
   
  

Plovoucí fontána JebaoFD-36 
                                                                                                      

 
Uvedení do provozu: 
Fontánu zkompletujete dle obrázku. Poslední dva díly vlevo na obrázku jsou fontánové nástavce.  
Čerpadlo se nesmí používat bez krytu sání, aby nedošlo k poškození rotoru nasátím větších nečistot. 
Fontánu připevněte, aby se vlivem větru nebo proudění vody v jezírku nemohla pohybovat. 
 
Technické údaje: 
Napětí: 220 - 240V, 50 Hz 
Příkon: 60 W 
Krytí: IPX8  
 
Údržba: 
Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Každé 2 až 3 
měsíce v případě potřeby i častěji odstraníme přední část krytu a vyjmeme pěnovku a opatrně vyjmeme rotor. 
Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě existence vápenatých usazenin je odstraníme. Rozmontujeme 
a vyčistíme i fontánový nástavec. Složíme v opačném pořadí. 
 
Zásady bezpe čného provozu: 
Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. 
Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho bez vody. 
Nepoužívejte pro čerpání tekutin nad 35°C.  
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 podmínky: 
Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců. 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 nebo dokladu o koupi. 
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. Dále se 
záruka nevztahuje na mechanické poškození rotoru nebo na poškození čerpadla vápenatými usazeninami na 
rotoru a statoru. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá 
prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit 
prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. 
Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán 
protokol o poškození s dopravcem.  
Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán 
protokol o poškození s dopravcem.  
Jezírkové fontány Jebao odpovídají platným normám. 
 
Prodávající: Jezírka Banat s.r.o., 78347 Hněvotín 540, tel.: 773 610 017, info@jezirka.info 
 

            


