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Napotki za uporabo
1. Potopne črpalke in zunanje črpalke COMET so zasnovane za 12 V enosmerni tok. Kot vir
....napajanja lahko uporabite akumulator, napajalnik ali razsmernik s transformatorjem. Pri
....razsmernikih s transformatorji je dovoljena največ 14 V napetost. Pri neizravnanem toku
....čas vklopa ne sme preseči 15 minut, temu pa mora slediti čas hlajenja, ki mora trajati
....najmanj 15 minut.
2. Priključke črpalke je treba povezati z virom napajanja na naslednji način:
....2-žilni ploščati kabel: + pol: črno-bel; - pol: bel
....2-žilni okrogli kabel: + pol: rjav; - pol: moder
....Črpalko vključite s pomočjo stikala v + polu (na primer: stikalo v vodni pipi, nožno stikalo
....itd.).
3. Potopne črpalke in zunanje črpalke COMET so zrakotesne in vodotesne. Črpalke ne
....potrebujejo vzdrževanja. Uporabljen material je fiziološko neoporečen ter nima vonja in
....okusa.
4. Potopne črpalke in zunanje črpalke COMET so primerne samo za uporabo v kombinaciji z
....vodo, katere temperatura znaša največ 60 °C. Črpalke je treba zaščititi pred močnimi
....udarci ali trki. V primeru nevarnosti zmrzovanja je treba posodo izprazniti ali pa odstraniti
....črpalko. Suhi tek črpalke je možen do 2 uri.
5..Če ste kupili potopno črpalko z odzračevanjem ali protipovratnim ventilom z
....odzračevanjem, lahko pri črpalki, ki ni popolnoma potopljena, opazujete, kako med
....pokrovom črpalke in nastavkom cevi izteka voda v finem curku. Uporabniki pogosto
....zmotno domnevajo, da voda izteka na kablu, vendar temu ni tako. Ta učinek ''vrelca'' je
....nameren in gre dejansko za odzračevanje črpalke.
Odstranjevanje
Tega izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne
gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje
električnih in elektronskih naprav. Na to opozarja simbol s prečrtanim smetnjakom
na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži.
Odpadni materiali so glede na svojo oznako primerni za recikliranje. S ponovno
uporabo, recikliranjem snovi in drugimi oblikami recikliranja odsluženih naprav
pomembno prispevate k varstvu okolja. Prosimo, da se o lokaciji ustreznega
zbirališča odpadkov pozanimate pri svoji občini.
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Kontaktni podatki
COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co.KG
Industriestraße 5 · 7308 Pfaffschwende, Nemčija
Telefon: +49(0)3 60 82 / 4 36-0 · Faks: +49(0)3 60 82 / 4 36-34
E-pošta: kontakt@comet-pumpen.de
Spletna stran: www.comet-pumpen.de
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Potopna črpalka Comet Ocean Plus, 12 V
Kat. št.: 55 23 71

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po
preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66,
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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