
CZ Pokyny pro použití a bezpečnost 

Sací hadice 1" / 4 m se sacím košem 1VOZ2007 

Sací hadice 1" / 7 m se sacím košem 1VOZ2010 

 
Legenda: 
A = Redukční kroužek 
B = Spojovací kroužek 
C = Čerpadlo/filtr 
N = Vsuvka 
 
 
 
Nevhodné na použití pro pitnou vodu. 
V případě nebezpečí mrazu zcela vyprázdněte hadici a uložte ji na místo chráněné před zamrznutím. 
Následující činnosti nesmí vykonávat děti. 
 
Sací hadici je možné připojit k čerpadlům/filtrům pomocí koncovky: samec 1"1/4; samec 1"; samice 1". 
1) U čerpadel/filtrů s koncovkou samcem 1": Odmontujte vsuvku (N) a odstraňte ji. Z hadice odšroubujte 
redukční kroužek (A) a zašroubujte ho na koncovku čerpadla/filtru (C). Sací hadici připojte zašroubováním 
spojovacího kroužku (B) k redukčnímu kroužku (A). 
2) U čerpadel/filtrů s koncovkou samcem 1"¼: Z hadice odšroubujte vsuvku (N) a redukční kroužek (A) a 
vyjměte je. Sací hadici připojte zašroubováním spojovacího kroužku (B) přímo na odsávání čerpadla nebo 
filtru (C). 
3) U čerpadel/filtrů s koncovkou samicí 1": Z hadice odšroubujte vsuvku (N) a redukční kroužek (A) a 
zašroubujte je na koncovku čerpadla/filtru. Sací hadici připojte zašroubováním spojovacího kroužku (B) k 
redukčnímu kroužku (A). 
Pozor! Uvnitř kroužků se nacházejí 2 těsnění. Před upevněním zkontrolujte, zda jsou těsnění správně 
umístěna na příslušných místech. 
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SK Pokyny pre použitie a bezpečnosť 
 
Sacia hadica 1" / 4 m so sacím košom 1VOZ2007 
Sacia hadica 1" / 7 m s sacím košom 1VOZ2010 
 
Legenda:  
A = redukčný krúžok 
B = spojovací krúžok 
C = čerpadlo/filter 
N = vsuvka 
 
 
 
Nevhodné na použitie pre pitnú vodu. 
V prípade nebezpečenstva mrazu úplne vyprázdnite hadicu a uložte ju na miesto chránené pred 
zamrznutím. 
Nasledujúce činnosti nesmú vykonávať deti. 
 
Saciu hadicu je možné pripojiť k čerpadlám/filtrom pomocou koncovky: samec 1“1/4; samec 1“; samica 1“ . 
1) Pri čerpadlách/filtroch s koncovkou samcom 1“: Odmontujte vsuvku (N) a odstráňte ju. Z hadice 
odskrutkujte redukčný krúžok (A) a zaskrutkujte ho na koncovku čerpadla/filtra (C). Saciu hadicu pripojte 
zaskrutkovaním spojovacieho krúžku (B) k redukčnému krúžku (A). 
2) Pri čerpadlách/filtroch s koncovkou samcom 1” ¼: Z hadice odskrutkujte vsuvku (N) a redukčný krúžok 
(A) a vyberte ich. Saciu hadicu pripojte zaskrutkovaním spojovacieho krúžku (B) priamo na odsávanie 
čerpadla alebo filtra (C). 
3) Pri čerpadlách/filtroch s koncovkou samicou 1“: Z hadice odskrutkujte vsuvku (N) a redukčný krúžok (A) a 
zaskrutkujte ich na koncovku čerpadla/filtra. Saciu hadicu pripojte zaskrutkovaním spojovacieho krúžku (B) 
k redukčnému krúžku (A). 
Pozor! Vnútri krúžkov sa nachádzajú 2 tesnenia. Pred upevnením skontrolujte, či sú tesnenia správne 
umiestnené na príslušných miestach. 
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