Návod k obsluze AquaAir 250
Přečtěte si prosím návod k obsluze a seznamte se s jednotkou před prvním použitím. Dodržujte
bezpečnostní informace o správném a bezpečném používání přístroje.
Prosím, mějte tento návod k obsluze na bezpečném místě!
Ujistěte se, že veškeré práce s tímto přístrojem se provádí pouze v souladu s těmito pokyny.
Použití
Aqua Air 250 LM obohacuje vodu kyslíkem a tím má zásadní vliv na rozklad nadměrného množství
kontaminantů , například amoniaku nebo dusitanů. Čerpadlo přes injektor vytváří podtlak a průtok
vody přenáší kyslík do jezírka.
Vzduch se následně mísí s vodou v jezírku. Při použití v kombinaci s OASE produkty Bacto Plus LM a /
nebo Ground Clear LM, se proces čištění značně zvýší o cílenou kolonizací mikroorganismy, které
vyžadují kyslík. Aqua Air 250 LM se doporučuje pro maximální objem vody 250 m³.
Doporučené použití
Prokysličovač AquaAir 250 LM, v následujícím textu označován jako agregát, může být použit pouze k
obohacení normální vody v jezírku při teplotě vody od + 4 ° C do + 35 ° C. Nepoužívejte přístroj v
koupacím jezírku.
Použití jiné než doporučené
Pokud agregát není používán v souladu s doporučeným použitím anebo je zařízení používáno pro
jiné než určené účely, naše záruka a provozní povolení zanikají.
Prohlášení CE výrobce
Naše prohlášení o shodě ve smyslu směrnice ES, směrnice EMC (89/336 / EHS), jakož i směrnice pro
nízké napětí
(73/23 / EHS). Platí následující harmonizované normy:
EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Informace o bezpečnosti
OASE vyrábí toto zařízení v souladu k současnému stavu techniky a platných bezpečnostních
předpisů. I přes výše uvedené, agregát může být zdrojem nebezpečí pro osoby a majetek , pokud je
používán nesprávným způsobem nebo není v souladu s doporučeným použitím, nebo v případě, že
jsou ignorovány bezpečnostní pokyny.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno používat agregát, dětem a mladistvým do 16 let , jakož i
osobám, které nemohou rozpoznat možné nebezpečí nebo osobám, kteří nejsou obeznámeni s
tímto návodem k obsluze!

Nebezpečí kombinace vody a elektřiny
- Kombinace vody a elektrické energie může vést k úmrtí nebo vážnému zranění elektrickým
proudem, pokud je agregát nesprávně připojen nebo použít.
- Před kontaktem s vodou, vždy odpojte napájení všech elektrických jednotek používaných ve vodě.
Správná elektrická instalace
- Elektrická zařízení v jezírkách musí splňovat mezinárodní a vnitrostátní předpisy platné pro instalaci.
- Zapojení elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Používejte pouze kabely schválené pro venkovní použití.
- Ujistěte se, že jednotka je chráněna proudovým chráničem max. 30 mA.
- Agregát používejte pouze v případě, pokud je zapojen do řádně vybavené zásuvky. Udržujte
zásuvky v suchu.
Bezpečný provoz jednotky
- Agregát muže být v provozu, pokud nejsou žádné osoby ve vodě.
- Udržujte zástrčku v suchu.
- Veďte napájecí kabel tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepřenášejte nebo netahejte agregát pomocí napájecího kabelu. Zástrčku kabelu nelze měnit.
- Nikdy neprovozujte agregát mimo vody. Agregát by byl poškozen, zničen.
- Nikdy nepoužívejte čerpadlo pro jiné tekutiny než vodu. Jiné tekutiny můžou způsobit zničení
přístroje.
- Nikdy neprovádějte technické úpravy zařízení.
- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství pro agregát.
Montáž a instalace (A-D)
Montáž jednotky (A)
Přišroubujte trysku (3) na výstup čerpadla (4). Nasaďte hadicové spony (6) přes vstřikovací hadici (2)
a nasuňte konce hadice do připojovacích vstupů vstřikovací trysky (3) a na vstup na plováku (1)
Pevně spojte obě hadicové spony (6) na hadicích v místě připojovacích vstupů.
Montáž plováku ( B)
Uvolněte aretační šroub (7) sloužíci na aretaci nerezového bubnu (5). Otočte buben (5), dokud se
poloha trysky(3) nedostane do požadované polohy. Utáhněte aretační šroub (7).

Tipy pro nastavení trysky (8): Dodržujte předepsané minimální vzdálenosti od dna rybníka, aby jste
zajistily řádnou funkci agregátu. Když je tryska nasměrovaná směrem dolů, ke dnu rybníka, dochází
k hlubokému průniku kyslíku a tím aktivujeme rozklad kalu v jezírku. Když je tryska zaměřena na
plošší úhel, tím generujeme silnější průtok vody a tím větší prokysličení.
Instalace agregátu(C, D)
Agregát plave na hladině. Chcete-li ho na hladině ukotvit v ustálené pozici, upevněte agregát pomocí
ocelových lan buď na břeh jezírka anebo na dno jezírka.
Ukotvení jednotku ke břehu (C): Zkraťte dvě ocelová lana na požadovanou délku. Udělejte smyčky na
koncích lana a upevněte je svorkami (11). Pomocí skoby (9) připevněte lana do oka (12) na plováku
agregátu .
Zatlučte dva kolíky (10) do pobřežní části jezírka . Důležité upozornění: Dodržujte předepsané rozpětí
úhlů (14) abyste zamezili pohybu agregátu. Položte agregát na hladinu a připevněte ocelové lana
pomoci skoby (9) na kolíky (10) . Pozor: Uvolněte napájecí kabel (13) a chraňte zástrčku před
vlhkostí!
Ukotvení jednotky ke dnu jezírka (D): Zkraťte dvě ocelová lana na požadovanou délku (minimálně 5
m). Udělejte smyčky na koncích lana a upevněte je svorkami (11). Pomocí skoby (9) připevněte
kabely do oka (12) na plováku agregátu . Pro kotvení na dno rybníka využijte přiložené šroubovací
závitové háčky (15), včetně hmoždinky, které upevníte například na dva dostatečně těžké kameny.
Pomocí skoby (9) připevněte lana do oka (12) na plováku agregátu . Kameny s připevněnýma háčky
(15) potom spustíte na dno jezírka. Pozor: Uvolněte napájecí kabel (13) a chraňte zástrčku před
vlhkostí!
Zapnutí, vypnutí (obrázek E)
Pozor! Nebezpečné elektrické napětí.
Možné následky: Smrt nebo těžká poranění.
Ochranná opatření: Odpojte napájecí kabel před manipulací s agregátem ve vodě .
Přístroj se automaticky zapne, když se zapojí kabel do zásuvky.
Zapnutí: Zapojte zástrčku (16) do zásuvky.
Vypnutí: odpojte zástrčku (16).
Čištění
Odpojte zástrčku (16) před zahájením údržby, čištění!
Pokud je to nutné, vyčistěte nerezovou mřížku, sací koš, pod čistou vodou, měkkým kartáčkem.

Selhání
Porucha

Příčina

Čerpadlo se nespustí

Žádné napětí

Odstranění
Zkontrolujte, zda síťové napětí
Zkontrolujte napájecí kabel

Čerpadlo nečerpá, nedodává dostatečné

Čerpadlo vypíná po krátké době v provozu

Zanesený nerezový sací koš

Příliš znečištěné vody

Teplota vody je příliš vysoká

Vyčistěte nerezový koš

Vyčistěte čerpadlo

maximální teplota vody + 35 °C

Skladování / přezimování (F-H)
Agregát vyjměte z vody v období, kdy se dají očekávat teploty pod nulou, mráz.
Odšroubujte trysku (3) z vývodu (4) a uvolněte aretační šroub (7).
Odstraňte dva spojovací šrouby (17), a odmontujte čerpadlo se sacím nerezovým košem (5) od
plováku (1). Vyčistěte plovák (1) a sací koš (5) pod tekoucí studenou vodou
Ponořte čerpadlo se sacím košem (5), do nádoby naplněné vodou. Napájecí kabel neponořujte do
vody! Ujistěte se, že skladovací prostor není přístupný dětem.
Plovák (1), skladujte na suchém a od mrazu chráněném místě.

