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Predvidena uporaba 
 
Primerna je za mini vodomet. Na podlagi njene izvedbe jo lahko uporabite tudi na primer v 
sistemu modelne železnice, kjer lahko črpa vodo za rečni tok. 
 
Pred uporabo izdelka je nujno treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v 
teh navodilih za uporabo! 
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s 
tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.  
 
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in 
poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse 
pravice pridržane. 
 
Vsebina paketa 
 
• Črpalka za sobno fontano  
• Navodila za uporabo 
 
Varnostni napotki 
 

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za 
posledično škodo!  

 
Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih 
napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije. 

 
a) Splošno 
 
• Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka 

na lastno pest nista dovoljena.  
• Izdelek ni igrača. Naprave z napajanjem prek električnega omrežja ne sodijo v otroške 

roke. Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še posebej previdni. Izdelek uporabljajte 
tako, da ga otroci ne morejo doseči. 

• Črpalka je izdelana v skladu z zaščitnim razredom II in vrsto zaščite IPx8. Kot vir napajanja 
za črpalko lahko uporabite samo ustrezno električno vtičnico javnega elektroenergetskega 
omrežja. 
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• V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne 
naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev! 

• Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko 
nevarna igrača. 

• Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z 
majhne višine. 

• Če se pojavijo vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, potem 
prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali na drugega strokovnjaka. Če imate 
dvome o delovanju ali varnosti izdelka se obrnite na strokovnjaka. 

 
b) Delovanje 
 
• Električna vtičnica, na katero priključite črpalko, mora biti enostavno dostopna. 
• Električni vtič zaščitite pred vlago in mokroto. Pri namestitvi črpalke pazite, da voda ne teče 

ob električnem kablu v smeri električnega vtiča. Električni kabel mora tvoriti zanko proti 
kapljanju. 

...Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara! 
• Črpalko lahko priključite samo na električni vtičnico, ki je priključena prek predvklopljenega 

zaščitnega stikala na diferenčni tok (FID-stikala) s sprožilnim tokom maks. 30 mA. 
• Uporaba v plavalnih bazenih, kopalnih kadeh ali kabinah za prhanje ni dovoljena. 
• Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Ni primeren za uporabo na prostem. 
• Ko električni vtič vlečete iz vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel. 
• Bodite pozorni na to, da se električni kabel ne more zmečkati ali poškodovati na ostrih 

robovih. 
•.Če črpalka oz. električni kabel kažeta znake poškodb, se ju ne dotikajte, saj obstaja 

nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!  
...Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice, na katero je priključena črpalka 

(npr. izklopite ustrezno avtomatsko varovalko oz. odvijte varovalko, nato izklopite FID-
stikalo). 

...Šele nato izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.  

...Nato črpalke več ne uporabljajte, temveč jo odstranite okolju prijazno. Poškodovanega 
električnega kabla ni možno zamenjati! 

• Črpalka ni primerna za suhi tek. V tem primeru čez kratek čas pride do uničenja izdelka, s 
tem pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Črpalko uporabljajte samo takrat, ko je 
popolnoma potopljena v vodo.  

• Kot tekočina za črpanje je dovoljena samo čista voda (temperatura: +5 ... +35 °C). Nikoli ne 
črpajte drugih tekočin (npr. slana voda, bencin, kurilno olje, kemikalije, topila ali živila).  

 
Priključitev in priprava na uporabo 
 

 
Upoštevajte napotke v poglavju „Varnostni napotki“. 
 

 
Na izhodni nastavek po potrebi pritrdite primerno cev. Bodite pozorni na to, da je cev dobro 
fiksirana in se ne more zrahljati. Cev fiksirajte npr. s pomočjo kabelske vezice. 
 
Črpalko potopite v vodo, npr. v sobni fontani. Črpalka se mora pri tem popolnoma potopiti. 
Črpalko malce premikajte sem in tja, tako da lahko uide zrak, ki se nahaja v črpalki.  
 
V odvisnosti od mesta uporabe je treba črpalko fiksirati npr. s pomočjo kabelske vezice, tako 
da se ne more premikati. Bodite pozorni na to, da ne boste zakrili sesalnih odprtin črpalke.  
 

Pri uporabi boste morda morali uporabiti primerno podlago (npr. zunaj okoli sobne 
fontane), tako da morebitno škropljenje vode ne bo poškodovalo pohištva ali tal.  
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Za zagon črpalke priključite električni vtič na električno vtičnico.  
 
Črpalka se ob priključitvi takoj zažene.  
 
Če črpalka črpa malo vode ali pa vode sploh ne črpa, potem se v njej še nahaja nekaj zraka. 
Počakajte nekaj sekund oz. črpalko za kratek čas ločite od električne vtičnice ter jo nato 
ponovno priključite.  
 

Pri tem nujno upoštevajte, da mora električni kabel tvoriti zanko proti kapljanju. Ta 
preprečuje, da bi voda tekla vzdolž električnega kabla proti električni vtičnici.  
 
Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara! 

 

 
 
Želeno količino črpanja lahko nastavite z drsnikom na sprednji strani črpalke. Če drsnik 
premaknete v smeri „+“, potem se količina črpanja poveča. Če drsnik premaknete v smeri „-“, 
se količina črpanja zmanjša.  
 

 
 
Čiščenje 
 

 
 
• Preden črpalko v namen čiščenja vzamete iz vode, izvlecite električni vtič iz električne 

vtičnice. 
• S črpalke (1) odstranite pokrov za sesalno odprtino (2). Nato lahko izvlečete pokrov za 

pogonsko kolo (3), v katerem se nahaja drsnik za količino črpanja. 
...Nazadnje izvlecite še pogonsko kolo (kolo držijo magneti motorja, zato samo od sebe ne 

pade iz ohišja). 
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• Vse sestavne dele previdno očistite pod čisto, mlačno vodo. Ne uporabljajte agresivnih 
kemikalij ali čistilnih sredstev. Alge ali drugo trdovratno umazanijo lahko previdno 
odstranite s pomočjo krtače (npr. zobna ščetka), vendar pri tem ne uporabljajte sile. 

• Po čiščenju pogonsko kolo (4) ponovno vstavite v črpalko (1). Pokrov za pogonsko kolo (3) 
vstavite v črpalko. Nato je treba na črpalko še natakniti pokrov za sesalno odprtino (2). Pri 
tem bodite pozorni na pravilen položaj drsnika za količino črpanja. 

 
Odstranjevanje 

 
Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke!  
 
Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi predpisi. 

 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: .................................................................................... 230 V/AC, 50 Hz 
Vrsta zaščite: ..................................................................................................................... IPx8 
Vrsta zaščite: .......................................................................................................................... II 
Poraba moči: ......................................................................................................... maks. 2,5 W 
Količina črpanja: ............................................................................ nastavljiva, pribl. 60-120 l/h 
Višina črpanja: ....................................................................................................... maks. 0,4 m 
Potopna globina: ................................................................................................... maks. 0,4 m 
Cevni priključek: ........................................................................................................... Ø 8 mm 
Dolžina kabla: .......................................................................................................... pribl. 1,5 m 
Mere: ......................................................................................... (D x Š x V) 58,5 x 42 x 36 mm 
Teža: ................................................................................................................................ 180 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Mini črpalka za sobno fontano Renkforce 
Kat. št.: 11 73 466 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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