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Návod k obsluze Jebao čerpadla MDC (MDC-2000, MDC-3500, MDC-5000, MDC 6000, MDC
8000, MDC 10000)

Bezpečností pokyny k použití
1/ Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte pokynů v něm uvedených.
2/  Zacházejte  s  čerpadlo  opatrně.  Neprovádějte  opravu  čerpadla.  Porouchané  čerpadlo  doručte
do autorizovaného servisu.
3/ Pokud jsou pozorovány netěsnosti, odpojte okamžitě čerpadlo ze zásuvky.
4/  Po instalaci čerpadla zkontrolujte zda se v místech,  která mají  zůstat  suchá nenachází voda.
Pokud vodu v takových místech naleznete odpojte čerpadlo ze zásuvky.
5/ Čerpadlo s poškozeným kabelem nesmí být uvedeno do provozu.
6/ Zabraňte styku vody s kabelem a zásuvkou. Pokud by ke styku došlo, odpojte kabel ze zásuvky
až po odpojení pojistek, nebo jističe.
7/ Udržujte děti pod dohledem, pokud jsou v blízkosti akvária.
8/ Při jakékoliv manipulaci s čerpadlem odpojte nejdříve čerpadlo ze zásuvky.

Čerpadlo Jebao MDC 24V
Čerpadla MDC jsou elektronicky ovladatelná akvarijní čerpadla, které je možné nastavit pomocí
mobilního  telefonu nebo pomocí  ovladače.  Při  nastavení  pomocí  mobilního  telefonu je  potřeba
v aplikaci App Store nebo Google Play stáhnout odpovídající aplikaci.
Mezi speciální funkce čerpadla patří např. ovládání přes mobilní telefon pomocí WiFi, 10 úrovní
kapacity  řízení,  ochrana  proti  chodu nasucho,  ochrana  motoru  v  případě  zablokování,  časovač,
možné užití ve slané i sladké vodě.

Instalace čerpadla
 Během celé instalace musí být čerpadlo odpojeno ze zásuvky.
 Po  vybalení  čerpadlo  zkontrolujte  zda  není  čerpadlo  a  jeho  komponenty  poškozeny.

V případě jakéhokoliv poškození čerpadlo nepoužívejte.
 Čerpadlo je vhodné pro instalaci ve sladkovodních a mořských akváriích.
 Čerpadlo není nasávací, proto musí být vždy instalováno pod hladinou vody.
 Ovladač čerpadla musí být umístěn na suchém a dobře větraném místě.
 Povrch musí být rovný a pevný.
 Průměr hadic a trubek musí vždy odpovídat velikostem vstupů a výstupů na čerpadle. Pokud

by hadice nebo trubky měly menší průměr mohlo by dojít k nižšímu průtoku vody. 
 Pro  dosažení  nejlepších  výsledků  volte  nejkratší  cestu  potrubí  s  malým počtem ohybů,

pokud možno bez použití úhlů.
 Pokud je potrubí delší, než 2 metry použijte průměr trubky (hadice) o jednu velikost větší.
 Je vhodné opatřit na sací straně rovný kus trubky, dlouhý cca 30 cm. Toto vytváří lineárně

tekoucí vodu a snižuje hluk.
 Nikdy nenechávejte čerpadlo běžet na sucho.
 Nikdy nevkládejte prsty do sací nebo výtlačné strany čerpadla, když běží.
 Při použití hadic zkontrolujte, zda jsou vhodné pro výkon čerpadla a zda neuvolňují do vody

nežádoucí látky, např. fenoly.
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 Při  užití  zpětných  ventilů  musí  být  zajištěna  správná  funkce,  jinak  hrozí  nebezpečí,
že čerpadlo poběží nasucho.

 V případě potřeby lze na sací stranu připojit předfiltr s velikostí od 2-3 mm.
 Nepoužívejte čerpadlo s částečně nebo úplně uzavřeným uzavíracím ventilem na sací straně.

Instalace ovladače
 Regulátor musí být instalován na suchém místě chráněném před přímým slunečním světlem

a jinými zdroji tepla.

Uvedení čerpadla do provozu
 Ujistěte se, že stávající síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku čerpadla.
 K provozu čerpadla použijte zásuvku, která je chráněna spínačem FI 30 mA.
 Našroubujte potrubí na čerpadlo.
 Otevřete uzavírací kohouty potrubí čerpadla, aby bylo čerpadlo napájeno vodou.
 Zastrčte síťové napájení zdroje do vhodné zásuvky.
 Po  krátké  době  se  na  displeji  ovladače  objeví  jedna  nebo  více  zelených  LED  světel.

Stisknutím tlačítka + nebo – lze měnit rychlost, a tím i výkon.

Ochrana proti přetížení
 Pokud  je  rotor  čerpadla  zablokován  cizím  tělesem,  čerpadlo  se  automaticky  vypne.

Po odstranění příčiny zablokování lze čerpadlo restartovat nebo se automaticky spustí.

Výpadek / restart napájení
 Po  výpadku  proudu  nebo  odpojení  od  sítě  bude  čerpadlo  fungovat  znovu  se  starým

nastavením, které bylo nastaveno před výpadkem (odpojením) od sítě.

Údržba
 Čerpadla  nevyžadují  žádnou  speciální  nebo časové  náročnou  údržbu.  Rotor  by  měl  být

v pravidelných  intervalech  kontrolován  na  znečištění  nebo  usazeniny  vodního  kamene.
Doporučujeme rotor vyčistit běžně dostupným odvápňovacím prostředkem nebo octem.

Technické údaje

Typ čerpadla MDC 2000 MDC 3500 MDC 5000 MDC 6000 MDC 8000 MDC 10000

Max. průtok 
[l/hod.]

2 000 3 500 5 500 6 000 8 000 10 000

Max. výtlak 
[m]

2,5 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,2 m 6,0 m

Výkon [W] 23 28 40 45 65 80

Napětí [V] 100-240/24 100-240/24 100-240/24 100-240/24 100-240/24 100-240/24
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