
Instrukcja obsługi 

 
Pompka membranowa 

Mistral 300 
 
Napowietrzająca pompka membranowa z maksymalną wydajnością 380 ltr./godz.  
 
Decydując się na zakup tego produktu wybrałeś jedno z najlepszych urządzeń. Nasza 
pompka, zaprojektowana specjalnie dla celów akwarystycznych, została przetestowana 
 
przez specjalistów. Urządzenie to w pełni zaspokoi potrzeby większości typów akwariów. 
Pompka Mistral 300 została stworzona do wszechstronnych zastosowań. Wydajność pompki 
może być regulowana w szerokim zakresie co sprawia, że można ją wykorzystywać do 
różnych zastosowań. Regulacja jest bezstopniowa, a zmiana wydajności odbywa się na 
obwodzie elektrycznym, a nie mechanicznie ograniczając wypływ powietrza. Obudowa 
została wykonana z aluminium, co w połączeniu z magnetycznym systemem sterowania i 
gumowymi nóżkami absorbującymi wibracje gwarantuje niezmiernie cichą pracę.  
 
WAŻNA INFORMACJA:  
 
Pompka może być podłączona tylko do źródeł zasilania spełniających wymagania określone 
na tabliczce znamionowej.  
 
 
2. Dane techniczne.  
 

Mistral 300  
Zasilanie  230 V / 50Hz  
Pobór prądu 8 W 
Max wydajność  380 litrów na 

godzinę  
Max wydajność przy zanurzeniu 1 m 
(100 mbar, 1,45 psi)   

300 litrów na 
godzinę 

Max ciśnienie 470 mbar, 6,8 psi 
Połączenie rury tłoczącej  Przewód 4/6 mm 

(¼”)  
Długość przewodu zasilającego  3 m  
Obudowa  aluminium 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Połączenia.  
 
Pompka jest podłączana do innych urządzeń za pomocą wężyka ( ¼” lub 4/6mm). Jeżeli 
będzie używany ozon, należy wykonać połączenia ze specjalnych, odpornych na ozon, 
przewodów (na przykład silikonowych) za ozonizatorem.   
 
4. Podłączenie.  
 
Pompka powinna być ustawiona w suchym miejscu. Jej ustawienie powinno wykluczyć 
zalanie pompki wodą w chwili, gdy zostanie odłączone zasilanie na czas prac serwisowych 
lub podczas awarii zasilania. Istnieją dwie metody podłączenia pompki:  

- powyżej lustra wody – patrz: rys. A,  
- poniżej lustra wody. W takim przypadku należy zainstalować wysokiej jakości zawór 

zwrotny na przewodzie z powietrzem – patrz: rys. B.  
 
 
Po ustawieniu i zainstalowaniu pompki należy upewnić się, czy zawsze dosięgniesz wtyczki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. A Rys. B 
 

1. Mistral 300 2. Akwarium  
3.  Kamień napowietrzający 

4. Zawór zwrotny 

 



BEZPIECZEŃSTWO 
 
Pompka została zaprojektowana do wykorzystania tylko i wyłącznie w warunkach 
domowych. Przed rozpoczęciem prac w akwarium zawsze należy odłączyć zasilanie. Przewód 
zasilający oraz wtyczka nie mogą być wymieniane. Jeżeli przewód zasilający został 
uszkodzony, pompka nie może być już używana. 
 
 
5. Czynności konserwacyjne / czyszczenie. 
 
Pompka została tak skonstruowana, aby działać przez długi okres bez wykonywania 
większych czynności serwisowych. Filtr powietrza został umieszczony w górnej części 
pompki. Zalecamy okresowe wymiany tego filtra bawełnianego, w zależności od czystości 
zasysanego powietrza. Aby wymienić wkład filtra, rozkręć śruby zabezpieczające, zdejmij 
plastikową osłonę, wyjmij stary i włóż nowy, oryginalny wkład . Włóż z 
powrotem plastikową osłonę i przykręć ponownie śruby zabezpieczające.  
 
Zmniejszenia wydajności pompki nie da się poprawić wymianą filtra powietrza. W takim 
przypadku należy wymienić membranę oraz stalową sprężynę ze wnętrza pompki. Powyższe 
częsci zamienne można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy .  
 
6. Gwarancja.  
 
Pompka Mistral 300 jest objęta 12-miesiączną gwarancją na materiały, z jakich została 
wykonana. Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się.  udziela 
gwarancji na materiały i wykonanie. Gwarancją nie będą objęte roszczenia wynikające z 
niewłaściwej instalacji, niewłaściwego wykorzystywania, niewłaściwego czyszczenia pompy, 
mrozu, powstawania złogów wapnia lub niewłaściwych napraw. Niemniej jednak, w 
przypadku uzasadnionych roszczeń, zapewniamy naprawę lub dostarczamy części zamienne 
wolne od opłat. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kosztami transportu 
 
Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być rozpatrywane przez nas lub autoryzowany punkt 
obsługi.  
Aby złożyć gwarancję, należy dostarczyć wadliwe urządzenie lub cześć dołączając dowód 
zakupu oraz pisemne oświadczenie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty 
wynikłe z awarii pompki. Zastrzegamy prawo wprowadzania zmian.   
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