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GEBRAUCHSANLEITUNG

Sie haben ein modernes, formgestaltetes, ökonomisches, umweltfreundliches Produkt gekauft. Bei der
Planung des Produktes haben wir darauf besonders geachtet, dass nur solche Grundstoffe verwendet
werden, welche bei der Verarbeitung in den produktionstechnologischen Vorgängen die Umwelt nicht
beschädigen.Bei der Benutzung des Produktes setzen sich keine gesundheitsgefährdenden,
umweltschädigenden Stoffe frei, die Materialien kann man nach der Abnützung wieder verwenden, ohne
Umweltverschmutzung.Das durch Sie gekaufte Produkt darf nach der Lebensdauer die Umwelt, in erster
Linie den Boden und das Grundwasser mit den Zersetzungsprodukten nicht belasten. Dieses Gerät
nicht als Kommunalmüll entsorgen! Die Informationen zur Entsorgung des Geräts können Sie in den
Kaufhäusern, Vertriebstellen, Selbstverwaltungen sowie unter unserer Webseite bekommen. Mit der
fachgemäßen Entsorgung, Recycling des abgenutzten Geräts befördern wir gemeinsam den Schutz der
Umwelt!

ACHTUNG!!!
Dieses Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren benutzen. Solche Personen, die über geschwächten ph-
ysischen Zustand, geschwächte Wahrnehmungsfähigkeiten oder Verstand verfügen, oder nicht
genügende Erfahrung und Wissen haben, dürfen das Gerät nur neben Aufsicht benutzen, oder
nur dann, wenn sie zu der sicheren Benutzung des Geräts angeleitet wurden und die aus der Be-
nutzung stammenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reini-
gung oder Wartung des Geräts dürfen Kinder nur unter Aufsicht ausführen.

Legende:

Mit der genauen Einhaltung dieser Anweisungen kann man Personen- und/oder Sachschaden
vermeiden 

Stromschlaggefahr 

Informationen zur Deutlichkeit und sicheren Bedienung 

Vor der Inbetriebnahme der Pumpe lesen Sie diese Gebrauchsanleitung zur Vorbeugung der Unfälle
und zur Sicherung der perfekten Funktion aufmerksam durch!
Diese Gebrauchsanleitung halten Sie in Ihrer Nähe und bei dem Verkauf oder der Übertragung des
Geräts geben sie diese dem nächsten Benutzer!

Achtung! Dieses Gerät ist ausschließlich für Haushaltszwecke bestimmt.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Das Gerät darf man nur zum laut den gültigen Normen mit Berührungsschutz versehenen,
geerdeten Netz anschließen!

Den Netzstecker auf trockener Stelle zum Netz anschließen! 
Aus Sicherheitsgründen einen hochsensiblen Strom-Schutzschalter (Fi Relais 30mA DIN VDE
01100T739) montieren!
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ANWENDUNGSBEREICH
Das Gerät ist nur für Haushaltszweck bestimmt! Benutzen Sie die Pumpe ausschließlich entsprechend
den technischen Daten in Rahmen der Anwendungsgrenzen! Das Gerät ist geeignet für: 
• Gießen von Garten und Boden; 
• Wasserversorgung des Haushaltes; 
• Drucksteigerung in der Wasserversorgung des Haushaltes

Halten Sie die sich auf die Wasserversorgung beziehenden örtlichen Regeln ein! Rufen Sie einen
Wasserinstallateur!

Das Gerät ist ausschließlich zum Pumpen der folgenden Flüssigkeiten geeignet:
• sauberes Wasser, 
• Regenwasser,
• Wasser von Schwimmbecken, wenn keine Personen im Becken sind!

Das Gerät ist nicht geeignet für:
• Salzwasser; 
• flüssige Lebensmittel; 
• textil-, bzw. papierhaltiges Abwasser; 
• aggressive, ätzende Mittel und Chemikalien; 
• säurige, entzündliche, explosive, bzw. ätherische Flüssigkeiten;
• wärmere Flüssigkeiten als 35oC; 
• sandiges Wasser, bzw. Flüssigkeiten mit Schleifwirkung:

EINBAU, INBETRIEBNAHME DES GERÄTS
Einbau
Das Gerät muss man immer auf waagerechten, stabilen, vor Überflütung geschützten Platz installieren!
Überzeugen Sie sich, dass die Pumpe vor Regen und Wasserstrahl geschützt ist! Die Sauleitung muss
man aus einer Leitung mit einem Nenndurchmesser von 1” ausformen, am Ende mit einem einge-
bauten Fußventil! Das Fußventil muss min. 30 cm unter der Wasserhöhe sein! Die Saugleitung muss
in die Richtung des Brunnens eine Neigung haben (6% Neigung)! Bei sandhaltigem Wasser muss
man in dem Saugzweig ein Filter anwenden, der verhindert, dass Sand in die Pumpe gelangt!

Das Gerät muss man am nahesten zu der Wassergewinnungsstelle aufstellen! Bei dem tieferen
Wasserstand des Brunnens muss man das Gerät in einen in der Nähe des Brunnens ausgeformten
Schacht legen! Der Schacht muss so ausgeformt werden, dass zur Wartung und Reparatur für eine
Person genügend Platz zur Verfügung steht. Das Gerät muss man in den Schacht so anlegen, dass
es bei der Entwässerung durch Wasser nicht erreicht werden kann! In der Wand des Schachtes muss
man fix einen Leiter einbauen. Man muss für den Schutz gegen Grundwasser und für die Belüftung,
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Die Spannung und Stromart auf dem Datenschild muss mit den Daten des Netzes übereinstimmen! 
Wenn man einen Verlängerungsschnur braucht, ausschließlich Typ H07RN-F min. 3x1,5 mm2 Ver-
längerungsschnur benutzen, mit gegen verspritztes Wasser geschützter Steckdose!
Bei Störungen währen dem Betrieb, oder bei Außerkraftsetzung den Stecker aus der Steckdose
ausziehen! Wartung, Montage und Reparatur darf man nur nach dem Ausziehen des Steckers, bei
dem von dem Stromnetz abgetrennten Gerät ausführen! Das Gerät ausschließlich bestimmungs-
gemäß benutzen!

Vor der Inbetriebnahme der Pumpe müssen Sie sich überzeugen:

• von der Unversehrtheit der Versorgungsleitung der Pumpe und des Steckers
• Die fehlerhafte Pumpe nicht in Betrieb setzen! Reparatur ausschließlich in Fachservice ausführen

lassen! 
• Zum Aufheben und Transport der Pumpe den Griff benutzen! Den Stecker nicht durch die Ver-

sorgungsleitung aus der Steckdose herausziehen!

Es ist verboten das Gerät eigenmächtig zu ändern, bzw. zu verändern!

TECHNISCHE DATEN

Achtung!  Heißes Wasser kann Verletzungen verursachen!
Wenn keine Flüssigkeit durch die Pumpe strömt (die Druckseite abgeschlossen ist, oder die
Saugseite luftig ist) und die Pumpe längere Zeit (>10 Minuten) läuft, kann das darin befindliche
Wasser sehr warm sein. Trennen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie, dass die Pumpe
und das Wasser auskühlen.

Das Gerät erst dann einschalten, wenn alle Fehler beseitigt wurden.
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STÖRUNGEN

WARTUNG
Vor der Wartung des Geräts muss man es entspannen, dazu den Stecker ausziehen!
Das Gerät braucht bei vorschriftsmäßigem Betrieb keine besondere Wartung. Die Lager der

Motor sind mit Fett geschmiert, das Fett sichert die entsprechende Schmierung der Lager bis 1500
Betriebsstunden. Die Pumpe muss man bei Frostgefahr durch die dafür bestimmte Ablass-Schraube
abwässern! Wenn die Förderleistung der Pumpe sinkt, kann die Beschädigung des Laufrads der Grund
sein. Wenn das Laufrad gerissen, gebrochen ist oder auf der Welle schlottert, muss ausgetauscht
werden!

Der Druckschalter schaltet das Gerät automatisch ein- und aus, so muss man es nicht extra bedienen!
Wenn das Gerät auf solchem Platz installiert wird, wo die menschliche Überwachung nicht gesichert
werden kann (z.B.: Garten eines Wochenendhauses), dann muss man vor dem Wegfahren das Gerät
vom Netz trennen! 

Bei längerem Stillstand (z.B.: nach Winter) muss man laut den Vorschriften der Inbetriebnahme vorge-
hen! Es kann vorkommen, dass wegen dem Fehler des Ventils Luft aus dem Behälter austritt. In
solchem Fall schaltet die Pumpe schon nach Ausfluss von 1-2 Liter Wasser ein, und schaltet schnell
aus. In diesem Fall muss man folgenderweise vorgehen: 
• Das Gerät durch Ausziehen des Steckers entspannen! 
• Auf der Verbraucherseite einen Hahn öffnen! 
• Wenn kein Wasser mehr aus dem geöffnetem Hahn ausfließt, muss man den absperren und den

Wert des Luftdrucks im Behälter durch das Ventil laut den „Technischen Daten“ einstellen.

GARANTIAUSSCHLÜSSE
• Ablauf der Garantie.
• Korrektur des Garantiescheins, Maschinenschildes.
• Gewaltsamer Eingriff, Riss, Bruch der Bestandteile (z.B.: wegen Frost).
• Verstopfung, großer Verschleiß wegen verschmutztem, sandigem, schlammigem Wasser.
• Benutzung der Pumpe im feuchten, dampfigen Raum (z.B. im schlecht gelüfteten Schacht)
• Unsachgemäßer Anschluss, Betrieb.
• Wenn der Motor unter Wasser war (z.B. in Schacht)!

ENTSORGUNG DER ABGENUTZTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE 
(Verwendbar im Mülltrennungssystem der Europäischen Union und anderen Staaten)

Dieses Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung zeigt, dass das Produkt nicht als Hausmüll
entsorgt werden darf. Das Gerät muss man bei einer Mülldeponie der elektrischen und elektronischen
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sowie Abschließbarkeit des Schachtes sorgen! Das Gerät und die wasserbefördernde Rohrleitung
muss man vor Frost schützen, deshalb muss man die frei stehenden Teile des Systems unter die
Frostgrenze legen! Es ist verboten das Gerät direkt in den Brunnen zu installieren! Am unteren Ende
des Saugrohrs muss man Fußventil und Saugkorb mit einer Dichtung (Hanfhede oder Teflondichtung)
montieren! Der Zustand der Dichtung ist sehr wichtig, weil auf das Fußventil das Gewicht der Wasser-
säule und der Druck im Behälter auswirken. In die Druckleitung muss man den zur Auffüllung der
Pumpe benutzten Trichter mit Absperrhahn einbauen! Die Druckleitung zu dem 1” Druckstutzen des
Geräts anschließen, möglichst unter Anwendung des flexiblen Rohrabschnittes! Die Dichtung der
Rohranschlüsse muss man mit großer Sorgfalt unter Verwendung von Dichtungsmaterial (Teflon-
schnur, Teflonband) ausführen!

Wasser kann aus folgenden Gründen warm werden:
– Unsachgemäße Montage (Undichtheit auf der Saugseite, die Pumpe kann Luft einsaugen)
– Wassermangel in dem Saugrohr (der Wasserstand ist gesunken, das Fußventil liegt nicht um min.

30cm unter der Wasserhöhe, die Saugtiefe überschreitet die Saugfähigkeit der Pumpe) 
– Nicht richtige Einstellung des Ausschaltwertes des Druckschalters (der auch von den Einstellung-

sumständen der Pumpe abhängige max. Druck muss mindestens um 0,5 bar größer sein, als der
Wert des eingestellten Ausschaltdruckes.)

– Gleichzeitig geschlossene Druckseite (die Pumpe läuft kontinuierlich, aber kann den Wasserdruck
nicht auf den bei dem Druckschalter eingestellten Ausschaltwert erhöhen.)

– Fehler des Druckschalters

Inbetriebnahme
Bei der täglichen Benutzung (automatischer Betrieb) muss man entsprechende Maßnahmen
treffen, dass bei dem Fehler des Geräts wegen der Beflutung der Räume keine Schäden
auftreten!

Erster Schritt der Inbetriebnahme ist das Auffüllen der Pumpe, bzw. der Saugleitung mit Wasser. Es
kann nach dem Ausschrauben der auf dem oberen Teil der Pumpe befindlichen Verschlussschraube,
oder durch den Fülltrichter erfolgen, der in den Druckzweig eingebaut wurde. Bis zum Entfallen der
Luftblasen muss man auffüllen, dann die Füllöffnung abschließen!
Den Stecker des Geräts zum Netz anschließen (Siehe: Sicherheitsvorschriften)! Mit dem Einschalten
des auf dem Schaltkasten der Pumpe befindlichen Schalters schaltet die Pumpe ein und befördert
das Wasser. Bei geschlossener Druckleitung, wenn der Druck in dem Behälter den Ausschaltwert er-
reicht, schaltet die Pumpe automatisch aus. Bei der Wasserentnahme sinkt der Druck in dem Gerät,
so erreicht den Einschaltwert, dann schaltet die Pumpe ein und funktioniert, bis der Druck wieder den
Ausschaltwert erreicht. Den Ein- und Ausschaltwert kann man bei dem Druckschalter des Geräts ein-
stellen (1,5-1,7 bar). Die Einstellung durch einen Fachmann ausführen lassen!
Im Motor der Pumpe befindet sich ein Wärmeschutzrelais, es schaltet den Motor beim Überhitzen
aus, der schaltet aber nach dem Abkühlen automatisch wieder ein.

Achtung!  Heißes Wasser kann Verletzungen verursachen!
Wenn keine Flüssigkeit durch die Pumpe strömt (die Druckseite abgeschlossen ist, oder die
Saugseite luftig ist) und die Pumpe längere Zeit (>10 Minuten) läuft, kann das darin befindliche
Wasser sehr warm sein. Trennen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie, dass die Pumpe
und das Wasser auskühlen.

Das Gerät erst dann einschalten, wenn alle Fehler beseitigt wurden.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Ön egy korszerűen formatervezett, gazdaságos üzemű, környezetbarát terméket vásárolt. A termék
tervezésénél fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan alapanyagokat alkalmazzunk, amelyek
feldolgozása során a gyártástechnológiai folyamatok a környezetet nem károsítják. A termék
használata során az egészségre, környezetre káros anyagok nem szabadulnak fel és elhasználódása
után újra hasznosíthatók, visszaforgathatók környezetszennyezés nélkül. Az Ön által megvásárolt
készülék – életciklusa után bomlási termékeivel a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet
károsíthatja. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne tegye a kommunális hulladékok közé!
Az elhasználódott termék elhelyezésével kapcsolatos információkat az áruházakban, az értékesítő
helyeken, önkormányzatoknál, valamint honlapunkon kaphat. Az elhasználódott termék szakszerű
kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezetünk megóvását!

FIGYELEM!!!
Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják! Az olyan személyek, akik csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a
tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból
adódó veszélyeket! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék tisztítását vagy fel-
használói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik!

Jelmagyarázat:

Ezen figyelmeztető utasítások pontos betartásával kerülheti el a személyi sérülést és/vagy vagy-
oni kárt

Áramütés veszélye

Információk az érthetőség és a kezelés biztonságossá tételéhez 

A házi vízmű működésbe hozatala előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a balesetek
megelőzése és a tökéletes működés biztosítása érdekében! A használati utasítást tartsa a keze
ügyében és a berendezés eladása vagy átruházása esetén a következő használónak adja át!

Figyelem! Ezt a készüléket csak háztartásokban, kizárólag háztartási célra használhatják

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készüléket csak az érvényes szabványok szerinti érintésvédelemmel ellátott, földelt hálózatra
szabad csatlakoztatni! 

A hálózati dugót száraz helyen csatlakoztassuk a hálózathoz! Biztonsági okokból fel kell szerelni egy
nagy érzékenységű áram-védőkapcsolót (Fi relé 30mA DIN VDE 01100T739)!
Az adattáblán feltüntetett feszültség és áramtípus egyezzen meg a hálózat adataival! 
Ha hosszabbítóra van szükség, kizárólag H07RN-F típusú minimum 3x1,5 mm2-es hosszabbító
vezetéket alkalmazzon a kifreccsenő víz ellen védett konnektorral! Üzem közbeni rendellenességek,
vagy üzemen kívül helyezés esetén a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból ki kell húzni!
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Geräte abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieser Geräte können sie die Gesundheits- und
Umweltschäden vorbeugen, die auftreten würden wenn man die richtige Art der Entsorgung nicht be-
folgen würde. Das Recycling der Materialien hilft bei der Bewahrung der Naturschätze. Im Interesse
der Wiederverwertung des Produktes können Sie weitere Informationen bei der zuständigen Behörde,
örtlichen Entsorgungsfirma oder Verkaufsstelle einholen.

Information zu der Verpackung
Die Verpackungen muss man entsprechend dem Verpackungsmaterial entsorgen.

QUALITÄTSZERTIFIKAT: ELPUMPS KFT. 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P.u. 65., Ungarn
bestätigt die CE-Konformität des Produktes gemäß der Prüfung von TÜV Rheinland (also, dass das
Produkt die bezüglichen europäischen Normen erfüllt), sowie dass die Wasserpumpe Typ JPV …….
und Herstellungsnummer ………………………… den auf dem Maschinenschild und in der „Information
für Kunden” angegebenen technischen Daten entspricht.

Bezüglich der Herstellung des Geräts und der „Gebrauchsanleitung” behält sich die ELPUMPS KFT
die Rechte zu den Änderungen vor. 
Die Reparatur des Geräts sichert die ELPUMPS KFT. in den Servicestellen laut der zum Garanti-
eschein beigelegten Liste auf dem ganzen Gebiet von Ungarn. 
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A készülék csak háztartási célra alkalmazható! A szivattyút kizárólag a műszaki adatoknak megfelelően
az alkalmazási határok keretei között használja! A készülék a következő felhasználásokra alkalmas: 
• kertek és földek öntözése; 
• házi vízellátás; 
• a házi vízellátásban a nyomás növelése

Tartsa be a vízellátásra vonatkozó helyi szabályokat! Forduljon egy vízvezeték-szerelőhöz!

A készülék kizárólag a következő folyadékok szivattyúzására alkalmas:
• tiszta víz, 
• esővíz,
• úszómedencék vizének, amikor személyek nem tartózkodnak a medencében!

A házi vízmű nem használható
• sós víz; 
• folyékony élelmiszerek; 
• textilanyagot, illetve papíranyagot tartalmazó szennyvíz; 
• agresszív, maró hatású szerek és vegyszerek; 
• savas, gyúlékony, robbanó, illetve illó folyadékok;
• 35oC-nál melegebb folyadékok; 
• homokos víz, illetve csiszoló folyadékok  szivattyúzására

A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE, BEÜZEMELÉSE
Beszerelés
Helyezze a berendezést egy sík, stabil, vízszintes, elárasztásbiztos helyre! Győződjön meg arról, hogy
a szivattyú védve van az esőtől és a vízsugaraktól! A szívóvezetéket 1”-os névleges átmérőjű
vezetékből kell kialakítani, a végén egy beépített lábszeleppel! A lábszelepnek minimum 30 cm-rel a
víz szintje alatt kell lennie! A szívóvezetéknek a berendezéstől a kút felé kell lejtenie (6%-os lejtés)!
Homokos víz esetén szívóági szűrő alkalmazása szükséges, mely megakadályozza, hogy a szivat-
tyúba homok kerüljön! 

A vízellátó berendezést a víznyerő helyhez a lehető legközelebb kell elhelyezni! A szükségesnél mé-
lyebb kútvízszint esetén a vízellátó berendezést a kút közelében kialakított aknába kell elhelyezni! Az
aknát úgy kell méretezni, hogy a benne elhelyezett berendezés karbantartásához, javításához a
munkát végző személy részére elegendő hely álljon rendelkezésre! Az aknába a készüléket úgy kell
belehelyezni, hogy azt a víztelenítéskor a leeresztett víz ne érje el! Az akna falába fixen beépített létrát
kell elhelyezni! Gondoskodni kell az akna talajvíz elleni védelméről, szellőztetéséről és zárhatóságáról!
A vízellátó berendezést, valamint a vízszállító csőrendszert fagyveszélytől óvni kell, ezért célszerű a
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Minden karbantartást, szerelést, javítást csak a csatlakozó dugó kihúzásával, a villamos hálózatról
leválasztott készüléken szabad végezni! A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően
használja!

A szivattyú üzembe helyezése előtt győződjön meg:

• a szivattyú tápvezeték és a dugaszoló épségéről
• Ne indítsa be a szivattyút, ha meghibásodott! A javításokat kizárólag szakszervizben végeztesse! 
• A szivattyú felemelésére és szállítására a fogantyút használja! Ne használja a tápvezetéket a dugas-

zolónak konnektorból való kihúzására!

Tilos a készüléken bármilyen önkényes változtatást, illetve módosítást végezni!

MŰSZAKI ADATOK

Vigyázat! A forró víz sérüléseket okozhat!
Ha a nyomóoldal zárva van és a szivattyú hosszabb ideig (>10 perc) üzemel a benne lévő
víz erősen felmelegedhet. Válassza le a gépet az elektromos hálózatról és hagyja, hogy a
szivattyú és a víz is lehűljön.

Csak azután kapcsolja be a gépet, ha minden hibát elhárítottak.
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RENDELLENESSÉGEK

KARBANTARTÁS
A berendezés karbantartása előtt a készüléket a csatlakozó dugó kihúzásával feszültség
mentesíteni kell!

A berendezés előírás szerinti üzemeltetés esetén különleges karbantartást nem igényel. A motor
csapágyai zsírkenésűek, amely zsírtöltet 1500 üzemóráig biztosítja a csapágyak megfelelő kenését.
A berendezést fagyveszély esetén vízteleníteni kell, beleértve a szívóvezetéket is! Amennyiben a szi-
vattyú berendezés szállítási teljesítménye csökken, úgy azt feltehetően a járókerék sérülése okozza.
Ha a járókerék repedt, törött vagy lötyög a tengelyen, akkor a járókereket cserélni kell!

A nyomáskapcsoló önműködően kapcsolja ki-be a berendezést, így ezt külön kezelni nem kell! Ha a
telepítés olyan helyre történt, ahol nem biztosítható az emberi felügyelet (pl.: hétvégi kert), akkor
távozáskor a berendezést le kell kapcsolni az elektromos hálózatról! 

Hosszabb üzemszünet után (pl.: telelés miatti leállás) újraindítás előtt a Beüzemelés előírásai szerint
kell eljárni! Előfordulhat, hogy a tartályból a levegő a szelep hibája miatt elszökik. Ilyenkor a szivattyú
már 1-2 liter víz kiengedése után bekapcsol, és hamar leáll. Ebben az esetben a következő módon
kell eljárni: 
• A berendezést a hálózati csatlakozódugó kihúzásával feszültség mentesíteni kell! 
• Fogyasztói oldalon egy csapot ki kell nyitni! 
• Amikor már nem folyik víz a kinyitott csapból, akkor azt zárjuk el és a tartályban lévő levegő ny-

omását a „Műszaki adatok”-nál előírt értékűre kell pumpálni a szelepen keresztül.

GARANCIÁT KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK
• A garancia idő letelte.
• A jótállási jegyen, adattáblán történő javítás.
• Erőszakos behatás, alkatrészek repedése, törése.
• Szennyezett, homokos, iszapos víz szivattyúzása miatti eltömődések, erőteljes kopások.
• Szakszerűtlen bekötés, üzemeltetés.
• Ha motor víz alá kerül (pl.: aknában)!

FELESLEGESSÉ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HUL-
LADÉKKÉNT VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA (Használható az Európai Unió és egyéb országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszerében)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai készülékek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
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rendszer szabadon lévő részeit fagyhatár alá helyezni! A vízellátó berendezés közvetlen kútba
helyezése nem megengedett! A szívócső alsó végére a lábszelepet és szívókosarat tömítetten kell
felszerelni (kenderkóc vagy teflon tömítés)! A tömítés állapota nagyon fontos, mert a vízoszlop súlyán
kívül a tartályban lévő nyomás is visszahat a lábszelepre. A nyomóvezetékbe a szivattyú feltöltésére
használt tölcsért elzárócsappal kell beépíteni! A nyomóvezetéket csatlakoztassa a készülék 1”-os ny-
omócsonkjához, lehetőleg flexibilis csőszakasz használatával! A csőcsatlakozások tömítését nagy
gonddal végezze tömítőanyag (teflonzsinór, teflonszalag) felhasználásával!

A víz felmelegedése a következő okokból történhet:
– Szakszerűtlen beszerelés (Szívó oldali tömítetlenség, levegőt szívhat a szivattyú)
– A szívócsőben fellépő vízhiány (Lecsökkent a kút vízszintje, a lábszelep nem ér minimum 30cm –

rel a víz szintje alá, a szívó mélység meghaladja a szivattyú szívóképességét) 
– A nyomáskapcsoló kikapcsolási értékének helytelen beállítása (A szivattyú a beépítés

körülményeitől is függő maximális nyomása legalább 0,5 barral legyen nagyobb a beállított kikapc-
solási nyomás értékénél.)

– Az előzőekkel egyidejűen zárt nyomóoldal (A szivattyú folyamatosan működik, de nem tudja a víz
nyomását a nyomáskapcsolón beállított kikapcsolási értékre növelni.)

– A nyomáskapcsoló hibája

Beüzemelés
A mindennapi használat (automata üzem) során megfelelő intézkedéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a készülék esetleges meghibásodása esetén helyiségek elárasztásából
adódó károk ne keletkezzenek!

A beüzemelés eső lépése a szivattyúnak, illetve a szívóvezetéknek a vízzel való feltöltése. Ez történhet
a szivattyú felső részén található záró csavar kicsavarása után vagy egy feltöltő tölcséren keresztül,
amit a nyomóágba kell beépíteni egy elzáró csap után. A feltöltést a légbuborékok megszűnéséig kell
végezni, majd a feltöltő nyílást elzárni!

A készülék hálózati csatlakozódugóját csatlakoztassa a hálózathoz (Lásd: Biztonsági előírások)!! A
szivattyú kapcsolódobozán található kapcsoló bekapcsolásával a szivattyú beindul és elkezdi a vízszál-
lítást. Zárt nyomóvezeték esetén, amikor a tartályban a nyomás eléri a kikapcsolási értéket, a szivattyú
automatikusan kikapcsol. Vízvételezés esetén a berendezésben a nyomás csökken, így eléri a
bekapcsolási értéket, ekkor a szivattyú beindul és működik, amíg a nyomás újra el nem éri a kikapc-
solási értéket. A be- és kikapcsolási értéket a berendezés nyomáskapcsolóján lehet beállítani (1,5-
1,7 bar). A beállítást szakemberrel végeztesse!

A szivattyú motorjában egy hővédelmi-relé található, amely túlhevülés esetén kikapcsolja a motort,
de az lehűlés után automatikusan visszakapcsol.

Vigyázat! A forró víz sérüléseket okozhat!
Ha a nyomóoldal zárva van és a szivattyú hosszabb ideig (>10 perc) üzemel a benne lévő
víz erősen felmelegedhet. Válassza le a gépet az elektromos hálózatról és hagyja, hogy a
szivattyú és a víz is lehűljön.

Csak azután kapcsolja be a gépet, ha minden hibát elhárítottak.
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INSTRUCTIONS FOR USE
You have bought an environment-friendly product of modern design, operated economically. When
designing the product we paid special attention to that we apply such materials during the processing
of which the production technology procedures do not damage the environment. No harmful sub-
stances will be released during the use of the product, and after having been aged it can be reused
and recycled without polluting the environment. When its life cycle lasts, the product bought by you
may damage the environment, especially the soil and the ground water with its decomposition prod-
ucts. Therefore we ask you not to put the waste product in the communal waste! You can find infor-
mation about the disposal of the used product in the stores, places of selling, local governments and
our web site. Let us jointly contribute to the protection of environment through the expert treatment
and recycling of the used product.

ATTENTION!
Children may use this apparatus from the age of 8 years. Persons who have impaired physical,
perception ability or mental efficiency, and persons who do not have sufficient experience and
knowledge are allowed to use the apparatus only if they are under supervision, or they receive
guidance on the safe use of the device and understand the possible dangers resulting from its
use. It is forbidden for children to play with the device. Any cleaning or user maintenance of
the device may only be done by children under supervision.

Legend:

If you exactly observe these warning instructions, you can avoid personal injury/damage to prop-
erty.

Risk of electric shock  

Information for comprehension and safe handling

Prior to putting the domestic water works into operation, read this instruction manual carefully in order
to prevent accidents and ensure perfect operation. Hold this instruction manual at hand and in case
of sale or transfer of the apparatus hand it over to the next user.

Attention: This apparatus can only be used in households, exclusively for domestic purposes!

SAFETY REGULATIONS 
The apparatus must only be connected to a grounded network equipped with shockproof pro-
tection in accordance with the effective regulations. 

The plug must be connected to the mains in a dry place. For safety reasons, install a high-sensitivity
overcurrent switch (Fi relay 30 mA DIN VDE 0100T730). The voltage and current type data of the
mains should be the same as those indicated in the data plate. If you need an extension cable, apply
exclusively minimum 3x1.5 mm2 extension cable of H07RN-F type equipped with plug socket protected
against splashing water. 
When you observe any irregularity during operation or put the device out of service, pull the plug out
of the plug socket. All maintenance, adjustment and repair works may only be done if the connection
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adja le. A feleslegessé vált termékek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakóhelyén illetékeshez, a helyi hulladékgyűjtő szolgál-
tatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A csomagolóanyagokra vonatkozó információk
Az elhasznált csomagolóanyagokat az anyagnak megfelelő hulladékgyűjtőbe dobja ki.

Minőségtanúsítás: Az ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P.u. 65.,Magyarország
a TÜV Rheinland vizsgálata alapján tanúsítja a termék CE megfelelőségét ( azaz, hogy a termék
megfelel a vonatkozó európai normatíváknak) valamint, hogy a VB……. típusú házi vízellátó beren-
dezés az adattáblán és a „Vásárlási tájékoztató”-ban megadott műszaki adatoknak megfelel.

A készülék gyártásával és a „Használati utasítás”-sal kapcsolatban az ELPUMPS KFT a változtatás
jogát fenntartja. 
A készülék javítását az ELPUMPS KFT.  a jótállási jegyhez mellékelt címjegyzékben felsorolt sz-
ervizeken keresztül biztosítja az ország egész területén.
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FIELDS OF APPLICATION 
The apparatus must only be used for domestic purposes. Use the pump exclusively in accordance
with the technical data, within the framework of the limits of application. The apparatus is suitable for: 
• Watering gardens and lands; 
• Domestic water supply; 
• Increasing the pressure in the domestic water supply system 

Keep to the local rules concerning the water supply. Contact a plumber. 

The apparatus is only suitable for pumping the following liquids:
• Clean water, 
• Rainwater,
• Swimming pool water when there is no person in the pool. 

The domestic water works shall not be used for pumping: 
• Salted water; 
• Liquid foods; 
• Sewage containing textile material or paper material; 
• Aggressive, caustic agents and chemicals; 
• Acid, inflammable, explosive or volatile liquids;
• Liquids warmer than 35oC; 
• Sandy water or abrasive liquids. 

INSTALLATION, START-UP OF THE APPARATUS
Installation
Install the apparatus in a flat, stable, horizontal and deluge-proof place. Make sure that the pump is
protected from rain and water jets. The suction duct must be formed from a pipe of 1” nominal diameter,
with installed foot valve at the end. The foot valve must be minimum 30 cm below the water level. The
suction duct must slope from the apparatus towards the well (slope of 6%). In case of sandy water, it
is necessary to install a filter in the suction pipe which will prevent sand from getting into the pump. 
Install the water works as close to the water supply point as possible. If the water level of the well is
deeper than necessary, install the water works in a shaft established next to well. The shaft must be
designed in such a way that there is sufficient place for the person who perform the maintenance or
repair of the apparatus installed in it. The apparatus must be placed in the shaft in such a way that the
discharged water cannot reach it when the apparatus is bled.  A ladder fixed to the wall of the shaft
must be installed. Ensure that the shaft is protected against subsoil water, can be ventilated and locked.
The water works and the water supply pipe system must be protected from frost therefore it is reason-
able to install the outdoor parts of the system below the frost limit. It is not permitted to install the water
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plug is pulled out of the socket and the apparatus is disconnected from the mains. Use the apparatus
for its purpose exclusively. 

Prior to starting up the pump, make sure of:

• The soundness of the supply cable and the connection plug of the pump. 
• Do not start up the pump if it has failed. Any repair must only be made in an authorised service

repair shop. 
• Use the handle for lifting and transporting the pump. Do not use the supply cable for pulling the plug

out of the plug socket. 

Do not perform any change or modification arbitrarily! 

TECHNICAL DATA 

Attention: The hot water may cause injuries!
If the delivery side is closed and the pump is operating for a longer period (>10 minutes), then
the water found in it may get very warm. Disconnect the machine from the mains, and let the
pump and the water cool down. Do not switch on the machine unless all the faults are elimi-
nated.
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ABNORMALITIES

MAINTENANCE
Prior to the maintenance of the apparatus, disconnect the apparatus from the mains
by pulling the plug out of the socket. 

In case of operation in accordance with the instructions, the apparatus does not require any special
maintenance. Motor bearings have grease filling which will ensure proper lubrication for them for 1500
hours run. In case of risk of frost, the pump must be bled, with the suction pipe also included. If the
production of the pump decreases, then probably it is caused by the damage of the impeller.  If the
impeller is cracked, broken or there is internal slackness on the shaft, then the impeller must be re-
placed. 

The pressure switch will switch off and on the apparatus, so it does not need any handling. If the ap-
paratus is installed in a place where human supervision cannot be provided (e.g. week-end garden),
then the apparatus must be disconnected from the mains when leaving. 
After longer standstill (e.g. winter stoppage), act in accordance with the instructions of the section
“Start-up” prior to the start-up. It may occur that the air escapes from the tank because of the failure
of the valve. In such a case, the pump will switch on already after running off 1-2 litre water and stop
soon. In this case, act as follows: 
• Disconnect the apparatus from the mains by pulling the plug out of the socket. 
• Open one tap on the user side. 
• When no water is already flowing from the open tap, then close it and pump the air of the tank to

the value specified in the “Technical data” through the valve. 

CIRCUMSTANCES EXCLUDING THE GUARANTEE 
• Expiry of the guarantee period.
• Correction in the letter of warranty or the data table.
• Forced action, broken, cracked parts.
• Obstructions, heavy wearing as a result of pumping contaminated, sandy, thick water.
• Incorrect connection to the mains, improper use.
• If the motor is flooded by water (e.g.: in the shaft)!

DISPOSAL OF SUPERSEDED ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AS WASTE
(To be used in the selective waste collection system of the European Union and other
countries)

This symbol on the device or the packaging indicates that the product shall not be managed as house-
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works directly in the well.  The foot valve and the suction basket must be assembled onto the lower
end of the suction pipe with seal (junk or Teflon seal). The condition of the seal is very important be-
cause in addition to the weight of the water column, the pressure in the tank will also take effect on
the foot valve. The funnel used for filling up the pump must be installed in the delivery pipe with isolating
cock. Connect the delivery pipe to the 1” discharge flange of the apparatus, using flexible length of
pipe if possible. The sealing of the pipe connections must be made with great care by using sealing
material (Teflon cord, Teflon band). 

The warming up of the water may occur for the following reasons:
– Improper installation (suction side escapes, the pump may suck air)
– Water deficiency in the suction pipe (the water level of the well has decreased, the foot valve does

not reach minimum 30 cm below the water level, the suction depth exceeds the suction capacity of
the pump)

– Improperly adjusted switch-off value of the pressure switch (The maximum pressure of the pump
depending also on the circumstances of the installation must be at least 0.5bar greater than the ad-
justed switch-off value.)

– Simultaneously with the above, closed delivery side (The pump is working continuously but it cannot
increase the pressure of the water to the switch-off value set on the pressure switch.)

– Failure of the pressure switch 

Start-up
During the everyday use (automatic mode), proper measures are to be taken for the premises
not to get damaged as a result of the deluge in case of a possible failure of the apparatus. 

When starting up, fill up the pump and the suction pipe with water first. It can be done after screwing
off the cap screw found on the top of the pump, or through a filling funnel which is to be installed in the
delivery pipe following an isolating cock. Perform the filling-up until the air bubbles disappear, then
close the filling-up opening. 

Connect the plug of the apparatus to the mains (see the safety rules)!! When switching on the switch
found on the terminal box of the pump, the pump will start and begin to supply water. In case of closed
delivery duct, when the pressure in the tank reaches the switch-off value, the pump will automatically
switch off. In case of water consumption, the pressure in the apparatus will decrease, thus reaching
the switch-on value; then the pump will start up and operate, until the pressure reaches the switch-off
value again. Switch-on and switch-off value can be set on the pressure switch of the apparatus (1.5-
1.7 bar). Have the adjustment made by an expert. 

There is a thermal protection relay in the motor of the pump which will switch off the motor in case of
overheating but it will automatically switch on again after cooling down. 

Attention: The hot water may cause injuries!
If the delivery side is closed and the pump is operating for a longer period (>10 minutes), then
the water found in it may get very warm. Disconnect the machine from the mains, and let the
pump and the water cool down. Do not switch on the machine unless all the faults are elimi-
nated.
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hold waste. Please dispose of it at the collecting place assigned for the collection of electrical and
electronic devices. By proper management of superseded products you can help prevent the environ-
ment and human health from damage which would occur if you do not follow the proper way of waste
disposal. Recycling of materials helps in the preservation of the natural resources. For further infor-
mation on the recycling of the product, please contact the competent authorities, the local waste col-
lecting service provider or the shop where this product was bought.

Information concerning the packaging materials 
The used packaging materials must be thrown into the relevant waste collector. 

Quality Certificate: In accordance with the inspection of TÜV Rheinland,
ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. Street, 65., Hungary
certifies the CE conformity of the product (that is the product meets the relevant European directives)
and that the domestic water works type VB……. is in compliance with the technical data included in
the data table and the “Customer information”.

As regards the manufacturing of the apparatus and the “Instructions for use”, ELPUMPS KFT reserves
the right of change. 
ELPUMPS KFT ensures repair of the apparatus throughout the whole territory of the country via the
service repair shops indicated in the list attached to the letter of warranty.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Zakoupili jste výrobek s moderním designem a pozitivním vlivem na životní prostředí. Při konstrukci
výrobku jsme věnovali mimořádnou pozornost tomu, aby byly použity takové materiály, které během
zpracovávání pomocí výrobních technologických postupů nepoškozují životní prostředí. Během
používání výrobku nejsou uvolňovány žádné škodlivé látky a po skončení životnosti může být tento
revitalizován a recyklován bez znečištění životního prostředí.  Po ukončení životního cyklu může
výrobek, který jste si zakoupili, poškodit životní prostředí, zejména půdu a spodní vodu, svými produkty
rozkladu. Proto vás žádáme, abyste nelikvidovali výrobek do komunálního odpadu! Informaci
ohledně likvidace použitého výrobku můžete nalézt v obchodech, prodejních místech, místních
úřadech a na naší webové stránce. Přispívejme společně k ochraně životního prostředí prostřednictvím
odborného ošetřování a recyklace použitého výrobku.

POZOR!
Děti mohou používat zařízení od 8 let věku. Osoby, které mají snížené fyzické a duševní schop-
nosti nebo zhoršenou schopnost vnímání, a osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a
znalosti, smí používat zařízení pouze pod dohledem nebo když byly instruovány ohledně
bezpečného používání zařízení a pochopily možná nebezpečí v důsledku jeho používání. Dětem
je zakázáno hrát si se zařízením. Jakékoliv čistění nebo údržbu zařízení prováděnou uživatelem
smí děti provádět pouze pod dohledem.

Popis:

Jestliže budete přesně dodržovat tyto varovné pokyny, můžete zamezit zraněním/věcným
škodám.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Informace týkající se komplexní a bezpečné manipulace

Před uvedením domácí vodárny do provozu si přečtěte pečlivě tento návod k obsluze, aby se předešlo
nehodám a zajistil se perfektní provoz. Uschovejte se tento návod k obsluze po ruce a v případě
prodeje nebo přemístění zařízení jej předejte novému uživateli.

Pozor: Toto zařízení smí být používáno pouze v domácnostech, výlučně pro účely domácností!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Zařízení smí být připojeno pouze k uzemněné síti vybavené ochranou proti úrazům elektrickým
proudem v souladu s platnými předpisy! 

Zástrčka musí být zapojena do sítě na suchém místě. Z bezpečnostních důvodů instalujte vysoce
citlivou nadproudovou ochranu (Fi relé 30 mA DIN VDE 0100T730). Údaje druhu napětí a proudu sítě
se musí shodovat s údaji uvedenými na typovém štítku. Jestliže potřebujete prodlužovací kabel,
používejte výlučně prodlužovací kabel o minimálním průřezu 3x1,5 mm2 typu H07RN-F opatřeného
zástrčkou chráněnou proti odstřikující vodě. Jestliže zpozorujete během provozu jakoukoliv nepravidel-
nost nebo dojde-li k vyřazení zařízení z provozu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Veškerá údržba,
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MOŽNOSTI POUŽITÍ 
Zařízení smí být používáno pouze pro účely domácností. Používejte čerpadlo výlučně v souladu s
technickými údaji, v rámci mezních hodnot použití. Zařízení je vhodné pro: 
• Zavlažování zahrad a pozemků; 
• Zásobování vodou v domácnosti; 
• Zvýšení tlaku v systému zásobování domácností vodou 

Dodržujte místní zákony týkající se zásobování vodou. Kontaktujte instalatéra.

Zařízení je vhodné pouze pro čerpání následujících kapalin:
• čisté vody, 
• dešťové vody,
• vody v plaveckém bazénu, jestliže se v bazénu nenachází žádná osoba. 

Domácí vodárna nesmí být používána k čerpání: 
• slané vody; 
• kapalných potravin; 
• odpadních vod obsahující textilní materiál nebo papírový materiál; 
• agresivních, žíravých látek a chemikálií; 
• kyselin, hořlavých, výbušných nebo těkavých kapalin;
• kapalin teplejších než 35oC; 
• vody obsahující písek nebo abrazivních kapalin. 

INSTALACE, SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Instalace
Instalujte zařízení na rovném, stabilním, vodorovném místě chráněném proti zaplavení. Zajistěte, aby
bylo čerpadlo chráněné před deštěm a proudem vody. Sací potrubí musí být provedeno z trubky o
jmenovitém průměru 1", na konci s instalovaným patním ventilem. Patní ventil se musí nacházet
minimálně 30 cm pod hladinou vody. Sací potrubí se musí svažovat od zařízení směrem ke studni
(sklon 6%). V případě, že voda obsahuje písek, je nezbytné instalovat do sacího potrubí filtr, který za-
mezí proniknutí písku do čerpadla. 
Instalujte vodárnu co možná nejblíže k místu zásobování vodou. Jestliže je hladina vody ve studni
hlouběji, než je zapotřebí, instalujte vodárnu do šachty zřízené vedle studny. Šachta musí být projek-
tována tím způsobem, aby zde byl dostatek prostoru pro osobu, která provádí údržbu nebo opravu
zařízení, které je v této instalováno. Zařízení musí být umístěno v šachtě takovým způsobem, aby
vypouštěná voda nemohla dosáhnout zařízení při jeho vypouštění.  Musí být instalován žebřík
připevněný ke stěně. Zajistěte, aby byla šachta chráněna proti spodní vodě, mohla být větrána a
uzamčena. Vodárna a potrubní systém zásobování vodou musí být chráněn před mrazem, proto je
rozumné instalovat venkovní části systému pod úrovní zamrzání. Není dovoleno instalovat vodárnu
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seřízení a opravy smí být prováděny pouze po vytažení připojovací zástrčky ze zásuvky a odpojení
zařízení od sítě. Používejte zařízení výlučně k danému účelu. 

Před spuštěním čerpadla se přesvědčte o/zajistěte:

• Neporušenosti napájecího kabelu a připojovací zástrčky čerpadl. 
• Nespouštějte čerpadlo, jestliže má poruchu. Jakákoliv oprava musí být prováděna pouze autorizo-

vanou servisní dílnou. 
• Pro zvedání a transport čerpadla používejte rukojeť. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte

za kabel. 

Neprovádějte svévolně jakékoliv změny nebo úpravy! 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pozor: Horká voda může způsobit zranění! 
Jestliže je strana výstupu uzavřena a čerpadlo je v provozu po delší dobu (>10 minut), pak
voda nacházející se uvnitř se může velice zahřát. Odpojte zařízení od sítě a nechejte čerpadlo
a vodu v čerpadle zchladnout. Nezapínejte zařízení, dokud nejsou všechny závady
odstraněny.
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ODCHYLKY

ÚDRŽBA
Před provádění údržby zařízení odpojte zařízení od sítě vytažení zástrčky ze zásuvky.
Při provozování v souladu s pokyny zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Ložiska

motoru mají tukovou náplň, která zajistí řádné mazání ložisek po dobu 1500 hodin provozu. V případě
nebezpečí mrazu se musí čerpadlo vypustit, včetně sací trubky. Jestliže se množství čerpané
čerpadlem sníží, pak je toto pravděpodobně způsobeno poškozením oběžného kola.  Jestliže je
oběžné kolo prasklé, zlomené nebo na hřídeli existují vnitřní zeslabení, pak musí být oběžné kolo
vyměněno. 
Tlakový spínač na zařízení se vypne a zapne, takže nevyžaduje žádnou manipulaci. Jestliže je zařízení
instalováno na místě, kde nemůže být prováděn lidský dohled (např. zahrada u víkendové chaty), pak
musí být zařízení odpojeno od sítě před odchodem. 

Po dlouhém stání (např. odstavení na zimu) jednejte před spuštění v souladu s pokyny v kapitole
„Spouštění". Může se stát, že vzduch uniká z nádrže z důvodu závady ventilu. V tomto případě se již
čerpadlo zapne po odtečení 1-2 l vody a brzy se zastaví. V tomto případě postupujte následovně: 
• Odpojte zařízení od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky. 
• Otevřete jeden kohout na straně uživatele. 
• Jestliže již z otevřeného kohoutu nevytéká žádná voda, pak jej zavřete a napumpujte vzduch do

nádrže přes ventil na hodnotu specifikovanou v "Technické údaje!. 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ZÁRUKU 
• Vypršení záruční lhůty.
• Změny v záručním listě nebo tabulce dat.
• Vynucená akce, zlomené, nalomené díly.
• Ucpání, značné opotřebení jako důsledek čerpání znečištěné vody, voda obsahující písek a voda

o vysoké viskozitě.
• Nesprávné připojení k síti, nesprávné použití.
• Jestliže je motor zatopen vodou (např. v šachtě)!

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ JAKO ODPAD
(Nutno použít systém pro sběr speciálního odpadu Evropské unie a v jiných zemích)

Tento symbol na zařízení nebo na obalu upozorňuje na to, že výrobek nemůže být zlikvidován do
běžného domácího odpadu. Odevzdejte, prosím, tento výrobek ve sběrném dvoře, který je určen pro
shromáždění a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací nepotřebných
výrobků budete pomáhat chránit životní prostředí a budete také chránit lidské zdraví před ohrožením,
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přímo ve studni.  Patní ventil a sací koš musí být instalován na spodním konci sací trubky s těsněním
(teflonové těsnění). Stav těsnění je velice důležitý, protože dodatečně k hmotnosti sloupce vody bude
na patní ventil působit také tlak v nádrži. Nálevka používaná k plnění čerpadla musí být instalována
ve výtlačném potrubí s oddělovacím ventilem. Připojte výtokovou trubku k výstupní přírubě zařízení
pomocí pružné dlouhé trubky, je-li to možné. Utěsnění trubkové přípojky musí být provedeno s velkou
péčí za pomoci těsnícího materiálu (teflonové šňůry, teflonové pásky). 

K ohřevu vody může dojít z následujících důvodů:
– Nesprávná instalace (netěsnost na sací straně, čerpadlo může nasávat vzduch)
– Nedostatek vody v sací trubce (hladina vody ve studni se snížila, patní ventil nedosahuje minimální

hodnoty 30 cm pod hladinou vody, výška sání překračuje sací výkon čerpadla)
– Nesprávně nastavená vypínací hodnota tlakového spínače (Maximální tlak čerpadla závisející

rovněž na okolnostech instalace, musí být nejméně o 0,5 bar vyšší než nastavení vypínací hodnota.)
– Současně s předcházejícím uzavřená výtlačná strana (Čerpadlo pracuje nepřetržitě, avšak nemůže

zvýšit tlak vody na vypínací hodnotu tlakového spínače.)
– Závada tlakového spínače 

Spouštění
Během každodenního používání (automatický režim) je zapotřebí učinit u zařízení správná
opatření, aby nedošlo k poškození v důsledku zatopení v případě závady zařízení.

Při spouštění napřed naplňte čerpadlo a sací trubku vodou. Toto může být provedeno po odšroubování
šroubovacího uzávěru v horní části čerpadla nebo skrz plnicí nálevku, která je instalována ve výtlačné
trubce za oddělovacím kohoutem. Provádějte plnění tak dlouho, dokud nezmizí vzduchové bubliny,
pak zavřete plnicí otvor. 

Připojte zástrčku zařízení do sítě (viz bezpečnostní zásady)!! Po sepnutí spínače nacházejícího se
na připojovací skříňce čerpadla se čerpadlo spustí a začne čerpat vodu. V případě zavřeného
výtlačného potrubí se čerpadlo automaticky vypne, jestliže tlak v nádrži dosáhl vypínací hodnoty. V
případě spotřeby vody se tlak v zařízení sníží, a tak opět dosáhne zapínací hodnoty. Pak se čerpadlo
spustí a začne pracovat, dokud tlak opět nedosáhne vypínací hodnoty. Vypínací a zapínací hodnota
může být nastavena na tlakovém spínači zařízení (1,5 - 1,7 bar). Nechejte seřízení provést
odborníkem. 

V motoru čerpadla je relé tepelné ochrany, které vypne motor v případě přehřátí, ale toto se automat-
icky opět po ochlazení zapne. 

Pozor: Horká voda může způsobit zranění! 
Jestliže je strana výstupu uzavřena a čerpadlo je v provozu po delší dobu (>10 minut), pak
voda nacházející se uvnitř se může velice zahřát. Odpojte zařízení od sítě a nechejte čerpadlo
a vodu v čerpadle zchladnout. Nezapínejte zařízení, dokud nejsou všechny závady
odstraněny.
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NÁVOD NA POUŽITIE
Kúpili ste výrobok s moderným dizajnom a pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Pri konštrukcii
výrobku sme venovali mimoriadnu pozornosť tomu, aby boli použité také materiály, ktoré počas spra-
covávania pomocou výrobných technologických postupov nepoškodzujú životné prostredie. Počas
používania výrobku sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky a po skončení životnosti sa môže výrobok
revitalizovať a recyklovať bez znečistenia životného prostredia. Po ukončení životného cyklu môže
výrobok, ktorý ste si kúpili, poškodiť životné prostredie, najmä pôdu a spodnú vodu, svojimi produktmi
rozkladu. Preto vás žiadame, aby ste nelikvidovali výrobok do komunálneho odpadu! Informáciu
týkajúcu sa likvidácie použitého výrobku môžete nájsť v obchodoch, predajných miestach, miestnych
úradoch a na našej webovej stránke. Prispievajme spoločne k ochrane životného prostredia prostred-
níctvom odborného ošetrovania a recyklácie použitého výrobku.

POZOR!
Deti môžu používať zariadenie od 8 rokov. Osoby, ktoré majú znížené fyzické a duševné schop-
nosti alebo zhoršenú schopnosť vnímania, a osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a
znalosti, smú používať zariadenie iba pod dohľadom alebo keď boli inštruované o bezpečnom
používaní zariadenia a pochopili možné nebezpečenstvá v dôsledku jeho používania. Deťom
je zakázané hrať sa so zariadením. Akékoľvek čistenie alebo údržbu zariadenia smú deti
vykonávať iba pod dohľadom.

Popis:

Ak budete presne dodržiavať tieto varovné pokyny, môžete zamedziť zraneniam/vecným
škodám.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

Informácie týkajúce sa komplexnej a bezpečnej manipulácie.

Pred uvedením domácej vodárne do prevádzky si prečítajte pozorne tento návod na obsluhu, aby sa
predišlo nehodám a zaistila sa perfektná prevádzka. Uschovajte si tento návod na obsluhu poruke a
v prípade predaja alebo premiestnenia zariadenia ho odovzdajte novému používateľovi.  

Pozor: Toto zariadenie sa môže používať iba v domácnostiach, výlučne na účely domácností!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
Zariadenie smie byť pripojené iba k uzemnenej sieti vybavenej ochranou proti úrazom elek-
trickým prúdom v súlade s platnými predpismi! 

Zástrčka musí byť zapojená do siete na suchom mieste. Z bezpečnostných dôvodov inštalujte
vysokocitlivú nadprúdovú ochranu (Fi relé 30 mA DIN VDE 0100T730). Údaje o druhu napätia a prúdu
siete sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku. Ak potrebujete predlžovací kábel,
používajte výlučne predlžovací kábel s minimálnym prierezom 3×1,5 mm2 typu H07RN-F vybavený
zástrčkou chránenou proti odstrekujúcej vode. Ak spozorujete počas prevádzky akúkoľvek
nepravidelnosť alebo ak dôjde k vyradeniu zariadenia z prevádzky, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
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ke kterému může dojít, nebudete-li dodržovat správný způsob likvidace odpadů. Recyklace materiálů
pomáhá při ochraně přírodních zdrojů. Chcete-li získat další informace týkající se recyklace tohoto
výrobku, obraťte se, prosím, na kompetentní úřady, na místní sběrný dvůr nebo na prodejce, kde jste
tento výrobek zakoupili.

Informace týkající se obalových materiálů 
Použité obalové materiály musí být zlikvidovány v příslušných kontejnerech na tříděný odpad. 

Certifikát kvality: V souladu s kontrolou TÜV Rheinland,
ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. Street, 65., Maďarsko
potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky CE (to znamená, že výrobek splňuje příslušné evropské
směrnice) a že domácí vodárna VB odpovídá technickým údajům uvedeným v tabulce dat a „Informaci
pro zákazníky”.

Co se týče výroby zařízení a „Návodu k použití", společnost ELPUMPS KFT si vyhrazuje právo
provádět změny. 
Společnost ELPUMPS KFT zaručuje opravy zařízení v rámci celé země prostřednictvím servisních
dílen uvedených na seznamu připojeného k záručnímu listu.
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MOŽNOSTI POUŽITIA 
Zariadenie sa smie používať iba na účely domácností. Používajte čerpadlo výlučne v súlade s tech-
nickými údajmi, v rámci medzných hodnôt použitia. Zariadenie je vhodné na: 
• Zavlažovanie záhrad a pozemkov; 
• Zásobovanie vodou v domácnosti; 
• Zvýšenie tlaku v systéme zásobovania domácností vodou 

Dodržujte miestne zákony týkajúce sa zásobovania vodou. Kontaktujte inštalatéra. 

Zariadenie je vhodné iba na čerpanie nasledujúcich kvapalín:
• čistej vody, 
• dažďovej vody,
• vody v plaveckom bazéne, ak sa v bazéne nenachádza žiadna osoba. 

Domáca vodáreň sa nesmie používať na čerpanie: 
• slanej vody; 
• kvapalných potravín; 
• odpadových vôd obsahujúcich textilný materiál alebo papierový materiál; 
• agresívnych, žieravých látok a chemikálií; 
• kyselín, horľavých, výbušných alebo prchavých kvapalín;
• kvapalín teplejších než 35oC; 
• vody obsahujúcej piesok alebo abrazívnych kvapalín. 

INŠTALÁCIA, SPÚŠŤANIE ZARIADENIA
Inštalácia
Inštalujte zariadenie na rovnom, stabilnom, vodorovnom mieste chránenom proti zaplaveniu. Zaistite,
aby bolo čerpadlo chránené pred dažďom a prúdom vody. Nasávacie potrubie musí byť zhotovené z
rúrky s menovitým priemerom 1", na konci s inštalovaným pätným ventilom. Pätný ventil sa musí
nachádzať minimálne 30 cm pod hladinou vody. Nasávacie potrubie sa musí zvažovať od zariadenia
smerom k studni (sklon 6 %). V prípade, že voda obsahuje piesok, je nevyhnutné inštalovať do nasá-
vacieho potrubia filter, ktorý zamedzí preniknutiu piesku do čerpadla. 
Inštalujte vodáreň čo možno najbližšie k miestu zásobovania vodou. Ak je hladina vody v studni hlbšie,
než je potrebné, inštalujte vodáreň do šachty zriadenej vedľa studne. Šachta musí byť projektovaná
tým spôsobom, aby tu bol dostatok priestoru pre osobu, ktorá vykonáva údržbu alebo opravu zariade-
nia, ktoré je v tejto šachte inštalované. Zariadenie musí byť umiestnené v šachte takým spôsobom,
aby vypúšťaná voda nemohla dosiahnuť zariadenie pri jeho vypúšťaní.  Musí byť inštalovaný rebrík
pripevnený k stene. Zaistite, aby bola šachta chránená proti spodnej vode, mohla byť vetraná a
uzamknutá. Vodáreň a potrubný systém zásobovania vodou musí byť chránený pred mrazom, preto
je rozumné inštalovať vonkajšie časti systému pod úrovňou zamŕzania. Nie je dovolené inštalovať
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Celá údržba, nastavenie a opravy sa smú vykonávať iba po vytiahnutí pripájacej zástrčky zo zásuvky
a odpojení zariadenia od siete. Používajte zariadenie výlučne na daný účel. 

Pred spustením čerpadla sa presvedčte o/zaistite:

• Neporušenosti napájacieho kábla a pripájacej zástrčky čerpadla. 
• Nespúšťajte čerpadlo, ak má poruchu. Akákoľvek oprava sa musí vykonávať iba v autorizovanej

servisnej dielni. 
• Na zdvíhanie a transport čerpadla používajte rukoväť. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte

za kábel. 

Nerobte svojvoľne akékoľvek zmeny alebo úpravy!

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pozor: Horúca voda môže spôsobiť zranenie! 
Ak je strana výstupu uzatvorená a čerpadlo je v prevádzke dlhší čas (> 10 minút), potom
voda nachádzajúca sa vnútri sa môže veľmi zahriať. Odpojte zariadenie od siete a nechajte
čerpadlo a vodu v čerpadle vychladnúť. Nezapínajte zariadenie, kým nie sú všetky poruchy
odstránené.
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ODCHÝLKY

ÚDRŽBA
Pred vykonávaním údržby zariadenia odpojte zariadenie od siete vytiahnutím zástrčky
zo zásuvky.

Pri prevádzkovaní v súlade s pokynmi zariadenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Ložiská motora
majú tukovú náplň, ktorá zaistí riadne mazanie ložísk počas 1 500 hodín prevádzky. V prípade
nebezpečenstva mrazu sa musí čerpadlo vypustiť, vrátane nasávacej rúrky. Ak sa množstvo čerpané
čerpadlom zníži, potom je to pravdepodobne spôsobené poškodením obežného kolesa.  Ak je obežné
koleso prasknuté, zlomené alebo na hriadeli existujú vnútorné zoslabenia, potom sa musí obežné
koleso vymeniť. 
Tlakový spínač na zariadení sa vypne a zapne, takže nevyžaduje žiadnu manipuláciu. Ak je zariadenie
inštalované na mieste, kde sa nemôže vykonávať ľudský dohľad (napr. záhrada pri víkendovej chate),
potom sa musí zariadenie odpojiť od siete pred odchodom. 

Po dlhom státí (napr. odstavenie na zimu) konajte pred spustením v súlade s pokynmi v kapitole
„Spúšťanie“. Môže sa stať, že vzduch uniká z nádrže z dôvodu poruchy ventilu. V tomto prípade sa
už čerpadlo zapne po odtečení 1 – 2 l vody a skoro sa zastaví. V tomto prípade postupujte nasledovne: 
• Odpojte zariadenie od siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. 
• Otvorte jeden kohútik na strane používateľa. 
• Ak už z otvoreného kohútika nevyteká žiadna voda, potom ho zavrite a napumpujte vzduch do ná-

drže cez ventil na hodnotu špecifikovanú v časti „Technické údaje“!. 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZÁRUKU 
• Vypršanie záručnej lehoty.
• Zmeny v záručnom liste alebo tabuľke dát.
• Vynútená akcia, zlomené, nalomené diely.
• Upchatie, značné opotrebenie ako dôsledok čerpania znečistenej vody, voda obsahujúca piesok a

voda s vysokou viskozitou.
• Nesprávne pripojenie k sieti, nesprávne použitie.
• Ak je motor zatopený vodou (napr. v šachte)!

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ AKO ODPAD
(Nutné použiť systém na zber špeciálneho odpadu Európskej únie a v iných krajinách)

Tento symbol na zariadení alebo na obale upozorňuje na to, že výrobok sa nemôže zlikvidovať do
bežného domového odpadu. Odovzdajte, prosím, tento výrobok v zbernom dvore, ktorý je určený na

SK

40

vodáreň priamo v studni.  Pätný ventil a nasávací kôš musia byť inštalované na spodnom konci nasá-
vacej rúrky s tesnením (teflonové tesnenie). Stav tesnenia je veľmi dôležitý, pretože dodatočne k hmot-
nosti stĺpca vody bude na pätný ventil pôsobiť aj tlak v nádrži. Nálevka používaná na plnenie čerpadla
musí byť inštalovaná vo výtlačnom potrubí s oddeľovacím ventilom. Pripojte výtokovú rúrku k výstupnej
prírube zariadenia pomocou pružnej dlhej rúrky, ak je to možné. Rúrková prípojka sa musí utesniť s
veľkou starostlivosťou za pomoci tesniaceho materiálu (teflonovej šnúry, teflonovej pásky). 

K ohrevu vody môže dôjsť z nasledujúcich dôvodov:
– Nesprávna inštalácia (netesnosť na nasávacej strane, čerpadlo môže nasávať vzduch)
– Nedostatok vody v nasávacej rúrke (hladina vody v studni sa znížila, pätný ventil nedosahuje min-

imálnu hodnotu 30 cm pod hladinou vody, výška nasávania prekračuje nasávací výkon čerpadla)
– Nesprávne nastavená vypínacia hodnota tlakového spínača (Maximálny tlak čerpadla závisiaci aj

od okolností inštalácie, musí byť najmenej o 0,5 bar vyšší než nastavenie vypínacej hodnoty.)
– Súčasne s predchádzajúcim uzatvorená výtlačná strana (Čerpadlo pracuje nepretržite, no nemôže

zvýšiť tlak vody na vypínaciu hodnotu tlakového spínača.)
– Porucha tlakového spínača 

Spúšťanie
Počas každodenného používania (automatický režim) je potrebné urobiť na zariadení správne
opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku zatopenia v prípade poruchy zariadenia.

Pri spúšťaní najprv naplňte čerpadlo a nasávaciu rúrku vodou. Toto sa môže vykonať po odskrutkovaní
skrutkovacieho uzáveru v hornej časti čerpadla alebo cez plniacu nálevku, ktorá je inštalovaná vo
výtlačnej rúrke za oddeľovacím kohútikom. Plňte tak dlho, kým nezmiznú vzduchové bubliny, potom
zavrite plniaci otvor. 

Pripojte zástrčku zariadenia do siete (pozrite bezpečnostné zásady)!! Po zopnutí spínača nachádza-
júceho sa na pripojovacej skrinke čerpadla sa čerpadlo spustí a začne čerpať vodu. V prípade
zatvoreného výtlačného potrubia sa čerpadlo automaticky vypne, ak tlak v nádrži dosiahol vypínaciu
hodnotu. V prípade spotreby vody sa tlak v zariadení zníži, a tak opäť dosiahne zapínaciu hodnotu.
Potom sa čerpadlo spustí a začne pracovať, kým tlak opäť nedosiahne vypínaciu hodnotu. Vypínacia
a zapínacia hodnota môže byť nastavená na tlakovom spínači zariadenia (1,5 – 1,7 bar). Nechajte
nastavenie vykonať odborníkom. 

V motore čerpadla je relé tepelnej ochrany, ktoré vypne motor v prípade prehriatia, ale ten sa auto-
maticky opäť po ochladení zapne. 

Pozor: Horúca voda môže spôsobiť zranenie! 
Ak je strana výstupu uzatvorená a čerpadlo je v prevádzke dlhší čas (> 10 minút), potom
voda nachádzajúca sa vnútri sa môže veľmi zahriať. Odpojte zariadenie od siete a nechajte
čerpadlo a vodu v čerpadle vychladnúť. Nezapínajte zariadenie, kým nie sú všetky poruchy
odstránené.
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zhromaždenie a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou nepotrebných
výrobkov budete pomáhať chrániť životné prostredie a budete taktiež chrániť ľudské zdravie pred
ohrozením, ku ktorému môže dôjsť, ak nebudete dodržiavať správny spôsob likvidácie odpadov. Re-
cyklácia materiálov pomáha pri ochrane prírodných zdrojov. Ak chcete získať ďalšie informácie týka-
júce sa recyklácie tohto výrobku, obráťte sa, prosím, na kompetentné úrady, na miestny zberný dvor
alebo na predajcu, kde ste tento výrobok kúpili.

Informácia týkajúca sa obalových materiálov 
Použité obalové materiály musia byť zlikvidované v príslušných kontajneroch na triedený odpad. 

Certifikát kvality: V súlade s kontrolou TÜV Rheinland,
ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. Street, 65., Maďarsko
potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky CE (to znamená, že výrobok spĺňa príslušné európske
smernice) a že domáca vodáreň VB zodpovedá technickým údajom uvedeným v tabuľke dát a v časti
„Informácie pre zákazníkov”.

Čo sa týka výroby zariadenia a „Návodu na použitie“, spoločnosť ELPUMPS KFT si vyhradzuje právo
vykonávať zmeny. 
Spoločnosť ELPUMPS KFT zaručuje opravy zariadenia v rámci celej krajiny prostredníctvom servis-
ných dielní uvedených na zozname pripojeného k záručnému listu.

www.decatrade.bg
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