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Manuais bombas Messner 01.docPORTUGUÊS (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 SYSTEM M500 E M 800  
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. 
      
Peças de substituição (ver figura 5)  
Para encomendar peças de substituição, consulte as referências que se apresentam 

de seguida: 
 

N.º Denominação Tipo de bomba Artigo n.º 
1 Protecção dianteira do filtro M500, M800 9077 

2 Esponja filtrante M500, M800 9075 

3 e 4 Regulador e tampa M500, M800 9076 

5 Turbina M500 

M800 

9070 

9071 

6 Protecção traseira do filtro M500, M800 9078 
 
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.  
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Assinatura e carimbo do distribuidor / Data de compra  
 
 

P - BOMBAS PARA LAGOS SYSTEM M1200, M 1600 E M2100  

Instruções  

 
Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!  
 
Uso  
Bomba centrífuga submersível com motor completamente imergido em resina 
sintética.  
 
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)  
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 15cm, 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 interior de ½”, assim como através da sua rosca exterior também de 
½”. 

- Pode-se colocar a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de 
contacto.  

- Para evitar a obstrução prematura do filtro, a bomba deve ser colocada sobre o 
lodo do lago! 
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- 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 2-5)  

1. Siga as medidas de segurança; 
2. Pressione lateralmente a protecção do filtro (1) e retire-a da bomba (8); 
3. Retire a esponja filtrante (2) da protecção do filtro (1); 
4. Desenrosque a tampa (3) a 20º no sentido contrário aos ponteiros de um 

relógio; 
5. Remova a tampa (3) da bomba (8); 

6. Remova o motor (4) da bomba (8).  
7. O motor (4) pode ser fabricado de modo a rodar no eixo; 
8. O impulsor e a magnete podem ser voltados um contra o outro através de um 

ângulo predeterminado;  
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 da seguinte forma: 

10.1 Coloque o motor (4) na bomba (8).  
10.2 Coloque a tampa (3) na bomba e rosque-a até ao limite, no sentido dos 

ponteiros de um relógio; 
10.3 Junte o filtro (1) e a esponja filtrante (2) e coloque-os 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. 
 

Peças de substituição (ver figura 5)  
Para encomendar peças de substituição, consulte as referências que se apresentam 
de seguida: 
 

N.º Denominação Tipo de bomba Artigo n.º 
1 Protecção dianteira do filtro M1200, M1600, M2100 9063 

2 Esponja filtrante M1200, M1600, M2100 9064 

3 Tampa com anel de fecho M1200, M1600 
M2100 

9073 
9093 

4 Turbina M1200 
M1600 
M2100 

9068 
9069 
9094 

6 Protecção traseira do filtro M1200, M1600, M2100 9066 

7 Punho/Suporte M1200, M1600, M2100 9072 
 
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 
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P - BOMBAS PARA LAGOS SYSTEM M2700, M 3600 E M4600  
Instruções  

 
Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!  
 
Uso  
Bomba centrífuga submersível com motor completamente imergido em resina 
sintética.  
 
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. 
- A bomba só deve utilizar-se para aplicações submersíveis!  
 
Arranque (ver figura 1)  
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 20cm, 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 exterior de 3/4”. 

- Pode-se colocar a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de 
contacto.  

- 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).  
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Manutenção (ver figuras 2-5)  
1. Siga as medidas de segurança; 
2. Pressione lateralmente a protecção do filtro (1) e retire-a da bomba (8); 
3. Retire a esponja filtrante (2) da protecção do filtro (1); 

4. Desenrosque a tampa (3) a 20º no sentido contrário aos ponteiros de um 
relógio, e retire-a da bomba (8); 

5. Remova o motor (5) da bomba (8). Preste atenção ao manípulo da tampa (8.1) 
no interior da bomba (8)!; 

6. O impulsor e a magnete podem ser voltados um contra o outro através de um 
ângulo predeterminado;  

7. Limpe todas as peças com água limpa, de maneira a que estas se movam com 
facilidade. Não utilizar instrumentos com arestas afiadas; 

8. Remonte a bomba da seguinte forma: 
8.1 Coloque o manípulo (8.1) na cavilha da bomba (8);   
8.2 Coloque o motor (4) na bomba (8).  
8.3 Coloque a tampa (3) na bomba e rosque-a até ao limite, no sentido dos 

ponteiros de um relógio; 
8.4 Junte a protecção do filtro (1) e a esponja filtrante (2) e coloque-as na 

bomba (8). 
Para assegurar um desempenho óptimo, repita estas operações tendo em conta a 
frequência das obstruções e o tempo de funcionamento.  
 
Substituição de peças sujeitas a desgaste (ver figuras 2-5)  
No kit de reparação do motor (4) encontra toda as peças sujeitas a desgaste! 

a) Efectuar as operações de manutenção em conformidade com os pontos 1-5; 
b) Apertar lateralmente a protecção do filtro (6) antes de removê-la da bomba (8); 
c) Pressionar o rolamento de suporte (8.2) através do pequeno orifício por trás da 

bomba (8); 
d) Limpar as peças só com água limpa; 
e) Inserir o novo rolamento de suporte (8.2) pela parte da frente da bomba (8), 

pressionando-o totalmente; 
f) Montar a tampa (3) e o motor (5) de substituição, de acordo com as instruções 

apresentadas em 8.1-8.4.   
 
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. 
 
Peças de substituição (ver figura 5) 
Para encomendar peças de substituição, consulte as referências que se apresentam 
de seguida: 
 

N.º Denominação Tipo de bomba Artigo n.º 
1 Protecção dianteira do filtro M2700, M3600, M4600 9080 

2 Esponja filtrante M2700, M3600, M4600 9079 

4 Kit de reparação M2700  
M3600 
M4600 

9085 
9086 
9087 

6 Protecção traseira do filtro M2700, M3600, M4600 9081 

7 Punho / Suporte M2700, M3600, M4600 9088 

    
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 



 

 7 

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  
 

P - BOMBAS PARA LAGOS MULTISYSTEM  
Instruções 

 
Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!  
 
Uso  
Bomba moderna e eficiente, dotada de um motor monofásico de corrente alterna 
(motor com induzido em curto-circuito e com condensador). É totalmente estanque, 
imergida em resinas plásticas sólidas (IP68) e vem equipada com uma protecção 

contra sobrecargas.  
 
Esta bomba foi concebida para aplicações em água, tais como lagos de jardim, 
viveiros de peixes, fontes, 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)  
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 30cm, para que a bomba não aspire ar. 

- A temperatura da água não deve exceder os 35ºC. 
- Há também que proteger a bomba da geada. 
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- Pode-se colocar a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de 
contacto.  

- Importante: para evitar que a bomba fique suja desnecessariamente, esta deve 
ser colocada sobre o lodo do lago!  

- Vários acessórios podem ser adaptados às roscas da bomba, através da sua 
ligação de pressão 1 ½” (D) com manguito, e da sua ligação de aspersão 2” (S).  

 
Instalação fora de água  
Esta bomba pode ser instalada fora de água (ver figura 2): 
- Instale a bomba ao lado do lago, abaixo da superfície da água para garantir a 

entrada de água na bomba (não é auto-aspirante); 
- Retire a protecção do filtro (ver figura 3); 
- Anexe à bomba uma mangueira de aspiração (S) e uma outra de pressão (D); 
- Encha a mangueira e a bomba com água antes de colocá-las em acção; 
- Para impedir que sujidades entrem na bomba, aplicar um filtro de aspiração 

adequado na mangueira de aspiração. 
 
Protecção contra sobrecargas  
Em caso de sobreaquecimento, o interruptor térmico incorporado interrompe a 
alimentação de corrente. A bomba deve esfriar. Depois do arrefecimento, a bomba 
arranca automaticamente.  
Nesse caso, verifique as condições seguintes: 
- A quantidade de água é suficiente? 
- O filtro está obstruído? 

- Existe sujidade na caixa da bomba (limpeza segundo as instruções)? 
- As mangueiras ou os tubos estão obstruídos? 
- A bomba já esfriou? 
Logo que tenha descoberto a origem do erro, pode continuar com o arranque da 
bomba. 
 

Manutenção (ver figuras 3, 4 e 5)  
1. Siga as instruções de segurança; 
2. Pressione no topo da protecção do filtro (1) e tire-a/incline-a para fora da 

bomba; 
3. Desaperte os quatro parafusos (9); 
4. Separe a caixa da bomba (6) da caixa do motor (4); 
5. Retire a turbina (8) da caixa do motor (4); 

6. Limpe todas as peças com água limpa com o auxílio de uma esponja suave. 
7. Montagem: 

7.1 Coloque cuidadosamente a turbina (8) na caixa do motor; 
7.2 Verifique se a turbina gira sobre si; 
7.3 Controle a posição do anel (7) na caixa do motor (4); 
7.4 Inserir a caixa da bomba (6) na caixa do motor (4), apertando de seguida 

os quatro parafusos (9) de maneira firme; 

7.5 Colocar a protecção do filtro (1) na caixa da bomba (6). 
 

Importante: Se usados em águas calcárias, os componentes da turbina e as 
tubagens em aço inox da caixa do motor devem ser limpos regularmente.   

 
Cuidados a ter com a bomba no Inverno  

Proteja a bomba da geada! 
Retire a bomba do lago no Outono. 
Limpe perfeitamente a bomba segundo as instruções. 
Durante os meses de Inverno, guarde a bomba num recipiente com água, para 
evitar que os pontos de apoio sequem. Guarde o recipiente num local protegido da 
geada.  
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Peças de substituição 
Para encomendar peças de substituição, queira indicar o tipo, o número de série 
>Serien-No.< (descrito na caixa do motor 4), o número do artigo e a sua 
denominação de acordo com a tabela apresentada de seguida (ver figuras 4 e 5):    

 
N.º Denominação 
1 Protecção dianteira do filtro 

2 Protecção traseira do filtro 

3 Punho / suporte 

5 Manguito 1 ½” 

6 Caixa da bomba 

7 Anel (132x3,5) 

8 Turbina 

9 Parafusos (M6x16) 4 peças 
 
CONDIÇÕES DE GARANTIA  
Esta bomba é garantida por um período de 36 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  
 
 

P - BOMBAS PARA FONTES / DE FILTRAGEM PROFISYSTEM  
Instruções 

 
Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!  
 
Uso  
Esta bomba moderna está dotada de um motor monofásico de corrente alterna 
(motor com induzido em curto-circuito e com condensador). É totalmente estanque 
e à prova de água (IP68) e vem equipada com uma protecção contra sobrecargas.  
 
A bomba para fontes é adequada para o uso em águas limpas, tais como: 
fontes, fontes de terraços, assim como para o arejamento e circulação da água.   
 
A bomba de filtragem foi concebida para aplicações em água, como por exemplo: 
lagos de jardim, viveiros, para alimentar sistemas de filtração, regatos, etc..  

 
É proibido utilizar estas bombas 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). 
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- 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. Por razões de segurança, todas as 
reparações devem ser efectuadas única e exclusivamente pelo fabricante, que 
dispõe de todas as ferramentas especiais necessárias.  

- Não suspender ou transportar a bomba pelo seu cabo de alimentação. 
 
Arranque (ver figura 1)  
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 15cm, para que a bomba não aspire ar algum. 
- A temperatura da água não deve exceder os 35ºC. 
- Há também que proteger a bomba da geada. 
- Pode-se colocar a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de 

contacto.  
- Conselho importante para o funcionamento da bomba de fontes: para 

evitar uma obturação prematura do filtro, a bomba deve ser colocada por cima do 
lodo do seu lago! Instale também a esponja filtrante adjunta para impedir que as 
tubagens da fonte fiquem desnecessariamente sujas.  

- Funcionando conjuntamente com jactos de fontes, a bomba deve ser posicionada 
firmemente na horizontal (sobre um tijolo).  

 

Instalação fora de água  
Estas bombas podem ser instaladas fora de água (ver figura 2): 
- Instale a bomba ao lado do lago, abaixo da superfície da água para garantir a 

entrada de água na bomba (não é auto-aspirante); 
- Retire a protecção do filtro (ver figura 3); 
- Anexe à bomba uma mangueira de aspiração (S) e uma outra de pressão (D); 
- Encha a mangueira e a bomba com água antes de colocá-las em acção; 

- Para impedir que sujidades entrem na bomba, aplique um filtro de aspiração 
adequado na mangueira de aspiração. 

 
Protecção contra sobrecargas  
Em caso de sobreaquecimento, o interruptor térmico incorporado interrompe a 
alimentação de corrente. A bomba deve esfriar. Depois do arrefecimento, a bomba 
arranca automaticamente, sem realizar as verificações necessárias.  

Há então a necessidade de se verificar as condições seguintes: 
- A quantidade de água é suficiente? 
- O filtro está obstruído? 
- Existe sujidade na caixa da bomba (limpeza segundo as instruções)? 
- As mangueiras ou os tubos estão obstruídos? 
- A bomba já esfriou? 
Logo que tenha resolvido o problema, pode continuar com o arranque da bomba, 
desligando a ficha da tomada e ligando-a de novo passados alguns instantes.  
 
Manutenção (ver figuras 3 e 4)  
1. Siga as instruções de segurança; 
2. Pressione lateralmente a protecção do filtro (1) e tire-a para fora da bomba; 
3. Desaperte os quatro parafusos (9); 
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4. Separe a caixa da bomba (6) da caixa do motor (4); 
5. Retire a turbina (8) da caixa do motor (4); 
6. Limpe todas as peças usando água limpa e uma esponja suave. 
7. Montagem: 

7.1 Coloque cuidadosamente a turbina (8) na caixa do motor (4); 
7.2 Verifique se a turbina gira sobre si; 
7.3 Controle a posição do anel (7) na caixa do motor (6); 
7.4 Inserir a caixa da bomba (6) na caixa do motor (4), apertando de seguida 

os quatro parafusos (9) de maneira firme; 
7.5 Voltar a colocar a protecção do filtro (1) com a esponja filtrante (2) na 

caixa da bomba (6). 
 
Durante o Inverno  
Proteja a bomba da geada! 
Retire a bomba do lago no Outono. 
Limpe perfeitamente a bomba seguindo as instruções. 
Durante o Inverno, deposite a bomba num recipiente com água para evitar que os 
pontos de apoio sequem. Guarde esse recipiente num local protegido da geada. 
 
Peças de substituição  
Para encomendar peças de substituição, queira indicar o tipo, o número de série 
>Serien-No.< (descrito na caixa do motor 4), o número do artigo e a sua 
denominação de acordo com a tabela apresentada de seguida (ver figuras 3 e 4):    
 

N.º Denominação 
1 Protecção do filtro 

2 Esponja filtrante 

3 Punho / suporte 

5 Manguito 1” 

6 Caixa da bomba 

7 Anel (75x2) 

8 Turbina 

9 Parafusos (M6x25) 4 peças 

10 Parafusos (3,9x16) 4 peças 
(para suporte sem fig.) 

 
 

CONDIÇÕES DE GARANTIA  
Esta bomba é garantida por um período de 36 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  
 

PORTUGUÊS (P) 

 

P - BOMBAS MPF 3000 – MPF 13000 E MP3500 – MP10000 
Instruções 

 
Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!  
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Uso  
Bomba moderna e altamente eficiente, dotada de um motor monofásico de corrente 
alterna (motor com induzido em curto-circuito e com condensador). É totalmente 
estanque, imergida em resinas plásticas sólidas (IP68) e vem equipada com uma 

protecção contra sobrecargas.  
 
A bomba para lagos “MP” foi concebida para aplicações em água, tais como 
lagos de jardim, fontes, fontes em terraços, e é ideal para operar com jactos de 
fontes, regatos artificiais, quedas de água, etc., assim como para a oxigenação e 
circulação da água.  

 
A bomba para lagos “MPF” foi concebida para aplicações em água, tais como 
lagos de jardim, viveiros de peixes ou fontes, e é também adequada para alimentar 
sistemas de filtragem, regatos artificiais, 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 (RCD, 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). 
- Proteja a tomada 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 + 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 20cm, para que a bomba não aspire ar. 
- A temperatura da água não deve exceder os 35ºC. 
- Há também que proteger a bomba da geada. 
- Coloca-se a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de contacto.  
- Para evitar que a bomba fique suja desnecessariamente, esta deve ser colocada 

sobre o lodo do lago, numa posição firme e horizontal (sobre um tijolo)!  
- Vários acessórios podem ser adaptados às roscas da bomba.  
- Sugestão: para o funcionamento com jactos para fontes, recomenda-se o uso da 

esponja de filtragem, artigo n.º 168/009039 incluído na nossa gama de 
acessórios. 
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Sugestão importante para o funcionamento com bombas para fontes “MP”: 
- Para evitar obstruções nos jactos da fonte, recomenda-se a instalação da esponja 

de filtragem anexa.   
 

Instalação fora de água  
A bomba pode ser instalada fora de água. 
- Instale a bomba ao lado do lago, abaixo da superfície da água para garantir a 

entrada de água na bomba (não é auto-aspirante); 
- Retire a protecção do filtro (1) (ver figura 3); 
- Anexe à bomba uma mangueira de aspiração (S) e uma outra de pressão (D); 

- Encha a mangueira de sucção e a bomba com água antes de colocá-las em 
funcionamento; 

- Sugestão: Para evitar que a bomba fique obstruída, aplicar na mangueira de 
aspiração um pré-filtro, artigo n.º 168/009051 da nossa gama de acessórios. 

 
Protecção contra sobrecargas  
Em caso de sobreaquecimento, o interruptor térmico incorporado interrompe a 
alimentação de corrente. A bomba deve esfriar. Depois do arrefecimento, a bomba 
arranca automaticamente.  
Nesse caso, verifique as condições seguintes: 
- A quantidade de água é suficiente? 
- O filtro está obstruído? 
- Existe sujidade na caixa da bomba (limpeza segundo as instruções)? 
- As mangueiras ou os tubos estão obstruídos? 

- A bomba já esfriou? 
Logo que tenha descoberto a origem do erro, pode continuar com o arranque da 
bomba, ligando-a à corrente após uma curta espera (1 minuto). 
 
Desmontagem / Armazenamento (ver figuras 3, 4 + 5)  
8. Siga as instruções de segurança. Desligue a bomba! 

9. Pressione o topo da protecção do filtro (1) e retire a bomba; 
10. Desaperte os quatro parafusos (10); 
11. Separe a caixa da bomba (7) da caixa do motor (5); 
12. Retire a turbina (9) da caixa do motor (5). Tenha um cuidado especial com o 

anel (8) da caixa do motor (5).  
13. Limpe todas as peças com água limpa e com o auxílio de uma esponja suave. 
14. Montagem: 

7.1 Pressione o anel (8) até à extremidade da caixa do motor (5); 
7.2 Coloque cuidadosamente a turbina (9) na caixa do motor (5) e gire a 

tampa de suporte de modo que os dois orifícios encaixem nas cavilhas da 
caixa do motor (5); 

7.3 Verifique se a turbina gira sobre si; 
7.4 Controle a posição do anel (8) na caixa do motor (5); 
7.5 Inserir a caixa da bomba (7) na caixa do motor (5), apertando de seguida 

os quatro parafusos (10) de maneira firme; 
7.6 Colocar a protecção do filtro (1) conjuntamente com a esponja de 

filtragem (2) (só para bombas “MP”) na caixa da bomba (5). 
 
Manutenção  
Para prolongar a vida útil da sua bomba e mantê-la em boas condições de 
funcionamento, recomendam-se acções de manutenção e limpeza regulares. 
Estas podem ser efectuadas por qualquer pessoa de uma forma fácil e rápida. 
Consultar “Desmontagem / Armazenamento”. 
- No início controle o desempenho da sua bomba todos os dias. Limpe os filtros 

se necessário. 
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- Depois de alguns intervalos, a limpeza completa varia conforme a poluição do 
lago, mas aconselha-se uma manutenção periódica, de acordo com as instruções 
apresentadas. 

Se suspeitar que algumas peças estão gastas ou danificadas, substitua-as 

rapidamente. Veja “Peças de substituição”.   
 
Importante: Se usados em águas calcárias, os componentes da turbina e as 
tubagens em aço inox da caixa do motor (5) devem ser limpos 
frequentemente.   
 

Cuidados a ter com a bomba no Inverno  
Proteja a bomba da geada! 
Retire a bomba do lago no Outono. 
Limpe perfeitamente a bomba seguindo as instruções. 
Durante os meses de Inverno, guarde a bomba num recipiente com água, para 
evitar que os pontos de apoio sequem.  
Guarde o recipiente num local protegido da geada.  
 
Peças de substituição  
Para encomendar peças de substituição, queira indicar o tipo, a designação e o 
número do artigo de acordo com a tabela apresentada de seguida (ver também 
figuras 4 + 5):    
 

Item Designação Tipo de bomba Artigo n.º 

1 Protecção dianteira do filtro MPF 3000-13000 
MP 3500-10000 

168/009095 

2 Esponja de filtragem MP 3500-10000 168/009039 

3 Protecção traseira do filtro 
 
Esponja de filtragem não apresentada 

MPF 3000-13000 
MP 3500-10000 
MP 3500-10000 

168/009096 
 
168/009039 

4 Punho / suporte MPF 3000-13000 
MP 3500-10000 

168/009097 

6 Manguito 1” 
 
Manguito 1 ¼” 

MPF 3000-10000 
MP 3500-10000 
MPF 13000 

104/000258 
 
104/002641 

7 Caixa da bomba 1”-1” 
 

Caixa da bomba 1” – 1 ¼” 
Caixa da bomba 2” x 1 ¼” 

MPF 3000-8000 
MP 3500-10000 

MPF 10000 
MPF 13000 

168/009098 
 

168/009099 
168/0090... 

8 Anel (96 x 3) MPF 3000-13000 
MP 3500-10000 

112/000030 

9 Conjunto turbina completo MPF 3000-6000 
MPF 8000 

MPF 10000 
MPF 13000 
MP 3500-4500 
MP 6000 
MP 8000 
MP 10000 

118/002468 
118/002469 

118/002470 
… 
… 
… 
… 
… 

10 Parafusos (M6x16) 4 peças MPF 3000-13000 
MP 3500-10000 

114/000048 

 
CONDIÇÕES DE GARANTIA  
Esta bomba é garantida por um período de 36 meses a partir da data de compra, a 
ser comprovada pela factura. Esta garantia cobre peças defeituosas quer por 
fabrico quer por material, que serão reparadas ou substituídas por outras originais, 
ficando esta decisão a nosso critério. Não cobre danos resultantes do desgaste 
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normal, nem de uma má manipulação e muito menos de modificações por parte de 
terceiros. 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  
 
 
 
 

 
 
 
 


