
 

 

Bevezetés

A merülõ szivattyú mûködésbe hozatala elõtt 
figyelmesen olvassa el ezen használati utasítást, 
balesetek megelõzése és a tökéletes mûködés 
biztosítása érdekében. 

A használati utasítást tartsa kezeügyében és a 
szivattyú eladása vagy átruházása esetén a 
következõ fogyasztónak azt át kell  adnia. 
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A használati utasításban a következõ  jelképeket 
használjuk: 

!
VESZÉLY 
Ez a jelkép a gyártási és üzemelési 
eljárásokra vonatkozik, melyeket 
figyelmesen be kell tartani, hogy a 
fogyasztó illetve más személyek ne 
kerüljenek veszélybe. 

FIGYELEM 
Ez a jelkép azokra az információkra 
vonatkozik, melyeket be kell tartani, 
hogy elkerülje a berendezés 
megkárosodását. 

MEGJEGYZÉS 
Ez a tájékoztató jelkép a betartandó 
mûszaki követelményekre vonatkozik. 

Biztonsági Intézkedések 

!

 
A szivattyút kizárólag olyan elektromos 
berendezésrõl szabad mûködtetni, 
amely megfelel a DIN/VDE 0100 
szabvány 737, 738 és 702 (medencék 
esetén) szakaszai elõírásainak. 
Biztonsági okokból kifolyólag 
bizonyosodjon meg, hogy be legyen 
szerelve egy 10 A-es életmentõ 
kapcsoló, valamint egy védõkapcsoló 
zárlati áramhoz, 10/30 mA-es névleges 
zárlati árammal. 

!
A mûszaki fémtáblán feltüntetett hálózati 
feszültségre és áramtípusra vonatkozó 
adatoknak meg kell egyezniük az Ön 
elektromos berendezésének adataival. 

Ha hosszabbítókra szükség van, 
kizárólag a DIN 57282/57245-nek 
megfelelõ, H07RN-F tipusú, 3x1,5 mm²-
es hosszabbítóvezetéket alkalmazzon, 
egy, a víz kifröccsenése ellen védett 
konnektorral. 

!
A szivattyút nem kezelhetik: 
 olyan személyek, akik nem olvasták 

és nem értették meg ezen 
használati utasítást, 

 16 éven aluli személyek. 
Tilos a szivattyún bármilyen önkényes 
változtatást, vagy módosítást 
végrehajtani. 
A szivattyút kizárólag rendeltetésének 
megfelelõen szabad felhasználni. A 
szivattyú üzembehelyezése elõtt 
bizonyosodjon meg, hogy 
 a szivattyú, a tápvezeték és a 

dugaszoló ne legyen megkárosodva 
 hogy senki ne legyen a vízzel 

érintkezésben. 

!

Ne indítsa be a szivattyút, ha meg van 
hibásodva. A javításokat kizárólag az 
AL-KO szervízzel végeztesse el. 

!

A szivattyú felemelésére és szállítására 
kizárólag a fogantyút használja. Ne 
használja a tápvezetéket a 
dugaszolónak a konnektorból való 
kihúzására. 

!

Kapcsolja le a hálózatról a szivattyút 
karbantartási, tisztítási és javítási 
munkálatok elvégzése el tt, vagy 
bármilyen rendellenesség esetén, és 
húzza ki a tápvezeték dugaszolóját a 
konnektorból. Védje a dugaszolót a 
nedvességt l. 

!

Tilos a szivattyún bármilyen önkényes 
változtatást illetve módosítást elvégezni. !

Alkalmazás

Alkalmazási területek: 

A szivattyú lakásban és kertben való magán 
felhasználásra van rendeltetve. A szivattyút 
kizárólag a m szaki adatoknak megfelel en az 
alkalmazási határok keretei közt használja. A 
szivattyú kizárólag a következ  felhasználásokra 
alkalmas: 
 kutak, aknák és tartályok kiürítésére. 

A szivattyú kizárólag a következõ folyadékok 
szivattyúzására alkalmas: !
 tiszta víz; 
 esõvíz. 



 

 

Tiltott alkalmazás 

A szivattyút nem szabad folyamatos üzemben 
használni. A szivattyú nem alkalmas a következõ 
folyadékok szivattyúzására: 
 ivóvíz; 
 sós víz; 
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 folyékony élelmiszerek; 
 maró hatású szerek és vegyszerek; 
 savas, gyúlékony, robbanó illetve illanó 

folyadékok; 
 35°C-nál melegebb folyadékok; 
 homokos víz, illetve csiszoló folyadékok; 
 textilanyagot illetve papírdarabokat 

tartalmazó szennyvíz. 

A Szivattyú Leírása 

Merülõ szivattyú (A ábra) 

1 Víz alatti minõségû kábel (15 m) 
2 Merülõ szivattyú  
3 Függesztõszem  
4 Szivattyú nyomócsonk (1”) 
5 Visszacsapószelep 
6 Szívósz r  
7 Kötél 

Mûködés 

A merülõ szivattyú beszívja a vizet a beömlõ 
nyílásokon (6) és szállítja azt a nyomócsonkon 
(4) keresztül. 

Túlterhelés elleni védelem 

A merülõ szivattyú túlterhelés elleni védelemmel 
van ellátva,amely túlterhelés esetén kikapcsolja 
a szivattyút. Kb. 15-20 perces leh lési idõt 
követ en a szivattyú automatikusan újraindul. 
Csak vízbe merített állapotban üzemeltesse a 
szivattyút. 

A készülék telepítése, Üzembe 
helyezés 

A nyomócsõ felszerelése

A szivattyú rendelkezik egy 
visszacsapószeleppel, mellyel 
elkerülhet , hogy a szivattyú 
kikapcsolásakor a nyomócsõ kiürüljön. 

1. Szerelje a nyomócsövet a szivattyú 
nyomócsonkjába (4). 

2. Rögzítse a tápvezetéket (1) a nyomócs re. 

3. A  szivattyút a kútba, vagy egyéb vízforrásba 
helyezéséhez rögzítse a tartozékok között 
lév  kötelet (7) az erre acélra kialakított kötél 
függesztõ szem segítségével (3). 

Ügyeljen arra, hogy a kút aljáztól megfelelõ 
távolság (0,8 m) legyen. A szivattyú nem 
szívhat be szilárd anyagokat. A homok és 
egyéb csiszoilóanyag tartalmú folyadékok 
jelentõsen csökkentik a szivattyú 
élettartamát. 
Takarja le a vízforrást. 
Miután eltávolította a szivattyút a kútból 
és miel tt újra használatba venné azt 
gy z djön meg arról, hogy a nyomócs  
teljesen szabad legyen. Ellenkez  
esetben, mivel akadályozva lenne a 
leveg  szabad eltávolítása a szivattyúban 
károk keletkezhetnek.  
 

!

Soha ne járassa a szivattyút teljesen 
elzárt nyomóvezetékkel. !

Elektromos csatlakoztatás 

Gyõzõdjön meg róla, hogy a használni 
kívánt dugaszoló aljzat hálózati 
biztosítékkal védett legyen. 

 

!

1. Csatlakoztassa a szivattyú csatlakozó 
dugóját szabványos földelt világítóhálózati 
csatlakozó aljzatba. A szivattyú ezzel 
üzemkész. 

Ha a víz alatti kábelt meg kell hosszabbítania, 
csak a szivattyúba szerelttel azonos, HO7 RN-F 
minõségû és kiöntött, vagy zsugorcsatlakozós 
lehet. 

A szivattyút bekapcsolása 

- Merítse le a szivattyút, és rögzítse a tartozékok 
között található zsinórhoz. 
- Illessze a hálózati csatlakozót (1) az elektromos 
aljzatba a szivattyú beindításához. 
- A szivattyú beindul. 

A szivattyút kikapcsolása 

 Húzza ki a hálózati csatlakozót az 
elektromos aljzatból (1). 



 

 

Fagyvédelem Karbantartás és tisztítás 
Óvja a szivattyút és a nyomóvezetéket a 
fagytól. Szükség esetén ürítse ki a 
nyomóvezetéket és a szivattyút és tárolja 
fagymentes helyen. 

Minden karbantartási munka megkezdése 
elõtt a szivattyút a hálózatról. Válassza le 
és gondoskodjon a véletlen bekapcsolás 
elleni védelemrõl. 

!!

 
A szivattyú tisztítása  

 
 Víz szivattyúzását követõen a szivattyúban 

maradt vizet tiszta vízzel át kell öblíteni. 
 
 

 Tisztítsa meg szükség esetén a szivattyú 
szívósz r jét tiszta vízzel. 

 
 
 
 

Meghibásodások

! Bármilyen karbantartási vagy tisztítási m velet el tt húzza ki a hálózati csatlakozót.  

 
 
Hiba Oka Elhárítása

A motor nem forog, vagy rövid 
üzem után leáll 

Alacsony hálózati feszültség, 
vagy a h védelem a motort 
kikapcsolta. 

Ellen riztesse hálózatát 
elektromos szakemberrel. 

 A biztonsági h - és 
ampermetrikus kapcsoló 
leállította a szivattyút 

A szivattyút szilárd részecskék 
állították le. 

Ügyeljen a maximális 
h mérsékletre. Ellen rizze a 
szivattyút. 

Húzza ki a hálózati csatlakozót 
az aljzatból és tisztítsa meg a 
szivattyút.  

A szivattyú nem szív folyadékot A szivattyú nincs vízben A szivattyút legalább 30 cm-re 
merítse a vízbe 

 A belép  nyílások eltöm dtek Tisztítsa ki szívónyílások 
környezetét. 

 Helytelenül felszerelt 
visszacsapó szelep 

Ellen rizze az átfolyási irányt. 
A visszacsapó szelepet 
szerelje fel a helyes irányban. 

Alacsony folyadékszállítás Szívóoldali eltöm dés Tisztítsa ki szívónyílások 
környezetét. 

 Túl kicsi nyomóvezeték átmér  Használjon vastagabb 
nyomócsövet 

 Túl nagy szállító magasság Csökkentse a 
szállítómagasságot 

 
A táblázatban fel nem tüntetett hibajavítások esetén kérjük forduljon kizárólag szerzõdött 
szervizünkhöz. 
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Wst p 
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PL 1   

W celu unikni cia wypadków przy pracy oraz 
zapewnienia optymalnego dzia ania urz dzenia, 
przed przyst pieniem do uruchomienia pompy 
g binowej nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  
instrukcj  u ytkowania. 

Instrukcja u ytkowania pompy powinna by  
przechowywana w miejscu atwo dost pnym i 
przekazana nast pnemu u ytkownikowi w razie 
odsprzedania lub odst pienia pompy. 

W instrukcji pos u ono si  nast puj cymi 
symbolami: 

!
ZAGRO ENIE 
Symbol ten odnosi si  do metod pracy i 
sposobu funkcjonowania, których 
nale y ci le przestrzega  w celu 
unikni cia zagro enia dla u ytkownika 
lub innych osób. 

UWAGA 
Tym symbolem oznaczono wskazówki, 
którymi nale y si  kierowa , aby 
unikn  uszkodzenia urz dzenia. 

INFORMACJA 
Tym symbolem oznaczono wymagania 
techniczne, które musz  by  spe nione. 

rodki Bezpiecze stwa 

!

 
Pompa mo e by  uruchamiana 
wy cznie przy zastosowaniu instalacji 
elektrycznej zgodnej z DIN/VDE 0100, 
Sekcje 737, 738 i 702 (baseny). Ze 
wzgl dów bezpiecze stwa nale y 
upewni  si , czy zosta  zainstalowany 
wy cznik zabezpieczenia ró nicowo-
pr dowego 10 A, jak równie  wy cznik 
bezpiecze stwa dla pr du 
zak óceniowego o warto ci nominalnej 
10/30 mA. 

!
Wskazania dotycz ce napi cia 
sieciowego i rodzaju pr du umieszczone 
na tabliczce znamionowej musz  by  
zgodne z charakterystyk  instalacji 
elektrycznej. 

Je eli niezb dne jest zastosowanie 
przed u aczy, u ywa  wy cznie kabla 
przed u aj cego 3x1,5 mm² typu 
H07RN-F zgodnie z DIN 57282/57245 
wraz z gniazdkiem wtyczkowym 
zabezpieczonym przed spryskiwaniem 
wod . Zwoje kabli musz  by  ca kowicie 
rozwini te. 

Wprowadzanie jakichkolwiek samo-
wolnych zmian w pompie jest 
zabronione.  

Pompa nie mo e by  uruchamiana 
przez: 

 osoby, które nie przeczyta y lub nie 
zrozumia y tre ci niniejszej instrukcji; 

 osoby niepe noletnie poni ej lat 16. 

!

Pompy mo na u ywa  wy cznie 
zgodnie z jej przeznaczeniem. Przed 
uruchomieniem nale y upewni  si , czy: 

 pompa, kabel zasilaj cy i wtyczka 
nie s  uszkodzone; 

 adna z osób nie znajduje si  w 
bezpo rednim kontakcie z wod . 

!

Nie uruchamia  pompy, je li jest 
uszkodzona. Naprawy musz  by  
przeprowadzane wy cznie w punktach 
serwisowych Centrali Obs ugi Klientów 
AL-KO. 

!

Do podnoszenia i transportowania 
pompy pos ugiwa  si  jedynie 
uchwytem. Przy wyjmowaniu wtyczki z 
gniazdka nie ci gn  za kabel 
zasilaj cy. 

!

Przed rozpocz ciem czynno ci 
konserwacyjnych, oczyszczaj cych, 
naprawczych lub w przypadku 
wyst pienia anomalnego zachowania 
urz dzenia, od czy  pomp  poprzez 
wyj cie wtyczki kabla zasilaj cego z 
gniazdka. Chroni  wtyczk  przed 
wilgoci . 

!

Zabronione jest samowolne 
dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji 
pompy. 

!

 


