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Manuais bombas LUBY PORTUGUES (P) 
 
IMPORTANTE! SEMPRE QUE SEJAM UTILIZADOS EM ÁGUAS CALCÁRIAS, O 
CONJUNTO IMPULSOR E O TUBO EM AÇO INOX DA CAIXA DO MOTOR 

DEVEM SER LIMPOS REGULARMENTE. 
 

P - BOMBAS PARA LAGOS HJ-743 HJ-943 HJ-1143 
Instruções  

 
Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!  
 
Uso  
Bomba centrífuga para uso submersível com motor em resina encapsulado.  
 
Esta bomba foi concebida para aplicações em água, tais como lagos de jardim, 
fontes, fontes em terraços, fontes interiores, viveiros de peixes, para alimentar 
sistemas de filtragem, ribeiros, etc., assim como para a oxigenação e circulação da 

água.  
 
É proibido usar esta bomba em ou junto de piscinas! 
 
Para detalhes técnicos consulte a placa indicadora das características.  
 

Medidas de segurança 
- Atenção: só é apropriada para lagos de jardim e suas áreas de protecção no caso 

das instalações eléctricas corresponderem aos requisitos impostos. Deve 
consultar um electricista.  

- Antes de usar, certifique-se que as ligações principais e a tomada estão intactas.  
- A voltagem e o tipo de corrente devem estar em conformidade com as 

especificações mencionadas na placa das características. 

- A bomba deve ser conectada a uma caixa de ligação terra através de um 
interruptor de protecção (30mA). 

- A caixa de ligação deve situar-se numa zona protegida da água. A distância entre 
a caixa e o bordo do lago tem de ser de pelo menos 2m (ver figura 1). 

- A tomada deve estar sempre protegida da humidade. 
- Antes de se operar com a bomba, a fonte ou o lago, tem de se desligar a 

tomada. É proibido trabalhar com a bomba quando estão pessoas dentro 

de água (desligar a bomba). 
- Importante: caso ocorram danos nas ligações ou na caixa da bomba, esta não 

pode ser mais posta em funcionamento. Também não há reparação possível, visto 
que o cabo de alimentação está fixo à caixa da bomba.  

- Não suspender ou transportar a bomba pelo seu cabo de alimentação. 
 
Arranque (ver figura 1 e 2) 
Importante: a bomba não deve funcionar em seco. Caso contrário, poderia 
causar avarias no motor.  
- Deve-se mergulhar totalmente a bomba no lago para que a caixa da bomba se 

encha de água. 
- Para um funcionamento submersível, exige-se um nível de água de 

aproximadamente 12cm, para que a bomba não aspire ar. 

- A temperatura da água não deve exceder os 35ºC. 
- Vários acessórios podem ser adaptados à ligação de pressão da bomba através da 

sua rosca interna de ½”. 
- Pode-se colocar a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de 

contacto.  
- Pode-se ajustar o caudal girando o regulador (ver figura 2). 
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- Para evitar a obstrução prematura do filtro, a bomba deve ser colocada sobre o 
lodo do lago! 

- Se estiver a funcionar em conjunto com jactos de fontes, a bomba deve ser 
firmemente posicionada na horizontal (por ex. sobre um tijolo).  

 
Manutenção (ver figuras 2-6)  
1. Siga as medidas de segurança; 
2. Pressione lateralmente a protecção do filtro (1) e retire-a da bomba; 
3. Retire a esponja filtrante (2) do regulador/tampa (3/4); 
4. Separe o regulador (3) da tampa (4); 

5. Desenrosque a tampa (4) a 20º no sentido contrário aos ponteiros de um 
relógio; 

6. Remova a tampa (4) da bomba (8); 
7. Remova o motor (6) da bomba (8). O eixo do motor está apoiado em dois 

suportes de borracha na bomba (8) e na tampa (4); 
8. O motor (5) pode ser fabricado de modo a rodar no eixo; 
9. Limpe todas as peças com água limpa, de maneira a que estas se movam com 

facilidade. Não utilizar instrumentos com arestas afiadas; 
10. Volte a montar a bomba, tal como se explica a seguir: 

10.1 Coloque o motor (5) na bomba (8). Certifique-se que os suportes de 
borracha estão correctamente colocados na bomba (8) e na tampa (4); 

10.2 Coloque a tampa (4) na bomba e rosque-a até ao limite, no sentido dos 
ponteiros de um relógio; 

10.3 Insira adequadamente o regulador (3) na tampa (4); 

10.4 Reponha a esponja filtrante (2) no regulador/na tampa (3/4); 
10.5 Encaixe a protecção do filtro (1) na bomba (8). 

Para assegurar um desempenho óptimo, repita estas operações tendo em conta a 
frequência das obstruções e o tempo de funcionamento.  
 
Durante o Inverno  

Proteger a bomba da geada! 
Retirar a bomba do lago no Outono. 
Limpar perfeitamente a bomba e guardá-la num lugar protegido da geada, durante 
os meses de Inverno. 
      

Modelo Voltagem Consumo 
Elevaçao 
maxima 

Caudal 
maximo 

Peso 

HJ-743 220-40V/50Hz 8W 1.0 mt 600 lph 0.38 kg 

HJ-943 220-240/50Hz 16W 1.3 mt 800 lph 0.65 kg 

HJ-1143 220-240/50Hz 22W 1.6 mt 1000 lph 0.85 kg 

 
CONDIÇÕES DE GARANTIA  
Esta bomba é garantida por um período de 24 meses a partir da data de compra, a 
ser comprovada pela factura. A garantia limita-se à reparação ou à substituição 
gratuita de peças reconhecidamente defeituosas, quer por fabrico quer por 
material. Não cobre danos resultantes do desgaste normal nem de uma má 
manipulação. A garantia caduca imediatamente se o cliente alterar sem nossa 
permissão o material fornecido. Quando desejar fazer uso da garantia, remeta-nos 
através do nosso distribuidor, a bomba, com os respectivos portes pagos, 
juntamente com o recibo comprovativo da compra.  
 

Assinatura e carimbo do distribuidor / Data de compra  
 
 


