
 

Jebao FC-300 
Regulátor otáček 

 
Osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmějí regulátor otáček používat! 

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 

nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi, nebo znalostmi, kromě případu, že by tyto osoby byly pod dohledem osoby 

odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat. Je třeba dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, 

že si s přístrojem nehrají. 

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku. 

Účel použití: 

Přiměřeným použitím regulátoru otáček FC-300 je regulace otáček asynchronních motorů. 

Bezpečnostní pokyny: 

Regulátor otáček FC-300 je vhodný pro použití v domě, ale i ve venkovním prostředí, např. na zahradě nebo terase. Pokud 

přístroj vykazuje viditelné poškození, nesmí být uveden do provozu. Pokud regulátor otáček používáte s čerpadlem pro 

vodotrysk nebo pro zahradní jezírko, musí být regulátor otáček připojen na předpisovou zásuvku s ochranným kontaktem a 

chráničem s detekcí chybového proudu (F1 spínač 30mA). Přípojná zásuvka musí být umístěna v oblasti chráněné před vodou 

a min. 2m od okraje jezírka. 

Elektrická instalace u zahradních jezírek a vodotrysků a jejich ochranná oblast musí odpovídat platným předpisům. Obraťte se 

na odborného elektrikáře. 

Uvedení do provozu: 

Zastrčte regulátor otáček do předpisové zásuvky s ochranným kontaktem. Zastrčte síťovou zástrčku jezírkového čerpadla do 

regulátoru otáček. Otáčením knoflíku na přední straně ve směru hodinových ručiček jezírkové čerpadlo zapnete. Dalším 

otáčením ve směru hodinových ručiček se otáčky jezírkového čerpadla snižují na požadovanou hodnotu. Tím se také snižuje 

spotřeba proudu. Pomocí FC-300 je možné regulovat čerpadlo od téměř plného výkonu (max.) až na minimální výkon (min.). 

Min. hodnota závisí na výkonu daného čerpadla. 

Záruční podmínky: 

Pro tento regulátor máte nárok na poskytnutí záruky v trvání 24 měsíců, který začíná dnem dodání. K tomuto účelu slouží jako 

potvrzení doklad o zaplacení. Škody, které mají původ ve vadě materiálu, nebo v chybném zpracování bezplatně opravíme 

během záruční lhůty nebo podle našeho uvážení nahradíme poškozené díly. Škody, které vzniknou chybou v montáži nebo 

obsluze, nedostatečné péči, působením mrazu, normálním opotřebením, nebo neodbornými pokusy o opravu, pod tuto záruku 

nespadají. Za následné škody vzniklé výpadkem regulátoru (tudíž výpadkem čerpadla) nebo neodbornou manipulací 

nezodpovídáme. V případě požadavku záruky nám prosím, regulátor bezplatně zašlete spolu s dokladem o koupi od Vašeho 

specializovaného obchodníka, u kterého jste výrobek koupili. Nebo přístroj zašlete prodejci, u kterého jste přístroj zakoupili opět 

s dokladem o koupi. 

Likvidace: 

Likvidace elektrických přístrojů uživateli v soukromých domácnostech v EU  

Produkt se nesmí odstraňovat spolu se zbytkovým odpadem, ale musí se dovést k oddělenému sběru. Vy zodpovídáte za 

odevzdání přístroje na náležitém místě k likvidaci a opakovanému zhodnocení, a tím přispíváte k ochraně životního prostředí. 

Bližší informace k Vašim příslušným komunálním sběrnám dostanete na místních úřadech. 
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