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DE Inbetriebnahme HU Üzembe helyezés 
EN Commissioning PL Uruchomienie 
FR Mise en service CS Uvedení do provozu 
NL Inbedrijfstelling SK Uvedenie do prevádzky 
ES Puesta en marcha SL Zagon 
PT Comissionamento HR Stavljanje u pogon 
IT Messa in servizio RO Punerea în funcţiune 
DA Idrifttagning BG Въвеждане в експлоатация 
NO Idriftssettelse UK Уведення в експлуатацію 
SV Driftstart RU Ввод в эксплуатацию 
FI Käyttöönotto CN 调试 
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Bezpečnostné pokyny 
Prípojka elektrickej energie 
• Pre elektrickú inštaláciu vo vonkajšej oblasti platia osobitné predpisy. Elektrickú inštaláciu 

smie vykonať len kvalifikovaný elektrikár. 
– Kvalifikovaný elektrikár je kvalifikovaný na základe svojho odborného vzdelania, poznatkov a 

skúseností a smie vykonávať elektrickú inštaláciu vo vonkajšej oblasti. Dokážu rozpoznať 
možné nebezpečenstvá a dodržiavať regionálne a vnútroštátne normy, predpisy a ustanove-
nia. 

– Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. 

• Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým 
prúdom. 

• Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov. Prístroj musí byť zabezpe-
čený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom, ktorý 
nie je väčší než 30 mA. 

• Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na použí-
vanie v vonku (chránené pred striekajúcou vodou). 

• Otvorené zástrčky a zásuvky chráňte pred vlhkosťou. 
 

Bezpečná prevádzka 
• Nepoužívajte prístroj, ak sú elektrické vedenia alebo kryty poškodené. 

• Poškodené pripojovacie vedenia sa nedajú nahradiť. Prístroj zlikvidujte. 

• Rotor v prístroji obsahuje magnet so silným magnetickým poľom, ktoré môže negatívne 
ovplyvniť kardiostimulátory alebo implantované defibrilátory (ICD). Medzi implantátom a mag-
netom udržiavajte odstup minimálne 0,2 m. 

• Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie. 

• Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny. 

• Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. 

• Používajte len originálne náhradné diely príslušenstvo. 

• Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a aby o ne nemohol nikto zakop-
núť. 

• V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis alebo na spoločnosť OASE. 
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Použitie v súlade s určeným účelom 
Výrobok opísaný v tomto návode používajte výlučne týmto spôsobom 

• Na obohatenie vody v jazierku kyslíkom. 

• Pri dodržiavaní technických údajov.  
 

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia: 

• Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely. 
 

Popis výrobku 

 
AOY0021 

 

 

1 AquaOxy 

2 Sieťová zástrčka 

3 Výstup vzduchu 

4 Hadicové hrdlo 
• Na pripojenie hadice s vnútorným priemerom 8 mm. 

5 Gumový adaptér s 2 hadicovými spojkami 
• Napríklad na pripojenie rozdeľovača vzduchu AquaOxy (príslušenstvo). 
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Inštalácia a pripojenie 
 

 VÝSTRAHA 
Prístroj vedie nebezpečné elektrické napätie a nesmie sa inštalovať priamo vo vode. V opačnom 
prípade hrozia ťažké zranenia alebo smrť elektrickým prúdom. 

 Osaďte prístroj vo vzdialenosti min. 2 m od vody a s ochranou proti zaplaveniu. 
 

UPOZORNENIE 
 Ubezpečte sa, že cez hadice netečie do zariadenia žiadna voda, keďže môže poškodiť zariade-

nie. 

 Ak sa zariadenie vypína v intervaloch na viac hodín (napr. spínacími hodinami), môže sa vo vnú-
tornom priestore zariadenia tvoriť kondenzát, ktorý zariadenie poškodí. Preto pri intervalovej 
prevádzke nainštalujte zariadenie len v uzavretej miestnosti pri izbovej teplote. 

 

 Pri vysokej vlhkosti vzduchu môžu kovové diely vo vnútornom priestore zariadenia skorodo-
vať. Tento jav je normálny a nedá sa reklamovať v rámci záruky. 

 

Postupujte nasledovne: 

 A 

• Zariadenie postavte vodorovne na pevný podklad bez bahna. Zaistite bezpečné postavenie za-
riadenia. 

• Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu, keďže zariadenie sa tým môže veľmi zohriať. V prípade 
potreby použite ochranný kryt. 

• Obehová medzera prívodu vzduchu nesmie byť zakrytá. 

• Vetrací prvok (príslušenstvo) v jazierku umiestnite na požadované miesta. 

• Vzduchovú hadicu položte tak, aby bola chránená pred poškodením a aby o ňu nemohol nikto 
zakopnúť. 

• Na dosiahnutie optimálneho vetrania udržiavajte vzduchové hadice čo najkratšie. 
 

Uvedenie do prevádzky 
Zapnutie / Vypnutie 

• Zapnutie: Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. 
– Prístroj sa okamžite zapne. 

• Vypnutie: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 



OASE GmbH 
Tecklenburger Straße 161 
48477 Hörstel, Germany 

 +49 (0) 5454 80-0
 +49 (0) 5454 80-9353
 info@oase.com 87877/11-2021 
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