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Aqua forte                        
Jezírková čerpadla 

                                                                       

   

- velká výkonnost                                                                                                                                                          

- malé rozměry a nízká váha   

- pro kapaliny do 35 °C 

- jednoduchá údržba                                                                               

- velká variabilita použití 

- motor z kovu potažený plastem 

- keramická hřídel                                                                                    

- ochrana proti přehřátí 

 

 

Uvedení do provozu: 

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně 

dostupné příslušenství pomocí nástavce, který je součástí výrobku a který se našroubuje na výtlak čerpadla. 

V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s otvory pro uchycení 

šrouby. Čerpadlo se nesmí používat bez krytu sání, aby nedošlo k poškození rotoru nasátím větších nečistot. 

 

Údržba: 

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Každé 2 až 3 

měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě 

existence vápenatých usazenin je odstraníme. Složíme v opačném pořadí. 

 

Zásady bezpečného provozu: 

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. 

Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho bez vody. 

POZOR!!! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě. 

Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí. 

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí 

být výrobek vyřazen z provozu. 

Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. Přívodní kabel poškozený. 

 

Záruční list: 
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Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Jestliže se na 

výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. 

živelnou pohromou, bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto 

řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným 

zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než 

pověřeným mechanikem. Pro splnění záručních podmínek stačí doklad o koupi. 

Distribuce: Jezírka-Zahrady s.r.o., M. Alše 2245/16, 43401  Most, Tel: 731156600, E-mail: obchod@jezirka-

zahrada.cz, Web: jezírka-zahrada.cz 

 

 

 

 

 

Prodej dne: _____________________         Razítko a  podpis: __________________ 

 

 


