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 Resun 
Mnohoúčelové vodní čerpadlo pro akvária a fontány 

 

 King 1 King 1A 

 King 2 King 3 
 King 4 King 5 

 King 6 

 
- velká výkonnost 

- keramická osa motoru 

- pro sladkovodní i mořskou vodu 
- pro kapaliny do 35 oC 

- tichý chod 

- jednoduchá údržba 
- velká variabilita použití 

- pro použití uvnitř i vně vodního sloupce, King 3, 4, 5, 6 obsahuje konektory na připojení hadice na vstupu 

- motor z kovu potažený plastem 

 

Typ Výkon Průtok H-max Rozměr  Typ Výkon Průtok H-max Rozměr 

King 1 7W 600l/hod 0.9m 78x42x55mm  King 4 90W 4800l/hod 4.5m 230x102x160mm 

King 1A 

King 2 

10W 

 20W 

700l/hod 

1000l/hod 

1.20m 

1.95m 

143x54x75mm 

160x65x90mm  King 5 130W 6000l/hod 4.0m 238x130x176mm 

King 3 35W 2400l/hod 2.4m 185x80x110mm  King 6 230W 8500l/hod 5.5m 270x148x178mm 
 

Uvedení do provozu: 

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné, nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství. Pomocí závitové 

přípojky s převlečnou matkou (součást vybavení) lze připojit i hadice. Druhou přípojkou lze hadice upevnit na sání čerpadla (viz obrázek). V případě, 

kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s přísavkami. 
 

Údržba: 

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu nepoužívejte 

k údržbě mýdla ani jiné chemikálie. 

Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě existence vápenatých 
usazenin je odstraníme. Složíme v opačném pořadí. 

 

Zásady bezpečného provozu: 

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. 

Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho. 

POZOR!!! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě. 
Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí. 

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.  

Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený. 
 

Záruční list:  

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24\ měsíců ode dne prodeje mimo součástí s omezenou použitelností – filtr, rotor 
čerpadla. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou 

pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se 

nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena 
oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá 

prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné 

náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. 

 

Mnohoúčelová vodní čerpadla RESUN odpovídají platným normám. 

Výhradní dovozce: 

TOMMI CZ s.r.o. 

Za Nádražím 2569, 397 01  Písek 

tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz 

 

 

   


