaj pompy bez wody. Może to uszkodzić urządzenie.

Cechy produktu
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
• Pompka do wody, jej kompaktowe wymiary i wysoka wydajność sprawia,
że ma szerokie zastosowanie m.in. do budowania fontann, wodospadów,
przepompowywania płynów, budowy chłodzenia wodnego itp.
• Prosta w montażu i obsłudze.
• Jest bardzo cicha i energooszczędna, sprawdzona konstrukcja i
udowodniona niezawodność.
• Antywibracyjne nóżki wyciszające pracę pompki.
• Przystosowana do pracy ciągłej.
• W zestawie króćce na wąż 8mm i 12mm.
Dane techniczne
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie : 230V
Pobór mocy: 7W
Typ: zanurzeniowa
Maksymalna wydajność: 400L/h
Podnoszenie słupa wody: 1m
Wymiary: 65mm x 44m x 54mm
Długość kabla zasilającego: 1,5m

W zestawie
•
•
•
•

Elektryczna pompka wody
Komplet końcówek
Instrukcja obsługi
Całość zapakowana w solidne kartonowe pudełko

Budowa:

3. Uwagi i środki ostrożności
• Pompa może być zasilana jedynie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
• Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru zwłaszcza, gdy w pobliżu są
dzieci.
• Jeśli kabel zostanie uszkodzony nie można ponownie używać urządzenia.
• Sprawdzaj regularnie stan techniczny , a w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości skonsultuj się z naszym Działem Serwisu .
• Podczas jakichkolwiek prac konserwacyjnych wszystkie urządzenia
powinny być odłączone od prądu.
• Przy zanurzaniu lub wyciąganiu pompy z wody kabel musi być odłączony
od zasilania.
• Zanim uruchomisz pompę upewnij się czy jest dobrze zamontowana.
Pamiętaj, że musi się znajdować się pod powierzchnią wody, ale nie
głębiej niż 100 cm.
• Wymiana króćca: wyciągnij aktualnie używany króciec, w to samo miejsce
włóż inny króciec z dołączonych do zestawu
• Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyciągnij wtyczkę zasilającą z
gniazda.
• Urządzenie nie może być stosowane do tłoczenia
substancji agresywnych, ściernych, żrących,
łatwopalnych lub wybuchowych jak np.:
– słona woda
– wodna zawiesina piasku
– żywność
– środki czyszczące
– paliwa, oleje, smary
– benzyny, rozpuszczalniki
– ścieki z klozetów i urynałów
• Nigdy nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji
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