
1.5m (Ø2.6 × 3.5) 

7cm +0.2/-0 (Ø2.6 × 3.5) 

Ver. 1.0

※ Čerpadlo APS je nyní v nové verzi, vylepšené a ještě spolehlivější a jednodušší než dříve.
    V tomto návodu naleznete popis funkce a použití.

Předchozí model Nový model

APS (Auto Pumping System)

UPGRADE

Při přepravě se silikonová hadička může přeložit a zůstat slepená.
Ujistěte se, že hadička není nikde slepená a že je volně průchozí.
Před sestavením ji můžete opatrně natáhnout nebo promnout mezi 
prsty.

Přestřihněte hadičku na dvě části - jedna cca 0,5 m a druhá cca 1 m.

OUT IN

0.5m
připojit k
vývodu ‘OUT’ 

1m
připojit k 
vývodu ‘IN’

PŘESTŘIHNOUT

APS(Auto Pumping System)

 Jednotlivé součásti

Silikonová hadičkaNapájecí kabelCelé čerpadlo

Rotor čerpadla
(Motor)

Držáky niplů
(na obou stranách) Krytka

Silikonová hadička a niply (2 kusy)

Sestavení čerpadla APS

Návod k použi� čerpadla APS



Zasaďte nipl s kratší hadičkou (0,5 m) do čerpadla podle obr. B.

Zasaďte nipl s delší hadičkou (1 m) do čerpadla podle obr. C.

Na obrázku vidíte, že voda je nasávána pravou hadičkou (delší) a tlačena
do líhně levou hadičkou (kratší).

 Na čerpadlo nyní můžete nasadit krytku.
Dávejte pozor, aby se hadička pod krytkou neskřípla.

Připojte napájecí kabel do čerpadla.

Dále pokračujte v připojení podle návodu k vaší líhni.

Směr otáčení motoru.

Tato část je již
připravena z výroby.

7cm +0.2/-0

A

Voda je nasávána
z nádoby s vodou
     koncovkou
     IN

Voda je tlačena
do líhně 
koncovkou
OUT

Připojte obě části hadičky, kteoru jste přestřihli na niply na obou koncích
čerpadla - kratší část na vývod ´OUT´ a delší část na vývod ´IN´.

POZOR - hadička musí být řádně 
zasazena na konce niplů, jinak může 
docházet k přisávání vzduchu a 
čerpadlo pak nedokáže plnit svou funkci.
Při případné výměně prostřední části 
hadičky dodržujte její délku (7 cm).

B

Držák
niplu

0.5m
hadička na 
konektor ‘OUT’

1m
hadička na 
konektor ‘IN’

C
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