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Obj. č.: 53 90 74 
Typ 01 , 18 l/min 

Obj. č.: 53 90 82 
Typ 03 , 12 l/min 

Obj. č.: 53 90 90 
Typ 04 , 10 l/min 

 

 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ponorného čerpadla Barwig.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
 

Účel použití 
Toto ponorné čerpadlo je určeno k čerpání pitné vody. 
 

Vybavení a vlastnosti 
Sítko na nečistoty 

Doba provozu 30 min 

Hadicová přípojka o Ø 10 mm 

Pojistka proti chodu nasucho, s trvalým mazáním 

Při napájení 12 V DC lze čerpadlo nepřetržitě provozovat po dobu 30 min, při napájení 6 až 9 V  

je možný trvalý provoz s podmínkou vodního chlazení. 

 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průtokového čerpadla. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému  
slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je 
mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky  
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit  
povrch a pouzdro čerpadla.  
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! P řisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
 Obj. č. 53 90 74  Obj. č. 53 90 82  Obj. č. 53 90 90 
Rozměry (Ø x V) 64 mm x 100 mm (Ø x V) 48 mm x 85 mm  (Ø x V) 38 mm x 80 mm 
Čerpací výška 10 m   6 m    6 m 
Délka kabelu 1    1    1 
Příkon proudu 2,5 A – 3,8 A  1,5 A – 2,0 A   0,9 A – 1,7 A 
Čerpací množství 18 l/min   12 l/min    10 l/min 
Napájení 12 V/DC   12 V/DC   12 V/DC 
Hmotnost 260 g   140 g    145 g 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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