
GEBRUIKSAANWIJZING · NL

7.0
9.0

6.0



GEBRUIKSAANWIJZING · NLSYNCRA SDC · 6.0 · 7.0 · 9.0

INDEX

VEILIGHEIDSNORMEN.

ONDERDELEN EN RESERVE-ONDERDELEN

SPARE PARTS

INSTALLATIE – GEBRUIK EN REGELING

TOEPASSINGEN DROOGOPSTELLING

CONTROLLER GEBRUIKEN EN POMPEN REGELEN

Wi-Fi INSTELLEN

ONDERHOUD

SPECIAAL ONDERHOUD EN HET VERVANGEN VAN DE ROTOR

CHECK LIST BEFORE USING CONTRALL APP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

WI-FI EN CONTROLLER RESET

CONTROLL APP ALARMERING SYSTEEM

CONTRALL APP INFOS

SPRAAKOPDRACHTEN

ONLINE HULP

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE AFVOER VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

GARANTIE

DIEP REINIGEN & TIPS VOOR LANGER LANG



GEBRUIKSAANWIJZING · NLSYNCRA SDC · 6.0 · 7.0 · 9.0 INDEX

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geachte klant, bedankt dat u gekozen heeft voor de nieuwe pomp SYNCRA SDC. Door de aankoop van deze nieuwe generatie SYNCRA Silent pompen 

profiteert u van een high-tech en cutting-edge product. U kunt de flow van de pompen regelen met behulp van de controller. Bovendien kunt u met gebruik 

van uw interne Wi-Fi-netwerk de nieuwe SICCE App: CONTRALL downloaden. Deze App maakt het mogelijk om de pomp te beheren met uw smarthphone 

(Android-systeem of iOS). De SYNCRA SDC pompen bieden een garantie voor een complete en efficiënte manier van management, zonder beperkingen van 

tijd en ruimte. Direct vanaf uw smartphone, waar u ook bent, kunt u  uw systeem bepalen en bewaken op een eenvoudige en directe manier. SYNCRA SDC 

en de CONTRALL App: onze toekomst is energiebesparing en milieubescherming
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De pomp SYNCRA SDC met zijn vele gebruiksmogelijkheden is conform de nationale en internationale 

veiligheidsnormen.

1) Controleer of de op het etiket van de pomp aangeduide spanning overeenkomt met de spanning 

van het net. Het Apparaat dient gevoed te worden door middel van een differentiële schakelaar 

(levenbeschermer) waarvan de nominale stroom lager of gelijk is aan 30mA. 

2) De pomp kan functioneren met modaliteit „Wet&Dry“ (Onderdompeld in water of buiten het water).

3) Alvorens het Apparaat op het net aan te sluiten, controleer of de kabel en/of de pomp beschadigd 

zijn.

4) De pomp is vervaardigd met een verbinding van het type Z. De kabel en de stekker kunnen niet 

vervangen of gerepareerd worden;Bij beschadiging dient het hele Apparaat vervangen te worden. 

5) LET OP ! haal de stekker van alle elektrische producten uit het stopcontact voordat u onderhoud 

gaat uitvoeren of uw handen in het water steekt; als de stekker of de kabel nat zijn, schakel dan eerst 

de hoofdschakelaar uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt;

6) De pomp mag niet in werking worden gesteld zonder water om schade aan de motor te voorkomen.

7) De pomp mag niet worden gebruikt in vloeistoffen of in een omgeving met een temperatuur hoger 

dan 35°; / 95 °F).

8)  Gebruik de pomp niet voor andere doeleinden dan waarvoor de pomp is ontworpen zoals in 

badkamers of dergelijke toepassingen; 

9) Laat het Apparaat niet functioneren met uitbijtende- of wegvretendemiddelen.

10) Dit Apparaat is niet ontworpen om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) 

met gereduceerde fysische, zinnelijke en geestelijke capaciteiten, tenzij deze begeleid zijn door 

verantwooordijke personen die zorg dragen voor hun veiligheid. 

11) Om te voorkomen dat druppels de stekker of het stopcontact nat maken, realiseer met de kabel 

een voorwendsel onder het niveau van het stopcontact (Afb.A). 

12) De pomp niet optillen middels de voedingskabel tijdens de installatie en het onderhoud.

13) De pomp kan alleen worden gebruikt in de bovengenoemde toepassingen en is alleen voor intern 

gebruik, wanneer de kabellengte korter is dan 10 meter.

14) In het geval de pomp of het filter zijn uitgerust met een kabel van 10 meter, of met een kabel van 

meer dan 6 voet voor het Amerikaanse (VS) type, zijn de Apparaten bestemd voor gebruik buitenshuis, 

overeenkomstig de voorschriften van de internationale richtlijnen. 

A

OUTDOOR USE
(10 m · 20 ft cable)

VEILIGHEIDSNORMEN
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ONDERDELEN EN RESERVE-ONDERDELEN
De SYNCRA SDC  bestaat uit de volgende onderdelen (Afb. B):

1. Het motorhuis van de pomp kan volledig ondergedompelt worden en is geïsoleerd door een 

epoxy hars;

2. Rotor Kit inclusief waaier en bodemlager

3. Bodemlager

4. O-Ring

5. Anti-vibratie rubbervoetjes

6. Roterende voorkamer

7. Pomp voorfilter

8. Schroefdraad slangkoppelingen

9. Afstandsbediening Controller met  kabel “T”

10. AC-DC Transformer met LED-licht

11. Connector kabel “T”

TECHNICAL DATA 6.0 (24 V) 7.0 (24 V) 9.0 (24 V)

Switching 

power supply

INPUT:

100-240V

50/60Hz

OUTPUT:

24V DC

Q min - max
2000 - 5500 l/h 3000 - 7000 l/h 4000 - 9000 l/h

530 - 1450 US gph 800 - 1900 US gph 1000 - 2500 US gph

H min - max
1,0 - 3,5 m 2,0 - 5,0 m 2,6 - 7,0 m

3.5 - 11.5 ft 6.5 - 16.5 ft 8.5 - 23.0 ft

Watt min - max 10 - 40 W 20 - 65 W 30 - 95 W

Cable length
3,0 m +

10.0 ft +

1

2

3

4

5

6

7

8

8

External diameter 25mm 

(1”) for flexible pipeinternal 

diameter 25mm (1”)

External diameter 32mm (1” ¼) 

for flexible pipe internal diameter 

32mm (1” ¼)

Male threaded 1” GAS

Female threaded ring 1” 3⁄8 GAS

Inlet grid with female 

threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Female connector 1” GAS

Rigid pipe connector. External 

diameter 25/26,5mm (1”)

Rigid pipe connector. External 

diameter 32/33,5mm (1” ¼)

9
10

11

B
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SPARE PARTS 6.0 7.0 9.0

Rotor + ceramic shaft + O-ring A SGR0222 SGR0218 SGR0217

Bottom bearing + hook B SVE0054 SVE0052

Hook B1 SPL0024

O-ring for prechamber and rotor C SVE0055 SVE0053

Prechamber with closing ring D SPL0097 SPL0095

Anti-vibration silicon feet E SVE0033 (4 pcs.)

Hose fittings for rigid and flexible pipes F STR0029

Protective grid G SPL0094

Controller H SKT0207

AC/DC power adaptor (EU) I SKT0216 SKT0208

AC/DC power adaptor (US) J SKT0217 SKT0209

AC/DC power adaptor (UK) K SKT0218 SKT0210

AC/DC power adaptor (AU) L SKT0219 SKT0211

B1

B

C

E

D

G
F

F

H

I
J
K
L

A

SPARE PARTS

B
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SYNCRA SDC kan worden beheerd met behulp van de controller of 

het downloaden van de nieuwe App SICCE CONTRALL App.

Voor de fysieke installatie van de pomp is het noodzakelijk het 

volgende te doen:

- Rol de kabel van de pomp af in een gebied waar hij op geen enkele 

manier kan worden beschadigd.

- Monteer de kabel connector van de pomp aan de speciale “T” 

connecter van de controller. Monteer aan de andere kant van de 

“T” connector  de kabel connector van de voedingskabel. Monteer 

eerst daarna de voedingskabel aan de transformator en vervolgens 

op het stopcontact. De transformator is universeel en werkt met alle 

spanningen en frequenties.

De pomp is nu aangesloten, maar nog niet actief.

Monteer de controller niet in de buurt van het spetteren van water, 

vocht of waar hij per ongeluk in het water kan vallen.

De controller is voorzien van een houder die kan worden bevestigd 

aan de wand van het aquarium/meubel middels de meegeleverde 

dubbelzijdige tape of schroeven.

- Verbind het koppelstuk met de uitgang van de pomp zodat u de 

slang met de juiste diameter kunt gebruiken.

- Plaats de pomp op een plek zodat u er makkelijk bijkunt indien er 

onderhoud verricht moet worden.

- Als u de pomp in het water gebruikt en niet in lijn, dan moet de 

pomp altijd volledig ondergedompeld blijven. (Afb. 1)

1

INSTALLATIE
GEBRUIK EN REGELING
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Het wordt aanbevolen om de pomp in goed geventileerde ruimtes 

te plaatsen en de pomp niet rechtstreeks blootstellen aan 

warmtebronnen.

Plaats de pomp zo dat het niet nodig is om lange aansluitleidingen 

te gebruiken om op deze manier het verminderen van de prestaties 

te voorkomen.

De SYNCRA ADAVNCED is niet zelfaanzuigend en daarom adviseren 

wij om nooit de pomp boven ( Afb.2) het waterniveau te plaatsen. Op 

deze manier voorkom je dat de pomp doet drooglopen en of lucht 

doet aanzuigen. Schade die worden veroorzaakt door het drooglopen 

van de pomp zijn uitgesloten van de garantie.

Gebruik een rechte toevoerleiding om de efficiëntie van de pomp te 

optimaliseren, het gebruik van bochten kan invloed hebben op de 

prestaties van de pomp (Afb. 3).

Wij adviseren om aansluitleidingen te gebruiken die gelijk of groter 

zijn dan de meegeleverde standaard slangtules (Afb.4).

Gebruik de pomp niet zodra de uitgang volledig afgesloten is. Een 

minimale waterstroom is noodzakelijk om de motor te koelen en om 

drooglopen van de motor te voorkomen (Afb.5).

IN LINE

2 3

4 5

TOEPASSINGEN DROOGOPSTELLING
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Om tot het periodiek onderhoud aan de pomp over te gaan, verwijder 

allereerst de stekker uit het stopcontact om daarna de pomp uit het 

water te nemen.

1) Om de plastic sluitingsring van het slakkenhuis te openen moet u 

de tab naar buiten bewegen (Afb. 6)

2) Verwijder nu de ring (Afb.7)

3) Verwijder het slakkenhuis van de pomp door het gelijkmatig naar 

voren te bewegen (in het geval dat er vuil aanwezig is kan het zijn dat 

u iets meer kracht moet gebruiken).

4) Haal de complete rotor set uit het pomphuis 

5) Spoel alles goed af onder stromend water en gebruik een borsteltje 

om eventuele incrustaties te verwijderen.  

6) Assembleer daarna alles in omgekeerde volgorde.

6 7

8

O-RING 2

O-RING 1

ONDERHOUD
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7) Plaats de ring met de grootste tanden in de richting van de pomp en 

sluit deze door de tab naar beneden te drukken tot u een “klik” hoort. 

(Afb.9)

Eventuele beschadigingen klein of groot aan de afdichtingen kunnen 

de prestaties van de pomp op een ernstige wijze compromitteren en 

kunnen eventueel tot vervanging lijden.  

BELANGRIJK:  De ingebouwde printplaat van de pomp is 

geprogrammeerd om op 3 niveaus bescherming te bieden:

Bescherming tegen het blokkeren van de rotor: Mocht de rotor 

blokkeren,  vergrendelen (eventueel door overmatig vuil) en of werken 

zonder water, dan zal de pomp na 10 startpogingen, gevolgd door een 

korte tijdsinterval automatisch stoppen. Mocht dit gebeuren dan gaat de 

pomp automatisch in stand-by en de motor gaat uit wel zal de printplaat 

gevoed blijven. In dit geval moet u eerst de stekker uit het stopcontact 

verwijderen en opnieuw insteken om de pomp te herstarten.

Droogloop bescherming en thermische beveiliging: Deze beschermen 

de motor in het geval van functioneren zonder water. De pomp stopt 

wanneer hij werkt zonder water en of de rotor geblokkeerd is. De pomp 

zal ook stoppen op het moment dat hij uit het water genomen wordt.

- Thermische beveiliging: wanneer de ingebouwde PC board een 

temperatuurstijging detecteert buiten de werkparameters van de 

pomp, schakelt de pomp uit om beschadiging van onderdelen of motor 

te voorkomen.

LET OP: onderschat niet de kracht van de magneet. Er is een groot 

risico aanwezig zodra u enigszins de grip verliest dat de as van de rotor 

de onderste lager doet beschadigen. Een beschadiging aan de as of de 

lager veroorzaakt hoge reparatie kosten.

ROTATING PRECHAMBER

9

BIG TEETH

BEHIND

CLICK
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Volg deze instructie voor het schoonmaken of vervangen van de Rotor

Herhaal de acties voor het openen van de rotor zoals beschreven in 

de rubriek Onderhoud ‘, stap 1,2,3,4.

Om de onderste lager eenvoudig te verwijderen, raden wij aan de 

pomp een tijdje ondergedompeld te houden in water met Pump 

Clean, dit is om het vuil of de kalkaanslag te verwijderen. 

Neem de als accessoire haak en ga hier het pomphuis mee binnen 

(Afb. 10)

Haak het onderste lager in en trek het uit het pomphuis

- Reinig het lager onder stromend water (gebruik nooit zeep of 

wasmiddel in welke vorm dan ook, omdat ze het aquarium water 

vervuilen: we raden u aan om alleen een beetje azijn oplossen in 

water) eventueel met een zachte borstel de kalkaanslag verwijderen. 

Indien de lager versleten is, is het beter deze te vervangen voor een 

nieuwe.

- Maak het lager een beetje nat en plaats het terug in het pomphuis 

( Afb. 10)

10

1

2

RIGHT SIDE

SPECIAAL ONDERHOUD EN HET VERVANGEN VAN DE ROTOR
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• Check the distance between the device and the wireless router (Wi-Fi network). A long 

distance may weaken the signal strength and take a long time to record the device, in worst 

scenario the installation may fail.

• To check the Wi-Fi connection, make sure that the Wi-Fi icon is on

• The device only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks. To check the frequency of your network, 

you need to contact your internet service provider or refer to your wireless router manual.

• SICCE Srl is not responsible for any problems relating to the network connection or for 

failures, malfunctions or errors caused by the network connection.

• In case connecting the device to the Wi-Fi network does not succeed, it is possible that the 

device is too far from the router. Buy a repeater (range extender) to increase the intensity of 

the Wi-Fi signal.

• The Wi-Fi connection may not occur or be interrupted due to the environment of the home 

network.

• The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.

• The surrounding wireless environment may slow down the wireless network service.

• The device cannot be registered due to problems with wireless signal transmission. Disconnect 

the device and wait for about a minute before trying again.

• If the firewall on the wireless router is active, disable it or add an exception.

• The name of the wireless network (SSID) should be a combination of English letters and 

numbers. (do not use special characters).

• The smartphone user interface (IU) may vary depending on the operating system (OS), the 

manufacturer or following updates to the App CONTRALL or the operating system itself.

• If the router security protocol is set to WEP, it may not be possible to set up the network. 

Change the protocol (WPA2 is the recommended one) and register again the product.

CHECK LIST BEFORE USING CONTRALL APP
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Door de voeding op de controller aan te sluiten, lichten alle leds 

één keer op. Na ongeveer 20 seconden begint het Wi-Fi-symbool 

langzaam te knipperen om aan te geven dat het klaar is en wacht 

op de installatie. Na de configuratie, en eenmaal verbonden met het 

Wi-Fi netwerk, zal de led 5 snelle flitsen om de 5 seconden geven. 

Als de controller al is ingesteld, maakt de Wi-Fi automatisch opnieuw 

verbinding met het netwerk en laadt de programma’s die zijn ingesteld 

in de CONTRALL App opnieuw nadat deze is ingeschakeld. 

Om de pomp te activeren, houdt u de rechtertoets (+) 3 “ingedrukt. 

De pomp start op 50% ,  van het werkbereik. Drukt u op de toetsen 

(+) en ( -) is het mogelijk om het pompdebiet te vergroten of te 

verkleinen. Als gevolg zal de lichtsterkte van de 5 LED’s variëren. 

Het pompsymbool zal oplichten in de kleur die is ingesteld via de 

CONTRALL App. Het Wi-Fi-symbool zal langzaam blauw knipperen 

terwijl u doet wachten om via de CONTRALL-App te worden verbonden 

met het Wi-Fi-netwerk. Als de pomp wordt beheerd via CONTRALL, is 

het niet mogelijk om de werking ervan te wijzigen met de controller. 

Het is alleen mogelijk om deze uit te schakelen door de juiste toets 

ingedrukt te houden (+) 3 “ingedrukt. 

De controller kan alleen de stroming regelen. Hij kan alleen worden 

gevoed met de meegeleverde transformator en beheert alleen de 

meegeleverde pomp. Elk ander gebruik kan het Apparaat onherstelbaar 

beschadigen en de garantie doen vervallen. 

SPEED LED

NEW SDC SMART CONTROLLER

CUSTOM COLOR 

PUMP’S ID

WI-FI

SPEED DOWN

SPEED UP /

ON - OFF

CONTROLLER GEBRUIKEN EN POMPEN REGELEN
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CONTRALL App Gratis download

Selecteer MY DEVICES en tab op +

Kies SYNCRA SDC 

Lees de tekst en bevestig PROCEED

Vervolgens: selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u de pomp en de Wi-Fi psw wilt verbinden.

Geef uw pomp een naam en bevestig met DONE

Het kan enkele seconden duren voordat de verbinding actief is

Faster Set-Up with New configuration system

Wi-Fi INSTELLEN
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Spraakopdrachten kunnen worden geactiveerd via Siri - Google-assistent - Alexa

- STROOM AAN

- AFSLUITEN

- TEMPERATUURREGELING

- LEZEN VAN DE MELDING IN HET GEVAL HET IS GEACTIVEERD

- PRESET WIJZIGING VAN STROOM- EN POMPVERMOGEN - (VERMINDER 10% / VERHOGING 10%)

OOK COMPATIBEL MET:

- Apple-Horloge (iOS)

- Smartwatch (Android)

SPRAAKOPDRACHTEN

Als de Wi-Fi-verbinding wordt verbroken, blijft de pomp werken en ontvangt de gebruiker een e-mailbericht als deze waarschuwing is ingeschakeld in de 

CONTRALL App.

WIFI EN CONTROLLER RESET

Schakel de stroomtoevoer naar de controller uit. Houd de “+” en “-” toetsen tegelijkertijd ingedrukt en zet de controller weer aan. Houd ze ingedrukt tot de 

Wi-Fi LED snel knippert. Laat de knoppen los. Na ongeveer 20 seconden begint het Wi-Fi-symbool langzaam te knipperen om aan te geven dat het klaar is 

voor configuratie.

WI-FI EN CONTROLLER RESET
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Meldingen in real-time met een compleet waarschuwingssysteem kunnen worden geactiveerd in de CONTRALL App profielsessie. Waarschuwingen in real 

time worden verstuurd in geval van:

- Aquariumtemperatuur buiten het aangepaste ingestelde bereik

- Geblokkeerde rotorbeveiliging

- Droogloopbeveiliging

- Verlies van Wi-Fi-signaal

CONTROLL APP ALARMERING SYSTEEM

Periodic updates of the App are recommended in order to take advantage of any improvements to the service and the Application itself.

INITIAL SCREEN

MY DEVICES: these are the single devices registered and manageable individually

MY SMART SYSTEMS: it is possible to group together a series of individual devices, for example 2 XSTREAM SDC pumps, a SYNCRA SDC pump and a pump 

for skimmer PSK SDC and create a system to which to assign a distinctive name. In case you want to manage multiple aquariums, this function allows you to 

control them more immediately and efficiently. It will be possible to switch off and switch on all devices by pressing a single button and schedule FEED TIME.

NOTIFICATIONS: in this session the received notifications will be automatically recorded.

PROFILE: within this session it is recommended to activate the NOTIFICATIONS, to adapt the units of measurement to the country system, to give consent to 

the newsletter to receive updates and communications, to select the desired language.

CONTRALL APP INFOS
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Het is belangrijk om uw SICCE Pomp in topconditie te houden om een 

lange levensduur en efficiënte werking te garanderen. Na verloop 

van tijd, kan er natuurlijk mineraal afzettingen op het filteroppervlak 

en in de rotor komen, en indien onbehandeld, kan ongewenste 

werking of zelfs falen veroorzaken. SICCE  PUMP CLEAN is een 

supergeconcentreerde, maar toch volledig veilige oplossing om deze 

afzettingen te verwijderen en uw filter in topvorm te houden.

DIEP REINIGEN 
& TIPS VOOR LANGER LANG

GEBRUIK SICCE PUMPCLEAN 

TIPS

Mocht u de pomp na de eerste installatie niet gebruiken voor meer 

dan een week, dan raden wij aan om de Rotor KIT uit de pomp te 

nemen, goed schoonmaken en dan de Rotor Kit apart van de pomp 

te bewaren.

Kalkaanslag en natuurlijke slijtage aan de componenten van de pomp 

kunnen een verhoging van het geluid van de pomp veroorzaken.  

Nochtans, beïnvloeden zij niet het functioneren van de pomp. In dit 

geval, adviseren wij u om de rotor  te vervangen. 
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Bekijk onze instructievideo’s op het SICCE YOU TUBE officiële kanaal

www.youtube.com/SICCEspa

Aan het einde van zijn bruikbaarheidsduur, mag het product niet samen met het gemeentelijk afval worden afgevoerd. Het kan worden afgegeven bij de 

speciale gemeentelijke centra voor gescheiden afvalinzameling of bij verkopers die deze service aanbieden. Door huishoudelijke Apparaten gescheiden te 

verwerken, kunnen mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid door een onjuiste verwerking worden vermeden en kunnen de materialen 

waaruit het bestaat worden teruggewonnen voor een aanzienlijke besparing van energie en bronnen.

ONLINE HULP

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE AFVOER VAN HET 
PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

http://www.youtube.com/SICCEspa
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SICCE geeft aan de oorspronkelijke koper van dit product garantie (zie Uitsluitingen hieronder) tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode 

van drie (3) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, met uitzondering van de rotor van de pomp, die een garantie heeft voor een periode van zes 

(6) maanden.  Deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging (naar keuze van SICCE) van het defecte product en dekt geen verlies van aquariumleven, 

persoonlijk letsel, verlies van eigendommen of schade als gevolg van het gebruik van het product. We raden u aan het originele aankoopbewijs te bewaren 

om de garantie te valideren. Garantieclaims moeten worden ingediend bij de detailhandelaar waar u het product hebt gekocht. Het niet overleggen van een 

aankoopbewijs bij de claim, maakt het recht op de garantie ongeldig. U kunt via de website www.SICCE.com, in de juiste sessie, om hulp vragen als het niet 

mogelijk is geweest om contact op te nemen met de dealer. Ook in dit geval is het aankoopbewijs een fundamentele vereiste voor de correcte uitvoering van 

de retourprocedure. Elke garantie hierin zal gelijktijdig lopen met, en niet in aanvulling op, eventuele minimale garantieperiodes die zijn vastgesteld door de 

toepasselijke wetgeving.  De eiser moet een “Return Merchandise Authorization” verkrijgen op het moment van indiening voordat hij een product verzendt 

voor garantie of technische service.  De verzendkosten van en naar het servicecentrum of reparatiestation zijn voor de koper. UITSLUITINGEN.  Deze garantie 

dekt niet het volgende: *Schade als gevolg van een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, gebrek aan redelijke zorg, gebruik van het product dat anders is dan 

normaal of gewoon, gebruik van het project in abnormale werkomstandigheden of andere storingen die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. 

*Schade als gevolg van modificatie, manipulatie of poging tot reparatie door iemand anders dan SICCE of diens aangewezen persoon. * Overdracht van het 

product aan iemand anders dan de oorspronkelijke koper. * Het product onderwerpen aan een elektrische dienst die niet in de verpakking is gespecificeerd; 

de oorspronkelijke koper is verantwoordelijk voor het leveren van adequate elektrische faciliteiten.” 

ONTDEK HOE U UW PRODUCT GEGARANDEERD KRIJGT VOOR 5 JAAR Om onze service en de tevredenheid van onze klanten te verbeteren, biedt SICCE 

de mogelijkheid om de garantie met  2 jaar (in totaal 5 jaar) te verlengen door uw product eenvoudig te registreren op onze website www.SICCE.com, bij 

“Ondersteuning/ productregistratie”. 

Vul het formulier in en upload de aankoopbon van het product. Na het correct invullen van al uw gegevens, moet u het garantie-uitbreiding verzoek indienen.

Garantie op Controller en AC / DC-Adptor: 2 jaar

GARANTIE
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STEMPEL EN HANDTEKENING VAN DE DEALER DATUM VAN AANKOOP

____ / ____ / ____

day               month               year

GARANTIE


