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Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup miniaturního čerpadla pro pokojové fontánky.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

 

Účel použití 
Toto malé výkonné ponorné čerpadlo představuje ideální řešení pro pokojové fontánky  
a vodotrysky (vodní hry), neboť zabírá velice málo místa. Průtok vody u tohoto čerpadla  
můžete nastavit v rozmezí 60 až 120 l/h. 

 

Vlastnosti 
• Toto malé ponorné čerpadlo pro pokojové fontánky (vodotrysky) slouží k čerpání čisté vody 

(bez plovoucích příměsí). Nikdy nepoužívejte čerpadlo pro přečerpávání jiných kapalin 
(např. slané vody, benzínu, topného oleje, chemikálií, rozpouštědel nebo v potravinářství). 

• Ponorné čerpadlo s kompaktní konstrukcí je vybaveno funkcí nastavení množství 
přečerpávané vody a lze jej napájet pouze ze síťové zásuvky se střídavým napětím  
230 V / 50 Hz. 

• Čerpadlo není určeno pro provoz na sucho, provozováním čerpadla na sucho riskujete 
poškození čerpadla a ztrátu záruky! Čerpadlo smí bát provozováno pouze tehdy, je-li úplně 
ponořené pod vodou. 

• Čerpadlo je určeno pouze pro používání v uzavřených prostorách.  
Venkovní používání není dovoleno. 
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Uvedení do provozu 
 
 

Je-li to nutné, připevněte vhodnou hadici na výstup čerpadla. Ujistěte se, že je připojení  
pevné a nemůže dojít k jeho samovolnému uvolnění, použijte např. stahovací pásek. 

Nainstalujte čerpadlo do vody, např. ke vnitřní fontáně. Čerpadlo musí být kompletně 
ponořené.  
Pootočte čerpadlem pod vodou, aby utekly vzduchové bublinky.  
V závislosti na umístění může být třeba, aby bylo čerpadlo přichyceno např. stahovacím 
páskem,  
aby se při provozu nepohybovalo. Zajistěte, aby nebyly vstupní otvory čerpadla ucpané. 
 

V průběhu čerpání se může stát, že voda stříká mimo nádobu s čerpadlem  
a mohlo by tak dojít k poškození nábytku nebo podlahy, v takovém případě 
můžete kolem výstupu čerpadla rozmístit vhodnou podložku. 

 
Pro spuštění čerpadla stačí připojit síťovou zástrčku do elektrické zásuvky. 

Čerpadlo začne fungovat neprodleně po připojení k elektřině. 

Pokud čerpadlo nečerpá nebo je průtok velmi nízký, v čerpadle zůstal ještě nějaký vzduch.  
Počkejte několik sekund, odpojte na krátkou chvíli čerpadlo od elektřiny a opětovně jej připojte. 

  
 
 

Vytvořte na síťovém kabelu smyčku na 
odkapávání vody. Tato smyčka zabraní přístupu 
vody do síťové zásuvky a minimalizuje 
úrazu elektrickým proudem. 

 

Potřebné množství čerpané vody nastavíte následujícím způsobem: 
Posuňte příslušnou páčku čerpadla směrem k (+) = zvýšení průtoku 
vody nebo k (-) = snížení průtoku vody. 

 
Pokud budete chtít ponořit do vody s čerpadlem ruku, 
odpojte čerpadlo a ostatní přístroje od síťového napájení. 

 

Bezpečnostní předpisy 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do čerpadla. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. 
Připojení a provozování čerpadla nedovoleno pouze k síťové zásuvce, která je připojena  
k 30 mA proudovému chrániči. Připojení a manipulaci provádějte s opatrností, hrozí riziko úrazu 
el. proudem. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou 
malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují 
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Údržba a čištění 
 

Před každým čištěním čerpadla vytáhněte zástrčku 
síťového kabelu ze síťové zásuvky. 
Čistěte čerpadlo v pravidelných intervalech. Za tímto 
účelem stáhněte z tělesa čerpadla [1] kryt nasávání [2]. 
Nyní můžete vyndat páčku nastavení dodávaného 
množství vody, kryt lopatkového kolečka [3] a lopatkové 
kolo [4]. Vyčistěte všechny tyto díly čerpadla důkladně 
pod teplou tekoucí vodou. K čištění pouzdra používejte 
pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro 
čerpadla. Čerpadlo po vyčištění opětovně složte dohromady. 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Technické údaje  
 

Provozní napětí: 230 V/AC, 50 Hz 

Příkon: max. 2,5 W 

Třída ochrany: II 

Krytí: IP 68 

Průtok vody (nastavitelný): cca 60 až 120 l/h  

Max. dopravní výška: 0,4 m  

Max. hloubka ponoru: 0,4 m 

Hadicové připojení: vnější Ø: 8 mm 

Délka síťového kabelu: cca 1,5 m 

Rozměry (d x š x v): 58,5 x 42 x 36 mm 

Hmotnost: 180 g 
 

Záruka  
 

Na malé čerpadlo pro pokojové fontánky poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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