
Vodna črpalka WaterPump 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu vodne črpalke WaterPump! 

V paketu boste prejeli:  

• Vodno črpalko WaterPump, 

• 2 nastavka za cev. 

 

Prednosti 

• preprosta namestitev, 

• kakovostna izdelava iz trpežnih materialov, 

• uporabite lahko katerikoli vrtalnik (ni 

priložen), 

• enostavno črpanje vode iz kleti, 

• preprosto zalivanje vrta poleti, ko črpate vodo 

iz vodnega zbiralnika, 

• trdna zasnova omogoča dolgo življenjsko 

dobo, 

• ker je lahka in majhna, jo lahko uporabite v 

hiši, na vrtu ali oddaljenem polju, 

• omogoča enakomerno črpanje, 

• v paketu boste prejeli vodno črpalko z dvema 

nastavkoma za cev.

 

Vodno črpalko WaterPump boste uporabljali doma, zunaj na vrtu, pa tudi na oddaljenem polju. Majhna in lahka 

omogoča uporabo povsod. Za poganjanje vodne črpalke je primeren vsak vrtalnik (ni priložen). 

Vsestranka vodna črpalka 

Uporabite jo za zalivanje vrta poleti ali črpanje vode iz kleti jeseni. WaterPump ni primerna zgolj za črpanje vode, 

uporabite jo lahko tudi z ostalimi tekočinami tudi z oljem. 

Trdna konstrukcija 

Vodna črpalka WaterPump je izdelana iz kakovostnih materialov, zato je njena zasnova trdna in omogoča dolgo 

življenjsko dobo. 

Uporaba 

Uporaba vodne črpalke je preprosta: 

• Na vodno črpalko s pomočjo nastavkov 

pritrdite vrtno cev za vodo. Za trdnejše 

pritrjevanje priporočamo uporabo objemk. 

 

• Ko ste cev dobro pritrdili. Postavite cev v 

vodni vir, drugega pa postavite na želeno mesto. 

V nastavek za ročni vrtalnik (ni priložen) na 

strani vstavite vrtalnik in začnete s črpanjem 

vode. 

Želimo vam prijetno uporabo!        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

 


