
SYNCRA  POND 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 

 

Bezpečnostní opatření 

Před jakoukoli manipulací s čerpadlem odpojte čerpadlo od proudu a ujistěte se, že do čerpadla nejde 

napětí. Nikdy neinstalujte čerpadlo, pokud je kabel nebo čerpadlo jakkoli poškozeno.  Přívodní kabel 

nikdy nevyměňujte, pokud je kabel poškozen, čerpadlo nesmí být dále používáno a musí být ekologicky 

zlikvidováno. Výrobek splňuje všechny bezpečnostní předpisy. Ujistěte se, že do čerpadla jde stejné 

napětí  jako je uvedeno na štítku čerpadla. Čerpadlo musí být napojeno na proudový chránič menší než 

30mA. 

Čerpadlo nesmí pracovat, pokud není ponořeno ve vodě a nesmí pracovat při teplotě vyšší než 35°C! 

Umístění a regulace čerpadla 

Řada zahradních čerpadel Syncra je velice kompaktní pro použití v místech, kde je problém s místem. 

Čerpadla mají stabilní podpěru, která se uplatní v místech, kde je problém vytvořit pevnou podporu. 

Před ponořením čerpadla do vody musí být na čerpadlo napojeno tělo s předfiltrem (hubkou) a 

perfektně spojeno, . Dále napojte regulační pípu a nahoru napojte fontánu. Nyní můžete umístit fontánu 

do nádrže. Pokud čerpadlo nesedí pevně na dně, můžete na něj umístit nějaké kameny, aby se čerpadlo 

zatěžkalo. Nastavte výšku fontány tak, aby byla nad hladinou a poté již můžete čerpadlo spustit. 

Připojení čerpadla je na rozměr hadice 25mm. 

 

Údržba čerpadla 

Čerpadlo Syncra Pond je odstředivé čerpadlo poháněné vodotěsným synchronním motorem. Vyžaduje 

minimální údržbu, pouze periodické čištění filtrační hubky a rotoru. Pamatujte, že před každou 

manipulací s čerpadlem musí být čerpadlo odpojeno od napájení. Pro vyčištění filtrační hubky sejměte 

tělo předfiltru a hubku vyjměte a vypláchněte pod tekoucí vodou. Pro čištění rotoru, po vyjmutí hubky, 

sejměte kryt otočením nikoli kývavými pohyby a vyjměte rotor. UPOZORNĚNÍ! Keramickou osu rotoru 

můžete vyjmout a vyčistit, dále se ujistěte, že je v pořádku červený kroužek u vstupu osy do těla rotoru.  

Vše oplachujte pod čistou tekoucí vodou, můžete použít jemný kartáček k odstranění usazenin vodního 

kamene. K sestavení čerpadla použijte opačný postup.  Máte-li potíže s uzavřeným krytu rotoru, ujistěte 

se, že je správně umístěna osa rotoru.  

 

Záruka 

Záruční doba na defekty materiálu a dílenského zpracování je 3 roky od data prodeje. K reklamaci musí 

být přiložen doklad o nákupu opatřený razítkem prodejce. 


