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Manuál 
Odstředivé čerpadlo s magnetickou spojkou pro čerpání vody. Napájení 12 nebo 24 V DC. Volný konec 

dvoužilového kabelu. Kladný pól + barva hnědá, záporný pól Ponorné vodní čerpadlo. Nepřipojujte 

kabel nesprávnému pólu, protože by mohlo dojít k poškození čerpadla. 

1.  Součástí čerpadla je regulace výkonu čerpadla (potenciometer -/+ a spínač ON/OFF) 

2. Před zapnutím čerpadla musí být čerpadlo upevněno ve vhodné poloze viz. obrázek 

 

 

K čerpadlu připojte sací a výtlačné potrubí. Poté zapněte napájení. Při prvním čerpání, je potřeba 3 x 

(několikrát) zapnout a vypnout čerpadlo z důvodu odvzdušnění čerpadla. Po odvzdušnění bude 

čerpadlo pracovat bez problému. Čerpadlo není samonasávací a nemůže být provozováno bez čerpané 

kapaliny. 

2. Neměňte kladnou a zápornou polaritu pumpy ( hnědý +/modrý -) 

3. Ne-přepětí čerpadla, zajistit napětí a proud potřebný pro chod čerpadla.  

4. Čerpadlo nesmí být provozováno bez vody (na sucho). 

Pokyny pro stejnosměrné vodní čerpadlo 

Všechny modely vodního čerpadla jsou stejnosměrné 12V nebo 24V DC. Na čerpadle je uvedeno 

napění. Je zakázáno přímo připojovat čerpadlo na napětí 220V.  

DC obecně označuje výstupní napětí z baterie, solárního panelu, stejnosměrného napájení. Při 

připojování čerpadla se ujistěte, že výstupní napětí je kompatibilní s napětím uvedeném na čerpadle.  

Pracovní proud nesmí být vyšší nebo nižší než použité napětí. Přepětí způsobí přetížení a spálení 

čerpadla, zatímco podpětí zabrání činnosti čerpadla. Požadovaný proud nesmí být menší než 

požadovaný pracovní proud, jinak čerpadlo nebude správně fungovat. 
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ZÁRUKA SEAFLO 

Společnost zaručuje, že na produkty drží záruku po dobu dvou (2) let od data nákupu zákazníka a 

převzetí zboží.  

Není-li doklad o koupi, záruka se vztahuje na dva (2) roky od data výroby uvedeného na typovém štítku 

motoru nebo na uvedených výrobcích, v žádném případě nesmí přesáhnout dva (2) roky. 

Omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně nainstalovány, nesprávně použity 

nebo nejsou kompatibilní s doporučenými komponentami výrobce.  

Záruka se nevztahuje na poruchy produktů způsobené cizími úlomky, chodem na sucho, špatnou 

instalací,  

Záruční nároky mohou být vyřešeny autorizovaným servisním střediskem. Náklady s vracením zboží se 

hradí zasílající. Pečlivě zabalte všechny předměty reklamace.  Společnost nenese odpovědnost za 

poškození zboží způsobené během přepravy do servisního střediska.  

Závazek společnosti podle této záruční politiky je omezen na opravu nebo výměnu produktů.  Na 

produkty, které nejsou shledány vadnými (v souladu s podmínkami této omezené záruky), se účtují 

poplatky, které má navracený zaplatit za testování a balení jednotek „testovaných“. Společnost si 

vyhrazuje právo zvolit způsob přepravy! Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění 

aktualizovat specifikace, měnit ceny nebo provádět náhrady.  
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