
SuperFish Pond-Vac 
Kompaktný a ľahký jazierkový vysávač
Čisté jazierko je zdravé jazierko, použite Pond-VAC týždenne spravíťe potrebnú výmenu vody, pri vysávaní z jazierka 
dna a stien. 

Bezpečnostné opatrenia
Pred spustením čerpadla si pozorne prečítajte tento návod.
• Nikdy nepoužívajte vysávač ak sú ľudia vo vode 
• Nevytahujte šnúru zo zásuvky silou
• Nerozoberajte vysávač ak je pripojený k elektrickej sieti a nemanipulujte s  vysavačom s mokrými rukami
• Nepoužívajťe vysávač ak je poškodený alebo ak chýba niektorý dieľ.
• Pravideľňe kontrolujte prívodnú šnúru, i pri malom poškodený musí byť vymenená odborným servisom!
• NIKDY nezapájajte vysávač do mokrej zástrčky
• Teplota vody nemôže prekročiť 35 °C.
• Vysávač nemôže byť používané na prečerpávanie slanej vody, odpadové vody, horľavín, výbušné tekutiny (ropa, olej, 
benzín...) tuk, oleje a iné tekuté látky.

Pred spustením sa uistite, že:
• Napätie je zhodné s napätím vysávača.
• Vysávač nemá žiadne príznaky poškodenia a dôkladne skontrolujte prívodnú šnúru.
• Elektrická prípojka je mimo dosahu vody bez rizika zaplavenia.
• Elektrický systém obsahuje istič a uzemnenie.

Používanie
1. Zostavte rukoväť.
2. Pripojte flexibilnú hadicu k výstupu Pond Vac.
3. Vyberte saci nádstavec, ktorý chcete použiť a pripojite do čela vysávača.
4. Zapojte do zástrčky a posuvajte hlavu Pond-VAC pomaly a jemné po dne
a stran jazierka, kým odstránite všetky nečistoty.
5. Nikdy nenechajte Pond-Vac bežať na sucho viac ako 1 minútu, pretože jednotka zostane horúca bez chladenia vodou
a čerpadlo - rotor sa môže poškodiť.
6. Na poškodenie chodu nasucho, sa nevzťahuje záruka.
7. Vyčistite prístroj po použití dôkladne a uložte ho na suchom mieste.
Užívateľské tipy
- Je vhodné zmeniť 10% vody v jazierku týždenne, teda za pomoci odsávania vody z jazierka zabezpečíte takmer 
rovnomernú obmenu vody.
- Môžete použiť vodu z jazierka na zalievanie rastlin v záhrade, jazierková špina je skvelé hnojivo.
- pravidelným čistením,  sa vyhnete silnej vrstve kalu vo vašom jazierku, ktorú je takmer nemožné
odstrániť, jedným vysávaním.

Parametre:
SuperFish Pond 

SkimSuperFish Pond-Vac 
Volt 220-240 V/50Hz

Výkon 80W

Kapacita 4000 l/h

Dlžka rukoväťe 1,8 m

Dĺžka kábla 10m

Distribútor: KOICentrum Slovakia

                   Andrej Blaško – JENKIE

                   Hrubá Borša 98

                 www.koikapor.sk

                 obchod@jenkie.eu

                 +421904290539

http://www.koikapor.sk/
mailto:obchod@jenkie.eu

