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l.DoprostŤed spodní misky umístíme čerpadlo. Hadičku, která je v nejlyšším dílu fontány spojíme s čerpadlem.
Sejmeme obal z osvětlení a opatrně položíme na dno nádoby.

2. Umístíme ostatní části fontány podle obrázku. Do malé nádobky (květináčku) mriŽeme umístit rostlinu.

3. Kábel od čerpadla umístíme mimo fontánu a propojíme..s pŤepínačem. Nyní nalijeme do spodní misky vodu v takovém
množství, aby byia nádoba nap|něnaze3Á.
Nyníje fontána pŤipravena ke spuštění. Zapojte zdroj do zásuvky.
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Doporučená ridržba fontány:

l.Doporučujeme používat Regiles Vodní
filtrační systém, ktery zmékči
vodovodní vodu a odvápní ji. (|ze
zakoupit u prodejce)

2) lx měsíčně doporučujeme vyměnit
vodu ve fontánce.

3) | x za 2 měsíce doporučujeme
vyčistit vnitiek fontánky a čerpadlo (viz
návod k pouŽití čerpadla)

Upozornění:
Pňečtěte si pozorně návod kpouŽití
čerpadla.

Vodu v nádobceje tŤeba prriběžně
kontroIovat a do|évat, neboť
dochéui k pŤirozenému odpaŤování
vody. (Vodu mriŽete dolévat pŤes
kamínky _ voda pomalu proteče do
spodní nádoby. Jakmile se zmenší
proud vody stékající po fontáně' je to
znamení, Že čerpadlo není celé pod
vodou aje tŤeba ihned dolít vodu,
aby nedošlo k poškození čerpadla

PÍípadnou rek|amaci uplatřujte u
prodejce, kdejste vr-/robek zakoupili. Jako
zaruční list slouži doklad o niíkuou.

Vyrobeno v SRN.
Dovozce pro ČR: Beatin Aqua s.r.o''
www.beatinaqua.cz
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1. ÚvoD - čerpad|o SELIGER 280 L

Se|iger 280 L je odstřeďvé čerpadlo s pamět'ovou jednotkou' které je poháněno
synchronním motorem. PoŽaduje poue minimiílní údrŽbu, která je ale velice
důleátá pro udĚení správného fi'rngování čerpadla.

Přečtěte si prosím pozomě následující informace před uvedením zařízeni do
provozu.

obsah dodávky:
l čerpadlo

, 2 3x adaptér
3 osvětlení
4 transformátor
5 lypínaě
ó objímka pro Žárovku

3' BEZPEčNOSTNÍ PRA\'IDLA
3

Přečtěte si prosím nás|edujíci infomace před uvedenimzaÍizení Seliger 280 L do
provozu:

- Před praci s čerpadlem odpojte zdroj a zríroveň všechna zďízení, kteníjsou
ve vodě!

. JestliŽe je čerpadlo mechanicky poškozeno, vžádném připadě neuvádějte
zaříZení do pÍovoztt'

- Čerpad|o Seliger 280 L smí být zapojeno pouze v ueměné ásuvce.

- Maxirnálni teplota vody můŽe být 35.c.

- Abyste předešli lytvářeni vápenatých uszenin, používejte destilovanou
vodu.

- TIP: Regi|es Vodní filtrační systém je vhodný pro všechny typy fontiin,
změkčuje a odvápňuje vodu a tím zajišťuje prodloužení životnosti u.hobku'

- PouŽivejte pouze origináIní niíůradní díly Seliger.

. Čerpadlo musí bý vŽdy kompletně ponořené pod vodou.

- Čerpadlo nesmí bý uvedeno do provozu bez vody.

. Nepracujte s čerpadlem bez vhodného Íilhu.

. ZaÍizeninení dětská hračka

. Zaíizeni nesmi b]ýt pouŽívaná ve vodě na koupání arri v bazénech.

- Čerpad|o rnusí být před čištěním odpojeno ze ásuvky.
a

Nepřejímárne odpovědnost za škody vyplývajicí z nedodrženi bezpečnostních
praúdel a za škody na rostlinách a živočiších.

s. ÚonŽnn
Cerpadlouý filtr by měl bý čištěný v pravidelných interualech.
Než Začnete filtr čistit, wpojte zařizeú z el.sítě, odstraňte přední čás|
\yčislěle ve vlaŽné vodě (obr'3)' t

čerpadla a

Obr.3
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6. VÝMĚNA HALoGENovÉno osvĚrlENÍ (obr.4)

odstraňte trmsfomátor ze zásuvky a počkejte než ha|ogenové osvět|eni vychladne'
Vyndejte ha|ogenové osvět|eni z vody' Ha|ogenové osvětleni nechte důkladně oschnout než
lryjmete hlavni skleněnou část'
Upozornění: Nedoýkejte se žárovky pnty' použijte měk|cý hadřík
odstraňtepoškozenoužárovkuzdržákuosvět|eni a}Tměňtej ianovou(l2VG4lmu.
l0w)
vložte halogenové světlo do skleněného pouzdra a upewěte' Ha|ogenové osvět|ení je nyni
kompletně uzavřeno a může být vloženo zpět do vody.

7. ZÁRUČNi PoDMiNK},.
Na toto zařízení je garantována záruka 24 měsíců od data nrákupu.
V pruběhu ziíruění doby fima Seliger provede zdama opraw nebo v.ýměnu
komponentů, které selhaly v provozu následkem vady při výrobě nebo vadou
materiálu'
Tato se ánlka se nevztahuje na lyměnitelné části nebo drobné vady, které
neovlivňují hodnotu a ýkon zařizeni'

K uplatnění Íek|amace dle těchto záručnich podminek posfupujte následowě:
Kompletni zařízení spolrt s dokladem o nákupu (faktura, příjmový doklad, paragon)
předejte prodejci' u kterého jste siTobek zakoupili.
Vyrobeno v SRN. Dovozce pro ČR: Beatin Aqua s.r.o., m.beatinaqua.cz
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Poa.| Jstližeje čeÍpadlo obsažďo ve fontáně, potom stačí pouze l adaptér

2. TECENICKÉ Úna"rrc

Čerpad|o
Vshlp:

Výška _ maximum
Max L / hod
Transformátor
Vstup:
výstup:
Osvětlení
Ochrana:
Vyrobeno dle:

l2Y /50H2
2,5 V,t
50 cm
280

230Y I s0Hz
l2V / 1200 mA
l2Yl50Hz, max.l0W

ochÍana proti přehřáti a přetížení
DIN EN 60742
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4. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Umístěte čerpadlo do fontifury či akvríria. MůŽete připojit čerpadlo pňrno, nebo
použijte adaptér, k pruŽné hadičce nebo pewé trubiěce (obr. l )

Požadované množsM vody se dá reguIovat na straně čerpadla'
Napust'te dostatečné množsM vody' aby by|o čerpadlo kompletně zakryto. Zapolte
kabel do vhodné zásuvky (obr.2).

Obr. I
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Před Doužitím odstraňte
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ČerpadIo zapnuto

Čerpad|o vypnuto

Čerpadlo zapnuto
světlo zapnuto


