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INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY FONTANNOWEJ PF50 
 

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem użytkowania pompy koniecznie przeczytaj instrukcję obsługi. 
 
Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią umowy kupna – sprzedaży. Nieprzestrzeganie zaleceń 
zawartych w instrukcji obsługi stanowi zerwanie umowy wykluczając ewentualne roszczenia z tytułu 
niezgodności z umową. 
 

POMPY NIE MOGĄ POMPOWAĆ WODY ZAWIERAJĄCEJ SZLIFUJĄCE CZĘŚCI STAŁE, 
WŁÓKNISTE CZĘŚCI STAŁE, DUŻĄ ILOŚĆ ŻELAZA ORAZ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 
POWODUJĄCYCH ODKŁADANIE SIĘ KAMIENIA. 

 

 
 
DANE OGÓLNE: 
 
Pompa fontannowa z silnikiem elektrycznym na prąd zmienny z wbudowanym filtrem. 
Pompa przeznaczona do wyłącznie do użytku domowego w przydomowych oczkach wodnych lub 
basenach ogrodowych z czystą wodą bez elementów stałych.  
 
DANE TECHNICZNE: 
 
Moc silnika – 50 W 
Zakres ciśnień roboczych –0.3 Bar 
Zakres temperatury wody, w którym pompa fontannowa może być użyta: +1 oC, +35oC 
 
CECHY POMPY FONTANNOWEJ: 
 
Zwarta kompaktowa budowa 
Wymienne dysze umożliwiające uzyskanie czterech rodzajów strumienia 
Wysokie parametry przy niskim zużyciu energii elektrycznej 
Wbudowany filtr zapobiegający zapychaniu się pompy. 
 
INSTALACJA: 
 
Pompa fontannowa powinna być zainstalowana i użytkowana zgodnie z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
Zainstaluj pompę bezpośrednio w wodzie w pozycji horyzontalnej na równej płaskiej powierzchni. Pompa 
fontannowa na spodzie wyposażona jest w przyssawki umożliwiające jej stabilny montaż do gładkiego 
podłoża. Głębokość zainstalowania pompy powinna być minimum taka by pompa pracowała w pełnym 
zanurzeniu. Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho bez wody. Podczas pracy na sucho silnik pompy oraz 
część hydrauliczna ulegną uszkodzeniu, dlatego praca pompy bez wody jest zabroniona.  



 
 
KONSERWACJA: 
 
Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyciągnąć z gniazda wtyczkę sieciową. Dopiero po tym można 
rozpocząć sprawdzanie i czyszczenie pompy fontannowej.  
Należy regularnie czyścić wbudowany filtr pompy. Oznaką zanieczyszczenia filtra jest słabnąca moc 
pompy objawiająca się słabszym i niższym strumieniem fontanny. 
W celu otworzenia obudowy filtra złap za dwa boki sita zewnętrznego i pociągnij. Wyjmij filtr gąbkowy z 
sita ssącego. Opłucz filtr letnią wodą usuwając z niego wszystkie zanieczyszczenia. Zainstaluj filtr na 
miejscu i załóż sito zewnętrzne na korpus pompy. Przy przerwach w użytkowaniu pompy fontannowej, 
pozostawionej w wodzie dłuższych niż tydzień, należy pompę uruchomić na 15 – 30 minut w celu 
uniknięcia osadzania się osadu na częściach ruchomych. W czasie zimy należy zabezpieczyć pompę 
fontannową przed mrozem i związanym z tym zamarznięciem wody poprzez jej demontaż.  
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
 
Napięcie w sieci musi być zgodne z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej pompy. Wtyczka pompy 
musi być podłączona do gniazda ze sprawnym uziemieniem w instalacji wykonanej zgodnie z 
obowiązującymi w Polsce przepisami. 
Pompy nie wolno używać, kiedy izolacja przewodu zasilającego nosi znamiona uszkodzenia. 
Uszkodzony przewód elektryczny nie może być naprawiany i po uszkodzeniu musi być bezwzględnie 
wymieniony. Sieć elektryczna zasilająca pompę musi być wyposażona we włącznik nadprądowy (np. 
M611, M250) zabezpieczający silnik przed przeciążeniem. Pompa może pracować bez takiego 
zabezpieczenia jednak w przypadku awarii urządzenia spowodowanej przeciążeniem, ewentualne koszty 
naprawy pokrywa użytkownik.  
Pompe należy użytkować wyłącznie w instalacji z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciw przepięciowym.  
Nie wolno nosić ani wyciągać pompy za przewód zasilający. Przed montażem/demontażem lub 
czynnościami konserwującymi pompy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie pompy fontannowej. 
Pompa nie może pracować w mocno chlorowanej wodzie oraz w związkach zasadowych lub kwasowych, 
ponieważ może to wpłynąć na trwałość przewodu zasilającego.  

 
 

 
 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach   
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w 
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat 
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.  
 
 
UTYLIZACJA 

Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego 
sprzętu łącznie z innymi odpadami. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w 
urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo tam gdzie towar został nabyty. 
Niniejszy wyrób i jego części należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska.  

Jeżeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie będzie miała ekonomicznego uzasadnienia pompę należy 
zdemontować oddzielając od siebie części żeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane 
elementy przekazać do specjalistycznych zakładów zajmujących się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem 
odpadów przemysłowych i zużytych urządzeń. Należy skorzystać z lokalnych publicznych lub prywatnych zakładów 
utylizacji odpadów. 
Przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się odzyskiem i ponownym użyciem przyczynia się do 
uniknięcia wpływu obecnych w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie 
podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe. 
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian rozwiązań technicznych zespołów oraz elementów 
opisanych i przedstawionych na rysunkach w tej Instrukcji Obsługi. Powielanie, druk, tłumaczenie – również 
fragmentów – niedozwolone jest bez pisemnej zgody.  

 
 
 
 


