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Návod na použití



Připojení ruční plnicí a doplňovací pumpy

Pumpa bude připojena vnějším závitem G ½“ k plnícímu systému. Jako uzavírací zařízení použijte vždy kulové 
ventily. Tak může být pumpa v případě potřeby demontována a není neustále pod tlakem.
Správná poloha montáže ruční pumpy je taková, že kulový kohout s 15 mm hadicovým nátrubkem směřuje 
nahoru.

Provoz ruční plnicí a doplňovací pumpy

Po nasazení hadice sací strany pumpy otevřete kulový ventil. Před prvním použitím musí být pumpa naplněna 
solární kapalinou. U pumpy, která je již pod tlakem, je tento krok nezbytně nutný, aby se pumpa odvzdušnila. 
Po několika zdvizích pístu pumpy může lehce unikat vzduch. Po odvzdušnění pumpy a naplnění hadice je ruční 
plnicí pumpa připravena k nasátí kapaliny. Hadice může být až 3 m dlouhá a musí být ponořena do nádoby se 
solární kapalinou.

Po dokončení plnění pumpy uzavřete kulový ventil. Připojte kulový kohout na konec doplňovací hadice solárního 
systému. Toto pořadí je zásadně nutné dodržovat, aby se nedostal žádný vzduch do ruční plnicí pumpy a tím 
i solárního systému. 

Ruční plnicí pumpa může zůstat namontována v solárním systému, aby se mohla v případě potřeby solární 
kapalina doplnit.



Závěrečná rada

Na nátrubku hadice kulového ventilu, který směřuje nahoru, může být nainstalována malá plastová nádrž s otvo-
rem ve dnu. V této nádržce může být vždy solární kapalina. V případě potřeby doplnění solárního systému můžete 
ihned doplnit malé množství solární kapaliny do solárního systému, aniž byste museli pokaždé odvzdušňovat ruční 
plnicí pumpu.
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1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.

2. Při uplatnění záruky je nutné předložit tento řádně vyplněný záruční list a doklad 
o zaplacení.

3. Podmínkou pro uznání záruky je dodržení technických podmínek tohoto návodu.

4. Reklamovaná závada nesmí být způsobena neodborným zásahem, nesprávnou 
montáží a obsluhou, použitím výrobku k jiným účelům, než je určen, umístěním zařízení 
v nevhodných podmínkách nebo živelnou událostí. 

5. Reklamace vyřizuje Váš prodejce na uvedené adrese.
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