
MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚ

KÉREM ELŐSZÖR OLVASSA EL!
• Olvassa el a tájékoztatót mielõtt használná a terméket. 
• Fordítson különös figyelmet a biztonsági elõírásokra.
• Az elõírások be nem tartása érvénytelenítik a garanciát, a berendezés gyártója nem felelõs az 
előírások be nem tartása következtében kialakult sérülésekért.
• Amennyiben szállítási sérülést fedez fel a kicsomagolás után, azonnal értesítse szállítóját. Ne 
üzemelje be a készüléket!
• Környezetbarát módon intézkedjen a csomagolásról. Vigye szelektív
• hulladékgyûjtõbe!
• Tartsa meg ezt a kezelési útmutatót szükség esetére.
• Ha kölcsön adja vagy eladja a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy a
• kezelési útmutatót is odaadta.

Használati útmutató
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ALKATRÉSZ LISTA
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BEÜZEMELÉS

MŰKÖDÉSI ÉRTÉKEK
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Javasoljuk visszacsapószelep beüzemelését a szállító 
oldalon, hogy elkerüljük a vízütést.
Legyen óvatos, hogy ne sértse meg az elektromos 
vezetéket, amikor leereszti a szivattyút a kútba.
Rögzítse a vezetéket a szállító csõhöz 3 méter hosszban.

7.1 Az elektromos szivattyú beüzemelése tartályba, vagy 
tározóba
A tartálynak, vagy tározónak elég nagynak kell lennie, 
hogy meggátolja az
óránkénti indítások számának túllépését (ld. mûködési 
értékek).

7.2 Kábelelágazás
Ha a szivattyút mûanyag szállító csõhöz csatlakoztatjuk, 
akkor acél vagy nylon
kábelelágazást kell használni, hogy biztosítsuk a megfe-
lelõ rögzítõ lyukat a fejben.

7.3 Kút üzembe helyezése
Bizonyosodjon meg róla, hogy a motor nem ér a kút 
fenekéhez és a szivattyú teljesen elmerült.
Megj.: búvár modelleknél hagyjon legalább 30 cm 
távolságot a fenéktõl.
Kerülje a szivattyú szárazon való mûködtetését, ha esély 
van rá, hogy a vízszint visszaesik.
A száraz mûködtetés komoly sérüléseket okozhat a szi-
vattyú csapágyát és csapágyperselyét veszélyeztetve.
Soha ne tesztelje víz nélkül a szivattyút.

Szivattyúzott víz maximális hõmérséklete: 35°C
Óránkénti maximális indítások száma: 30
EN 60335-2-41 szabványt be kell tartani az elektromos szivattyúk mûködtetése
közben uszodákban és kerti tavakban.



Lehetséges okok és javításuk

A SZIVATTYÚ NEM SZÁLLÍT.
• A vízszint visszaesett. Állítsa helyre a vízszintet.
•  Nincs áram, a kézi kapcsoló nem működik. Találja meg a problémát és indítsa újra a kapcsolót.
• Aktiválódik a melegedés elleni védelem. 
• Eldugult a visszacsapószelep.
• Homok került a szivattyúba. Távolítsa el a szivattyút és alaposan vizsgálja át. 

CSÖKKENT KAPACITÁS ÉS NYOMÁS
• Homok került a szivattyúba. Távolítsa el a szivattyút és alaposan vizsgálja át.
• Szivárog a rendszer. Keresse meg a szivárgás helyét és javítsa meg.
• Kopott szivattyú. Távolítsa el a szivattyút és alaposan vizsgálja át 

A SZIVATTYÚ TÚL GYAKRAN ÁLL LE ÉS INDUL ÚJRA
• Lehetséges szonda/úszó aktiválása (a szivattyú kapacitása magasabb mint a kút kapacitása). 
Csökkentse a vízszállítást a felhasználóhoz.
• A motor merülése túlzott. Mechanikai súrlódás. Távolítsa el a szivattyút és alaposan vizsgálja 
át.
• Túl magas a folyadék hőmérséklete. Aktiválja a beépített motor védelmet.

Veszély!

Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakképzett villanyszerelõ végezheti!
Az elektromos készülékeket szakszervízbe kell küldeni javításra.

A szivattyút csak szakképzett szerelõ helyezheti üzembe és csak miután szétkapcsolta  
az elektromos hálózatot.
A terméket óvatosan és megfelelõ emelõszerkezettel kell kezelni és emelni. 
Az ütközések sérülést okozhatnak látható külsõ jelek nélkül. 
Nézze meg a diagrammot a kicsomagolt termék emelésérõl.

A szivattyút tiszta víz szállítására tervezték. A maximum elviselhetõ szemcsemennyiség
100g/m3. A fõ fémalkatrészek, melyek érintkeznek a vízzel rozsdamentes acélból készültek.

HIBAELHÁRÍTÁS

JAVÍTÁS

KEZELÉS
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KARBANTARTÁS

Figyeljen a helytelen használat sérüléseket okozhat a szivattyún és alkatrészein valamint személyi 
sérülést is okozhat.
A szivattyút nem gyúlékony és nem veszélyes anyagok szállítására tervezték.
Gyõzõdjön meg róla, hogy a merõleges feszültség egyezik a hálózat feszültségével.
A hálózati csatlakozást és földelést szakképzett személynek (villanyszerelõ) kell végrehajtani.
Hálózati csatlakoztatáshoz használjon többpólusú kapcsolót, legalább 3 mm kapcsoló közti 
távolsággal.
További halálos elektromos ütés elleni védelemként szereljen be magas érzékenységû differenciál 
kapcsolót.
Ne üzemeltesse a szivattyút szárazon, vagy vízen kívül.
Ne használja az elektromos kábelt a szivattyú emelésére vagy mozgatására.
Homok, vagy egyéb szilád szemcsék eltávolítandóak a kútból.
A kábelelágazásnak megfelelõen hosszúnak kell lennie.
Figyelmeztetés! A szivattyú beleeshet a kútba, használjon biztonsági kábelt.
Csak a megadott mûködési Értékek között használja a készüléket.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a szivattyú nincs bedugva, vagy a fõkapcsoló nincs csatlakoztatva, 
mielõtt bármilyen karbantartási munkát végrehajt.
A  szivattyúk nem igényelnek semmilyen rutin karbantartást.
Idõszakosan ellenõrizze a szállító nyomást és a teljes merülést.
A szállítási nyomás csökkenését okozhatja a szivattyú kopása.
Megnövekedett merülés abnormális mechanikai súrlódást jelez a szivattyúban,vagy a motorban.


