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1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Před uvedením čerpadla do chodu si pozorně přečtěte tuto příručku s návodem k použití.
Osoby, které si nepřečetly instrukce nesmí z bezpečnostních důvodů používat čerpadlo.
Osoby mladší 16 let nesmí používat čerpadlo a musí se zdržovat v bezpečné vzdálenosti během provozu
čerpadla.
Napájecí kabel a plovák s vypínačem nesmí být nikdy používány k přenášení nebo přemisťování
čerpadla. Pro tyto úkony vždy používejte držadlo čerpadla.
Jakmile je čerpadlo zapojené na přívod elektrického proudu, zamezte jakémukoliv styku osob s
vodou.
Nikdy nevytahujte zástrčku čerpadla tahem za kabel.
Před jakýmkoliv zásahem na čerpadle vždy odpojte zástrčku z přívodu elektrického proudu.
Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným
technickým servisem, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí.
Ochrana před přetížením
Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou motoru. Pokud dojde k případnému přetížení motoru, ochrana
motoru automaticky čerpadlo vypne. Doba potřebná k ochlazení motoru se pohybuje přibližně mezi 15-20
minutami, po ochlazení se čerpadlo automaticky zapne. Po zásahu ochrany motoru je nezbytně nutné
vyhledat příčinu a odstranit ji. Konzultujte odstavec Vyhledávání závad.
2. POUŽITÍ

Ponorná čerpadla – základní model; čerpadla určená k okamžitému použití, konstruována speciálně pro
odčerpávání vody ze sklepů, garáží a jiných zaplavených prostor.
Čerpadlo může být použito k čerpání pouze čisté nebo lehce znečištěné vody.
¾
Opatřeno plovákovým vypínačem pro automatické zapínání a vypínání
¾
Výtlačná strana opatřená 3 různými typy přípojek
¾
Sací filtr.
Tento typ čerpadla nevyžaduje údržbu.
Ponorná čerpadla – s plovákem – nejsou určena k nepřetržitému použití.

Ponorná víceúčelová čerpadla pro odvodňování, odčerpávání, přečerpávání a drobné
zavlažování, vyráběná jak ve verzi pro čistou vodu, tak verzi pro špinavou vodu.
Jsou k dispozici v automatické verzi opatřené plovákovým vypínačem pro automatické zapínání a vypínání
čerpadla, tak v ruční verzi.
•
Ponorná čerpadla vhodná pro čerpání čisté vody obsahující pevné částice o maximálním
průměru
5 mm.
•
Ponorná čerpadla vhodná pro čerpání špinavé vody obsahující pevné částice o maximálním
průměru 30 mm.
•
Výkonná ponorná čerpadla vhodná pro čerpání špinavé vody obsahující pevné částice o
maximálním průměru 38 mm.
•
Čerpadla nebyla konstruována pro nepřetržité použití.

Ponorná čerpadla pro oběh vody v zahradních jezírkách, pro vodopády a vodní hry. Jsou
konstruována pro čerpání čisté vody obsahující pevné částice o průměru 5-10 mm (podle seřízení spodního
filtru).
¾
vhodné pro nepřetržité použití
¾
jejich konstrukce umožňuje horizontální i vertikální instalaci.
Ponorná čerpadla s více oběžnými koly, jsou k dispozici se 2, 3, 4 oběžnými koly: jsou ideální pro
použití v systémech čerpajících dešťovou vodu a zavlažovacích systémech, k čerpání vody z nádrží,
cisteren, jezírek a studní a jiných aplikací, které vyžadují vysoký tlak. Ponorná vícestupňová čerpadla musí
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být použita výhradně pro čerpání čisté vody. Ideální provozní situace je zcela ponořené čerpadlo; na krátkou
dobu může být použita až do minimální výšky sání (50 mm).
Jsou k dispozici v automatické verzi opatřené plovákovým vypínačem pro automatické zapínání a vypínání
čerpadla, tak v ruční verzi.
Vlastnosti:
¾
optimální chlazení motoru, které dovoluje funkci i pouze částečně ponořeného čerpadla
¾
filtr z nerezové oceli proti nečistotám,
¾
zpětná klapka a 4-stupňová přípojka

Ponorná víceúčelová čerpadla speciálně konstruovaná pro použití ve slané vodě.
Opatřená:
¾
materiály chráněné proti korozi a oxidaci
¾
kryt motoru, hřídel motoru a šrouby z nerezové oceli AISI 316
Teplota čerpané kapaliny nesmí přesahovat 35° C.
Čerpadlo nesmí být použito pro čerpání slané vody, (kromě čerpadel určených pro toto použití),
kalů (kromě ponorných čerpadel vhodných pro čerpání špinavé vody obsahující pevné částice o
maximálním průměru 38 mm), hořlavých, leptavých nebo výbušných kapalin (např. ropy,
benzínu, ředidel), maziv, olejů nebo potravinářských výrobků.
V případě použití čerpadla pro zásobení vodou v domácnostech dodržujte pokyny místních
norem orgánů odpovědných za řízení vodních zdrojů.
3. UVEDENÍ DO CHODU
•
•
•
•
•

Před uvedením čerpadla do provozu zkontrolujte, zda:
napětí a kmitočet uvedené na štítku s technickými údaji čerpadla odpovídají údajům přívodu
elektrického proudu.
napájecí kabel čerpadla nebo čerpadlo nejsou poškozeny.
připojení na přívod elektrické energie bylo provedeno na suchém místě chráněném před případným
zaplavením.
je elektrický obvod opatřen ochranným jističem o hodnotě I ∆n ≤ 30 mA a zda je uzemnění čerpadla
vyhovující.
Případné prodlužky musí odpovídat předpisům uvedeným v normě DIN VDE 0620.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že v různých zemích platí rozdílné předpisy týkající se bezpečnosti
elektrických rozvodů, zkontrolujte, zda zařízení s ohledem na jeho využití odpovídá platným normám.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do příslušné zásuvky přívodu elektrického proudu.
Automatický chod:
Plovákový vypínač spouští a vypíná automaticky čerpadlo.
Hladina vody, která umožňuje zapnutí a vypnutí čerpadla může být měněna úpravou délky kabelu plováku
mezi držákem a plovákem.
POZN.: délka kabelu plováku nesmí být nikdy kratší než 10 cm.
Ruční chod:
a)
V případě spouštění čerpadla s plovákovým vypínačem je třeba zvednout plovák.
b)
V případě spouštění čerpadla bez plovákového vypínače zapněte zástrčku do zásuvky.
4. RADY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ
Správné podmínky pro provoz čerpadla budou zachovány, pokud budete dodržovat následující pravidla:
•
Čerpadlo nesmí běžet nasucho.
•
Nikdy nenechávejte čerpadlo v provozu, pokud je přívodní hadice zanesena.
•
Čerpadlo musí být spuštěno, jen pokud je ponořeno do vody. Pokud je voda vyčerpána, čerpadlo musí
být okamžitě vypnuto vytažením zástrčky přívodu elektrického proudu.
•
Doporučujeme, aby byla věnována zvýšená pozornost při ručním chodu čerpadla.
•
Čerpadlo musí být umístěno ve stabilní poloze ve sběrné jímce nebo v každém případě v nejníže
položeném bodě v místě instalace.
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•
•

Plovákový vypínač se musí volně pohybovat během chodu čerpadla, proto doporučujeme rozměry
jímky 40x40 cm.
Pravidelně kontrolujte, zda se ve sběrné jímce nenahromadila nečistota (listí, písek atd.), zamezíte tak
zanesení sacích průchodů čerpadla.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Čerpadlo nesmí být za žádných okolností vystaveno mrazu. V případě, že teplota klesne na bod mrazu,
odstraňte čerpadlo z čerpané kapaliny, vyprázdněte ho a uložte na místo chráněné před mrazem.
Před jakýmkoliv zásahem čištění musí být čerpadlo odpojeno od přívodní sítě.
Čerpadlo nevyžaduje údržbu.
5. VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Před zahájením vyhledávání závad musíte odpojit čerpadlo od přívodu elektrického proudu
(vytáhněte zástrčku ze zásuvky).
Pokud je napájecí kabel nebo kterákoliv elektrická součást čerpadla poškozena, oprava nebo výměna
musí být provedena výrobcem nebo jeho technickým servisem nebo osobou s odpovídající
kvalifikací, zamezíte tak jakémukoliv nebezpečí.
Závady
Motor se nespouští a
nevydává žádný zvuk.

Kontrola (možné příčiny)
A) Zkontrolujte, zda je motor napájen.
B) Plovák nespouští čerpadlo.

Čerpadlo nečerpá.

Čerpadlo se
nezastavuje.
Čerpadlo má
nedostatečný výkon.

Čerpadlo se zastavuje
(pravděpodobně
zasahuje tepelný
bezpečnostní vypínač).

A) Mřížka sání nebo hadice jsou
zaneseny.
B) Oběžné kolo je opotřebované
nebo zablokované.
C) Požadovaná výtlačná výška je
vyšší než výška čerpadla.
D) Hladina je pod minimální sací
úrovní.
A) Plovák nevypíná čerpadlo.
A) Zkontrolujte, zda nedošlo k
částečnému zanesení mřížky
sání.
B) Zkontrolujte, zda nedošlo k
částečnému zanesení nebo
ucpání oběžného kola nebo
přívodní hadice.
- Zkontrolujte, zda není čerpaná
kapalina příliš hustá, protože by
způsobovala přehřívání motoru.
- Zkontrolujte, zda teplota vody není
příliš vysoká.
- Zkontrolujte, zda žádná pevná
částice neblokuje oběžné kolo.
- Hodnoty
napájení
neodpovídají
údajům uvedeným na štítku s
technickými údaji.
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Náprava
B) - Zkontrolujte, zda se plovák volně
pohybuje.
- Zvyšte hloubku jímky.
A) Vyčistěte mřížku nebo hadice.
B) Vyměňte oběžné kolo nebo
odstraňte zablokování.

A) Zkontrolujte, zda se plovák volně
pohybuje.
A) Odstraňte zanesení mřížky.
B) Odstraňte zanesení nebo ucpání.

Vypojte zástrčku a odstraňte příčinu,
která způsobila přehřátí, vyčkejte, až se
čerpadlo ochladí a znovu zapojte
zástrčku.

CZ
6. LIKVIDACE
Tento výrobek nebo jeho části musí být likvidován podle norem týkajících se životního prostředí.
Použijte místní sítě sběru odpadků, ať už veřejné či soukromé.
7. ZÁRUKA
V případě, že se jedná o závadu zaviněnou při výrobě přístroje nebo byl při výrobě použit vadný materiál,
výrobce je povinen v záruční době určené zákonem platným v zemi zakoupení přístroj opravit nebo vyměnit
(rozhodne výrobce).
La Naše záruka se vztahuje na všechny základní závady, které vznikly v souvislosti s výrobou nebo s
materiálem použitým při výrobě přístroje, za podmínky, že výrobek byl používaný správným způsobem v
souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka propadá v následujících případech:
• při pokusech o opravu přístroje,
• při provedení technických změn přístroje,
• při použití jiných než originálních náhradních dílů,
• při poškození,
• při nevhodném používání, např. při průmyslovém použití.
Záruka se nevztahuje na:
• ychle opotřebovatelné součásti.
V případě požadavku zákroku v záruční době se obraťte na autorizované středisko technického servisu s
dokladem o koupi výrobku.

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za možné nepřesnosti v této příručce, pokud jsou způsobeny
chybami tisku nebo přepisu. Vyhrazuje si právo provádět na výrobcích změny, které považuje za potřebné
nebo užitečné a které nemění jeho hlavní technické vlastnosti.
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1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred použitím čerpadla si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť čerpadlo používané osobami, ktoré si neprečítali tento návod.
Deti mladšie 16 rokov nesmú používať čerpadlo a musia sa držať v bezpečnej vzdialenosti od čerpadla.
Prívodný kábel čerpadla a plavákový spínač nikdy nepoužívajte na prenášanie alebo zavesenie
čerpadla. Vždy používajte rukoväť čerpadla.
Ak je čerpadlo pripojené na sieť, zamedzte akémukoľvek kontaktu s vodou.
Prívodný kábel nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahom za kábel.
Pred akýmkoľvek zásahom do čerpadla vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, zverte opravu výrobcovi alebo autorizovanému
servisu, zamedzíte tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
Ochrana proti preťaženiu
Motor čerpadla je vybavený tepelnou poistkou. V prípade, že stúpajúcou záťažou motora dôjde k jeho
prehriatiu, tak táto poistka automaticky vypne čerpadlo. Po vychladnutí motora, čo môže trvať približne 15
až 20 minút, čerpadlo sa opäť automaticky zapne. Vždy, keď dôjde k aktivácii tepelnej poistky, je nutné zistiť
a odstrániť príčinu prehriatia motora. Viď časť Vyhľadávanie porúch.
2. POUŽITIE

Ponorné čerpadlá – základný model; čerpadlá určené pre okamžité použitie, skonštruované špeciálne
pre odčerpávanie vody z pivníc, garáží a iných zaplavených priestorov.
Čerpadlo môže byť použité na čerpanie iba čistej alebo ľahko znečistenej vody.
¾
Vybavené plavákovym vypínačom pre automatické zapínanie a vypínanie
¾
Výtlačná strana vybavená 3 rôznymi typy prípojek
¾
Sací filter.
Tento typ čerpadla nevyžaduje údržbu.
Ponorné čerpadlá – s plavákom – nie sú určené na nepretržité použitie.

Ponorné viacúčelové čerpadlá pre odvodňovanie, odčerpávanie, prečerpávanie a drobné
zavlažovanie, vyrábané ako vo verzii pre čistú vodu, tak vo verzii pre špinavú vodu.
Sú k dispozícii v automatickej verzii vybavené plavákovým vypínačom pre automatické zapínanie a vypínanie
čerpadla, tak v ručnej verzii.
•
Ponorné čerpadlá vhodné pre čerpanie čistej vody obsahujúcej pevné nečistoty s maximálnym
priemerom 5 mm.
•
Ponorné čerpadlá vhodné pre čerpanie špinavej vody obsahujúcej pevné nečistoty s
maximálnym priemerom 30 mm.
•
Výkonné ponorné čerpadlá vhodné pre čerpanie špinavej vody obsahujúcej pevné nečistoty s
maximálnym priemerom 38 mm.
•
Čerpadlá neboli skonštruované na nepretržité použitie

Ponorné čerpadlá pre obeh vody v záhradných jazierkách, pre vodopády a vodné hry. Sú
skonštruované pre čerpanie čistej vody obsahujúcej pevné nečistoty s priemerom 5-10 mm (podľa regulácie
spodného filtra).
¾
vhodné pre nepretržité použitie
¾
ich konštrukcia umožňuje horizontálnu i vertikálnu inštaláciu.
Ponorné čerpadlá s viacerými obežnými kolesami, sú k dispozícii s 2, 3, 4 obežnými kolesami:
sú ideálne pre použitie v systémoch čerpajúcich dažďovú vodu a zavlažovacích systémoch, na čerpanie vody
z nádrží, cisterien, jazierok a studní a iných aplikácií, ktoré vyžadujú vysoký tlak. Ponorné viacstupňové
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čerpadlá musia byť použité výhradne pre čerpanie čistej vody. Ideálna prevádzková situácia je úplne
ponorené čerpadlo; na krátku čas môže byť použité až do minimálnej výšky satia (50 mm).
Sú k dispozícii v automatickej verzii vybavené plavákovym vypínačom pre automatické zapínanie a vypínanie
čerpadla, tak v ručnej verzii.
Vlastnosti:
¾
optimálne chladenie motora, ktoré dovoľuje funkciu aj iba čiastočne ponoreného čerpadla
¾
filter z nerezovej ocele proti nečistotám,
¾
spätná klapka a 4-stupňová prípojka

Ponorné viacúčelové čerpadlá špeciálne konštruované pre použitie v slanej vode.
Vybavené:
¾
materiálmi chránenými proti korózii a oxidácii
¾
kryt motora, hriadeľ motoru a skrutky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316
Teplota čerpanej vody pritom nesmie presiahnuť 35° C.
Čerpadlo nesmí byť použito pre čerpání slané vody, (okrem čerpadiel určených pre toto
použitie), kalů (okrem ponorných čerpadiel vhodných pre čerpanie špinavej vody obsahujúcej
pevné nečistoty s maximálnym priemerom 38 mm), horlavých, leptavých nebo výbušných
kapalin (napr. ropy, benzínu, redidel), maziv, olejů nebo potravinárských výrobků.
V prípade použitia čerpadla pre zásobovanie vodou v domácnostiach dodržujte pokyny
miestnych noriem orgánov zodpovedných za riadenie vodných zdrojov.
3. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
•
•
•
•
•

Pred spustením čerpadla skontrolujte, či:
napätie a frekvencia uvedené na štítku čerpadla zodpovedajú údajom elektrickej siete, do ktorej sa má
čerpadlo pripojiť.
čerpadlo ani jeho prívodný kábel nevykazujú žiadne známky poškodenia.
pripojenie prívodného kábla čerpadla a zásuvky je urobené v suchu a na mieste chránenom pred
nebezpečenstvom zaplavenia vodou.
je napájacia elektrická sieť vybavená prúdovým chráničom so spúšťacím prúdom I ∆n ≤ 30 mA a či je
dobre uzemnená.
Prípadné predlžovacie káble musia vyhovovať predpisom normy DIN VDE 0620.
Pozn.: Vzhľadom k rôzným predpisom týkajúcich sa bezpečnosti elektrických zariadení, skontrolujte, či
zariadení s ohľadom na jeho použitie odpovedá platným predpisom

Zapojte zástrčku napájacieho kábla do príslušnej zásuvky prívodu elektrického prúdu.
Automatický chod:
Plavákový vypínač zapína a vypína automaticky čerpadlo.
Hladina vody, ktorá umožňuje zapnutie a vypnutie čerpadla sa môže meniť úpravou dĺžky kábla plaváka
medzi držiakom a plavákom.
POZN.: dĺžka kábla plaváka nesmie byť nikdy kratšia než 10 cm.
Ručný chod:
a)
V prípade zapínania čerpadla s plavákovým vypínačom je treba zdvihnúť plavák.
b)
V prípade zapínania čerpadla bez plavákového vypínača zapnite zástrčku do zásuvky.
4. ODPORÚČANIE PRE PREVÁDZKU
Pre správnu prevádzku čerpadla je dôležité dodržiavať pravidlá správnej funkcie:
• Nikdy nenechajte pracovať čerpadlo na sucho.
• Nenechávajte čerpadlo v chodu, ak je upchatá výtlačná hadica.
• Čerpadlo najprv ponorte do vody a až potom ho zapnite. Akonáhle sa voda vyčerpá, je nutné ihneď
čerpadlo vypnúť vytiahnutím vidlice zo zásuvky.
• Zvlášť pozorní buďte v prípade manuálneho režimu čerpadla.
• Čerpadlo postavte do stabilnej polohy, vo vnútri sťahovacej nádrže alebo na najnižší bod miesta
inštalácie.
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•
•

Plavákový vypínač sa musí voľne pohybovať počas chodu čerpadla, preto odporúčame rozmery nádrže
40x40 cm.
Pravidelne kontrolujte, či sa v sťahovacej nádrži nezhromaždili nečistoty (listy, piesok atd.), aby nemohlo
dôjsť k upchaniu sacích otvorov.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
Je nevyhnutne nutné chrániť čerpadlo pred mrazom. V prípade mrazu vyberte čerpadlo, vylejte z neho vodu
a uskladnite na mieste chránenom pred mrazom.
Pred akýmkoľvek zásahom čistenia musí byť čerpadlo odpojené od prívodnej siete.
Čerpadlo nevyžaduje údržbu.
5. VYHĽADÁVANIE PORÚCH
Pred vyhľadávaním porúch vždy odpojte prívodný kábel od elektrickej siete (vytiahnite vidlicu
prívodného kábla zo zásuvky).
Ak zistíte nejaké poškodenie čerpadla alebo prívodného kábla, oprava alebo výmena musí byť
urobená výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom alebo osobou s rovnakou kvalifikáciou, aby
bolo zamedzené akémukoľvek nebezpečenstvu.
Poruchy
Čerpadlo nebeží
a nevydáva hluk.

Kontrola (možné príčiny)
A) Čerpadlo nie je pripojené do siete.
B) Plavákový spínač nezapína čerpadlo.

Čerpadlo nečerpá.

A) Sacie sito alebo výtlačné vedenie je
upchané.
B) Obehové koleso čerpadla je
opotrebované alebo zablokované.
C) Požadovaná výtlačná výška je nad
možnosťami čerpadla.
D) Hladina je pod sacím minimom.
A) Plavákový spínač nevypol čerpadlo.

Čerpadlo sa nevypína
Prietok je príliš malý.

Čerpadlo sa zastavilo
(je možné, že sa
aktivovala tepelná
poistka)

A) Skontrolujte, či nie je sacie sito
čiastočne upchané.
B) Skontrolujte, či nie je obehové koleso
alebo výtlačné vedenie čiastočne
upchané alebo zanesené.
Skontrolujte, či nie je čerpaná
kvapalina príliš hustá, pretože by
spôsobovala prehriatie motoru.
Skontrolujte, či nie je teplota čerpanej
vody príliš vysoká.
Skontrolujte, či nejaký pevný predmet
nezablokoval obehové koleso.
Parametre elektrické siete
nezodpovedajú štítkovým hodnotám
čerpadla.
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Riešenie
B) - Skontrolujte, či sa plavák môže
voľne pohybovať.
- Zvýšte hĺbku nádrže.
A) Odstráňte prekážky.
B)

Vymeňte obehové koleso alebo
odstráňte zablokovanie.

A)
A)

Skontrolujte, či sa plavák môže
voľne pohybovať.
Odstráňte prípadné prekážky.

B)

Odstráňte prípadné prekážky.

Odpojte čerpadlo od siete, zistite a
odstráňte príčinu prehratia. Počkajte,
kým motor vychladne, a zapojte vidlicu
do zásuvky.

SK
6. LIKVIDÁCIA
Tento výrobok alebo jeho časti musí byť likvidovaný podľa noriem týkajúcich sa životného prostredia.
Použite miestne siete zberu odpadkov, či už verejné alebo súkromné.
7. ZÁRUKA
Každá výrobná alebo materiálová chyba výrobku bude opravená počas záručnej lehoty stanovenej zákonom
platným v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Bude záležať na našom rozhodnutí, či bude výrobok opravený,
alebo vymenený za nový.
Naša záruka pokrýva akékoľvek chyby, ktoré je možné pripísať na vrub chýb z výroby alebo chýb použitého
materiálu, s podmienkou, že výrobok bol používaný správnym spôsobom a v súlade s návodom na obsluhu.
Záruka bude ukončená v prípade:
• pokusov o opravu čerpadla;
• technických úprav čerpadla;
• použitia neoriginálnych náhradných dielov;
• nešetrného zaobchádzania s čerpadlom;
• nevhodného použitia, napr. pre priemyselné účely.
Záruka nepokrýva:
• rýchlo sa opotrebujúce diely.
V prípade požiadavky zásahu počas sa obráťte na autorizovaný servis s dokladom zakúpenia výrobku.

Výrobca nenesie zodpovednosť za možné nepresnosti v tejto brožurke, pokiaľ sú zavinené chýbami tisku
alebo prepisu. Výrobca si vyhradzuje právo robiť úpravy výrobku, ktoré bude považovať za nutné alebo
užitočné a ktoré nebudú mať vplyv na jeho základné vlastnosti.
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