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Zahradní čerpadlo
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Zahradní čerpadlo GARDENA
3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet
Vítejte v zahradě GARDENA...

Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se
jeho pokyny. Seznamte se na základě tohoto návodu se zahradním
čerpadlem, se správným použitím, jakož i s bezpečnostními
upozorněními.

!

Z bezpečnostních důvodů nesmějí děti a mladiství mladší 16
roků, jakož osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití,
toto zahradní čerpadlo používat.
→ Uschovejte si pečlivě tento návod k použití.
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1. Oblast použití Vašeho zahradního čerpadla GARDENA
Určení

Zahradní čerpadla GARDENA jsou určena pro
soukromé použití okolo domu a na zahradě.

Čerpaná média

Zahradní čerpadla GARDENA mohou být
použita
k vyprazdňování
bazénů,
k rozprašování
hnojiv
a
prostředků
na
ochranu rostlin rozpustných ve vodě a
k čerpání vápenných barev a prostředků
k ochraně dřeva rozpustných ve vodě.

Je třeba mít na
zřeteli

!

Zahradní čerpadla GARDENA nejsou
2

zřeteli

určena pro trvalý provoz (např. průmyslové
použití, trvalý cirkulační provoz). Není
možno přečerpávat leptající, lehce hořlavé,
agresivní nebo výbušné látky jako je např.
benzín, petrolej nebo nitrorozpouštědla,
slanou vodu jakož i potraviny/pitnou vodu.
Teplota čerpané kapaliny nesmí překročit
35 °C.
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2. Pro Vaši bezpečnost
! Pozor!
Nebezpečí úrazu
elektrickým
proudem
Místo instalace

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
→ Před zaplavením čerpadla, po odstavení
z provozu, při odstraňování poruch a před
provedením
údržby
vytáhněte
síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Pozor: použití čerpadla pro bazény a zahradní
jezírka a na podobných místech je přípustné
jen tehdy, pokud je čerpadlo provozováno
přes proudový chránič (FI) s jmenovitým
svodovým proudem ≤ 30 mA (DIN VDE 0100702 a 0100-738). Navíc musí být čerpadlo
instalováno
na místě bezpečném proti
záplavám a proti pádu do vody. Jako
doplňkovou ochranu lze použít schválený
osobní chránič.
→ Zeptejte se prosím elektrikáře.

Síťové přívody

Síťové přívody a prodlužovací kabely nesmějí
mít menší průřez než pryžové kabely se
zkratkou H07 RNF podle DIN VDE 0620.
→ Nenoste čerpadlo za kabel a nepoužívejte
kabel k tomu, abyste vytáhli zástrčku ze
zásuvky.

V Rakousku

V
Rakousku
musí
elektrická
přípojka
vyhovovat ÖVE-EM 42, T2 (2000)/1979 § 22
podle § 2022.1. Podle tohoto předpisu mohou
být čerpadla k použití v bazénech a jezírkách
provozována
jen
přes
oddělovací
transformátor.
→ Zeptejte se prosím ve své elektroprovozovně.

Ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku musejí být přenosné přístroje,
které jsou používány venku, připojeny přes
proudový chránič.

Prostředí

→ Nevystavujte čerpadlo dešti a nepoužívejte
čerpadlo v mokrém nebo vlhkém prostředí.
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Pohledová kontrola → Před použitím proveďte pohledovou
kontrolu, abyste zjistili, zda není poškozeno
čerpadlo, obzvláště síťový kabel a zástrčka.
Poškozené čerpadlo se nesmí používat.
→ V případě poruchy nechejte čerpadlo
přezkoušet servisem GARDENA nebo
autorizovaným odborným elektrikářem.
Dbejte na síťové
napětí

Údaje na typovém štítku
s údaji ohledně napětí v síti.

musí

souhlasit

Běh čerpadla
nasucho

K zabránění běhu čerpadla nasucho dbejte
prosím na to, aby se konec sací hadice vždy
nacházel v čerpaném médiu.
→ Zaplavte čerpadlo před každým uvedením
do provozu až do přeplnění (cca 2 až 3 l)
čerpanou kapalinou!

Výpadek čerpání

Písek a jiné drsné látky v čerpané kapalině
vedou k rychlejšímu opotřebení a snížení
výkonu.
→ U vody obsahující písek použijte předfiltr
pro čerpadla.
Čerpadlo nechejte běžet max. 5 minut proti
uzavřené výtlačné straně.
→ Při výpadku
odstavte.

Minimální průtok

čerpání

čerpadlo

ihned

Minimální průtok činí 80 l/h (= 1,3 l/min).
Připojovaná zařízení s menším průtokem se
nesmějí provozovat.
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3. Uvedení do provozu
Instalace čerpadla:
Místo instalace musí být pevné a suché a umožňovat čerpadlu
bezpečné – stabilní uložení.
→ Čerpadlo instalujte v bezpečné vzdálenosti od čerpaného média.
Zaplavení čerpadla:

! Běh čerpadla nasucho
→ Zaplavte čerpadlo před každým uvedením do provozu až do
přeplnění (cca 2 až 3 l) čerpanou kapalinou.

! Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
→ Před zaplavením odpojte zahradní čerpadlo ze sítě.
1. Odšroubujte rukou šroubovací
uzávěr (1) na plnicím hrdle (2).
2. Přes plnicí hrdlo (2) nalívejte
čerpanou
kapalinu,
dokud
nezačne přetékat (cca 2 až 3 l).
3. Našroubujte
rukou
pevně
šroubovací uzávěr (1) na plnicí
hrdlo (2) (nepoužívejte kleště).
Připojení hadice na sací straně:
Na sací straně nepoužívejte díly násuvného systému pro hadice.
Musí se použít vakuově odolná sací hadice.
•

např. sací souprava GARDENA, č. výrobku 1411.
Aby se zkrátila doba opětovného
nasátí, doporučujeme použít sací
hadici se zpětnou klapkou, která
zabraňuje
samočinnému
vyprázdnění
sací
hadice
po
odstavení čerpadla z provozu.
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1. Vakuově odolnou hadici spojte
s přípojkou (3) na sací straně (4)
a hermeticky sešroubujte.
2. U sacích výšek nad 4 m sací
hadici přídavně připevněte (např.
ji přivažte k dřevěnému kůlu).
Čerpadlo se odlehčí od hmotnosti
sací hadice.
Připojení hadice na výtlačné straně:
Obě přípojky čerpadla (3) jsou
opatřeny závitem 33,3 mm (G1), na
který lze připojit prostřednictvím
násuvného systému pro hadice
připojit hadice 13 mm (1/2“), 16 mm
(5/8“) nebo 19 mm (3/4“). Zadní
přípojka
čerpadla
je
uzavřena
uzávěrem, který lze odšroubovat pro
připojení dvou hadic.
Optimálního
využití
čerpacího
výkonu
čerpadla
se
dosáhne
připojením hadic 19 mm (3/4“), např.
ve spojení s

• připojovací sadou pro čerpadla
GARDENA, č. výrobku 1752,

nebo hadic 25 mm (1“) pomocí
připojovacích armatur, které jsou
k dostání
ve
specializovaných
obchodech se sanitární technikou.
→
Tlakovou
hadici
spojte
s přípojkou (3a) na výtlačné straně
(5).
Při paralelním připojení více než 2
hadic
/
připojovaných
zařízení
doporučujeme použít

• 2- nebo 4cestný rozdělovač
GARDENA, č. výrobku
1210/1194,

které lze našroubovat přímo na
přípojku čerpadla na výtlačné straně
(5).
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4. Obsluha
Uváděná maximální samonasávací výška (viz „9. Technické údaje“)
se dosáhne jen tehdy, pokud se čerpadlo přes plnicí hrdlo zaplaví
až do přeplnění a sací hadice je přitom a během samonasávání
držena tak vysoko nahoře, že čerpané médium nemůže vytékat přes
sací hadici.
Při použití čerpadla k posílení tlaku se nesmí překročit max.
přípustný vnitřní tlak 6 bar (na výtlačné straně). Zvyšovaný výstupní
tlak a tlak čerpadla se sčítají.
• Příklad: tlak na vodovodním kohoutku = 1,5 bar, max. tlak
zahradního čerpadla 4000/4 Jet = 4,2 bar, celkový tlak = 5,7 bar.

! Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
→ Před zaplavením odpojte zahradní čerpadlo ze sítě.
Čerpání kapaliny:

1. Zaplavte čerpadlo až do přeplnění
(cca 2 až 3 l) kapalinou určenou
k čerpání (viz „3. Uvedení do
provozu“, „Zaplavení čerpadla“).
2. Otevřete
uzavírací
orgány
nacházející
se
případně
ve
výtlačném
potrubí
(připojovaná
zařízení, vodní stopka, atd.).
3. Vypusťte zbytek vody nacházející
se v tlakové hadici, aby mohl
unikat
vzduch
při
nasávacím
pochodu.
4. Vypínač (6) přepněte do polohy
„0“ (VYP).
5. Zasuňte síťovou zástrčku čerpadla
do zásuvky střídavého proudu 230
V / 50 Hz.
6. Vypínač (6) přepněte do polohy „I“
(ZAP).
7. Hadici (7) na výtlačné straně
podržte cca 1 m nad čerpadlem
kolmo nahoru, dokud čerpadlo
nenasaje.
→ Nečerpá-li čerpadlo po uplynutí 7
minut, vypněte vypínač (6) do polohy
„0“ (viz „6. Odstraňování poruch).
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5. Údržba
Zahradní čerpadla GARDENA nevyžadují v maximální míře údržbu.
Čištění zahradního čerpadla:
Po rozprašování prostředků na ochranu rostlin, vápenných barev
nebo hnojiv se musí čerpadlo vyčistit.
1. Propláchněte zahradní čerpadlo vlažnou vodou (max. 35 °C),
popř. s přidáním mírného čisticího prostředku (např. na nádobí) .
2. Zbytky zlikvidujte podle směrnic zákona o odstraňování odpadů.

6. Odstraňování poruch
! Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
→ Před pracemi na odstraňování poruch odpojte zahradní
čerpadlo ze sítě.
Uvolnění turbíny:

Turbínu
zablokovanou
usazenou
špínou lze uvolnit.
→ Otáčejte šroubem turbíny (8)
pomocí
šroubováku.
Tím se zablokovaná turbína uvolní.

Čerpadlo řádně vyčistěte:

1. Povolte šrouby tělesa čerpadla
(9).
2. Odstraňte víko tělesa (10) a
vyčistěte prostor turbíny.
3. Přidržte pevně šroub turbíny (8)
pomocí šroubováku.
4. Povolte turbínu (11) očkovým
klíčem, vyjměte ji a vyčistěte.
5. Namontujte
turbínu
(11)
v opačném pořadí demontáže.
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Porucha
Možná příčina
Čerpadlo běží, ale Čerpadlo nebylo před
uvedením do provozu
nenasává.
naplněno čerpanou
kapalinou.
Naplněná kapalina
vytéká při
samonasávacím
pochodu přes hadici
připojenou na výtlačné
straně.

Jak odstranit
→ Zaplavte čerpadlo
(viz „3. Uvedení do
provozu“).

1. Zaplavte čerpadlo
ještě jednou (viz „3.
Uvedení
do
provozu“).
2. Při opětovném
uvedení do provozu
podržte tlakovou
hadici cca 1 m nad
čerpadlem kolmo
nahoru, dokud
čerpadlo nenasaje.
Netěsné popř.
→ Utěsněte spojky
poškozené sací potrubí
popř. zkontrolujte sací
potrubí na poškození.
Absolutní vakuově
těsné spojení se
dosáhne použitím
sacích hadic
GARDENA (viz „8.
Dodávané
příslušenství“).
Netěsní šroubovací
→ Pevně utáhněte
uzávěr (2) na plnicím
šroubovací uzávěr
hrdle.
(nepoužívejte kleště).
Nemůže unikat vzduch,
→ Otevřete uzavírací
neboť je uzavřena
orgány nacházející se
výtlačná strana, popř. se ve výtlačném potrubí
v tlakové hadici nachází (např. postřikovač)
zbylá voda.
popř. vyprázdněte
tlakovou hadici nebo ji
během nasávacího
pochodu odpojte od
čerpadla.
Nebyla dodržena čekací → Zapněte čerpadlo a
doba.
vyčkejte až 7 minut.
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Porucha

Možná příčina
Jak odstranit
Je ucpaný sací filtr nebo → Vyčistěte filtr popř.
zpětná klapka v sací
zpětnou klapku.
hadici.
Příliš velká sací výška.
→ Snižte sací výšku.
V případě jiných problémů s nasáváním použijte
sací hadice GARDENA se zpětnou klapkou (viz
„8. Dodávané příslušenství“) a před uvedením
do provozu naplňte přes plnicí hrdlo (2)
čerpanou kapalinou.
Sací filtr na sací hadici
Motor čerpadla
→ Přiškrťte čerpadlo
nasává naprázdno.
běží, ale čerpané
na výtlačné straně
pomocí regulačního
množství nebo tlak
ventilu, např.
náhle klesnou.
GARDENA č. výrobku
(2)977.
Je ucpaný sací filtr nebo → Vyčistěte filtr popř.
zpětná klapka (zpětný
zpětnou klapku.
tok).
Turbína je ucpaná.
→ Uvolněte turbínu
nebo řádně vyčistěte
čerpadlo.
Motor čerpadla se Výpadek elektrického
→ Zkontrolujte jištění
nerozbíhá nebo se proudu.
a vedení.
během provozu
náhle zastaví.
Tepelný ochranný
→ Zajistěte
spínač vypnul čerpadlo
dostatečné chlazení /
kvůli přehřátí / přetížení. větrání a vyčistěte
prostor turbíny.
Elektrické přerušení.
→ Odešlete čerpadlo
se servisu GARDENA.

V případě jiných poruch se prosím obraťte na servis GARDENA.

7. Odstavení z provozu
Přezimování / Nepoužívání:
Před příchodem mrazů je třeba zahradní čerpadlo vyprázdnit.
1. Vyšroubujte šroub k vypouštění
vody (12). Čerpadlo se vyprázdní.
2. Uskladněte čerpadlo na místě
bezpečném před mrazem.
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8. Dodávané příslušenství
GARDENA Sací
hadice

GARDENA
Připojovací kusy
GARDENA Sací filtr
se zpět. klapkou
GARDENA Předfiltr
pro čerpadla
GARDENA
Elektronický
tlakový spínač

GARDENA Pojistka
proti běhu nasucho

GARDENA Sací
hadice pro ražené
studny

Odolné proti ohybu a vakuu, volitelně k dostání
jako metráž s průměrem 19 mm (3/4“) nebo 25
mm (1“) bez připojovacích armatur nebo jako
pevná délka, kompletní s připojovacími
armaturami.

• č. výrobku 1723/1724
K osazení sacích
hadic v metráži.
Obzvláště
doporučováno při
čerpání médií
obsahujících písek.
Zapíná a vypíná
čerpadlo
automaticky
v závislosti na
provozním tlaku.
S pojistkou proti
běhu nasucho.
Chrání čerpadlo
před poškozeními
způsobenými během
běhu nasucho při
výpadku čerpaného
média.
K vakuově odolnému
připojení čerpadla
na ražené studny
nebo na neohybné
potrubí. Délka 0,5
m. S oboustranným
vnitřním závitem
33,3 mm (G1).

• č. výrobku

1726/1727/1728

• č. výrobku 1731

• č. výrobku 1739

• č. výrobku 1741

• č. výrobku 1729
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9. Technické údaje

Jmenovitý výkon
Max. čerpané množství
Max. tlak
Max. čerpací výška
Max. samonasávací
výška
Příp. vnitřní tlak (na
výtlačné straně)
Napětí
Frekvence
Hmotnost
Hladina hluku LWA 1 )

3000/4 Jet
600 W
3.000 l/h
3,5 bar
35 m
9 m

4000/4 Jet
800 W
3.600 l/h
4,2 bar
42 m
9 m

4000/5 jet
1.000 W
4.000 l/h
4,9 bar
49 m
9 m

6 bar

6 bar

6 bar

230 V stř.
50 Hz
6,1 kg
82 dB (A)

230 V stř.
50 Hz
9,5 kg
83 dB (A)

230 V stř.
50 Hz
10,3 kg
84 dB (A)

1) Metoda měření podle EN 60335-1

Charakteristika čerpadla

Výkonové parametry charakteristiky čerpadla jsou naměřeny při
sací výšce 0,5 m a s použitím sací hadice 25 mm (1“).
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10. Servis
Nabízíme Vám
obsáhlé servisní
služby

•

Kvalifikovaná, rychlá a cenově výhodná
oprava prostřednictvím našeho Servisního
centra Î doba zpracování v naší firmě
max. 5 pracovních dnů.

•

Jednoduché a cenově výhodné zaslání na
firmu GARDENA prostřednictvím naší
odvážkové služby (pouze v Německu) Î
vyzvednutí během 2 dnů.

•

Kompetentní poradenství v případě poruch
/
reklamací
prostřednictvím
našeho
Technického servisu.

Rychlé
a
cenově
výhodné
zásobování
náhradními díly prostřednictvím Centrálního
servisu náhradních dílů Î doba zpracování
v naší firmě max. 2 pracovních dnů.
Záruka

V případě záruky jsou pro Vás tyto výkony
bezplatné.
GARDENA poskytuje pro tento výrobek
záruku 24 měsíců (od data nákupu). Toto
záruční plnění se vztahuje na všechny
podstatné nedostatky přístroje, které jsou
průkazně způsobeny chybou materiálu nebo
zpracování.
Uskutečňuje
se
náhradní
dodávkou
bezchybného
přístroje
nebo
bezplatnou opravou zaslaného přístroje podle
naší volby, pokud jsou zaručeny následující
předpoklady:

• Přístroj byl ošetřován podle povahy věci a
podle doporučení v návodu k použití.

• Ani kupující ani neoprávněná třetí osoba
nezkoušela opravit přístroj.

Tato záruka výrobce neovlivňuje nároky na
záruku vznikající vůči obchodníkovi / prodejci.
Díly podléhající opotřebení (např. turbína)
jsou ze záruky vyloučeny.
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V případě poruchy pošlete prosím vadný
přístroj společně s dokladem o koupi a
popisem chyby ofrankován na uvedenou
servisní adresu.
Po provedené opravě Vám pošleme přístroj –
rovněž vyplaceně – zpět.

Ručení za výrobek

Výslovně Vás upozorňujeme na to, že podle
zákona o ručení za výrobek neručíme za
škody vyvolané našimi přístroji, pokud tyto
škody byly způsobeny neodbornou opravou
nebo pokud nebylo při výměně součásti
použito originálního dílu GARDENA nebo
námi doporučených díly a oprava nebyla
provedena
servisem
GARDENA
nebo
oprávněným
odborníkem.
Toto
platí
odpovídajícím způsobem také pro doplňující
díly a příslušenství.

Bezpečnostní a zkušební značky
Zahradní čerpadla GARDENA jsou
vyráběna a přezkušována TÜV podle
platných, elektrických
bezpečnostních předpisů zákona o
bezpečnosti přístrojů (GSG).
Ochrana proti vlhkosti a dotyku podle
DIN VDE 0470-1 (EN 60529).
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Prohlášení o konformitě pro EU
Nařízení pro stroje (9. GSGVO) / Elmag. snášenlivost / Směrnice
pro nízké napětí
Podepsaný
GARDENA Kress + Kastner GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40 . D-89079 Ulm
potvrzuje, že následně označené přístroje v provedení, které jsou
námi uvedeny do oběhu, splňují požadavky harmonizovaných
směrnic
EU,
bezpečnostního
standardu
EU
a
standardu
specifického pro výrobek.
Při změně přístroje, která není s námi odsouhlasena ztrácí toto
prohlášení svou platnost.
Označení přístroje:
Typy:
Číslo výrobku:
Směrnice EU:

Harmonizovaná EN:

Zahradní čerpadla
3000/ 4 Jet; 4000/ 4 Jet; 4000/ 5 Jet
1422; 1429; 1432
Strojní směrnice 98/37/ES
Elektromagnetická
snášenlivost
89/336/ES
Směrnice pro nízké napětí 73/23/ES
Směrnice 93/68/ES
EN 292-1
EN 292-2
EN 60335-1
EN 60335-2-41

Národní normy:

VDE 0730 část 1
VDE 0730 část 2ZP

Rok umístění značky CE:

2000
Ulm 05. 05. 2000
podpis
Thomas Heinl
Technické vedení
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Gardena na tento výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data
nákupu.

GARDENA spol. s r.o.
Řípská 20a,č.p.1153
627 00 Brno
tel.:05/4821 7777
fax.:05/4821 7590
Záruční list
Bylo koupeno dne:
Razítko prodejce:
Reklamace:

Servisní střediska:
Gardena spol. s r.o.
Řípská 20a
62700 Brno

KIS PLUS v.o.s.
Želetická 30 5/3
412 01 Litom ěřice

BONAS spol. s r.o
Pod Vinicí 25
140 00 Praha 4 – Modřany
tel.: +420 225 273 920
fax: +420 225 273 920
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