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Návod k obsluze
Ponorné čerpadlo kalové

Obj. č. XT10750(FSP750DW), XT101100(FSP1100DW)
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1 Úvod
Vážený zákazníku,
blahopřejeme Vám ke koupi tohoto elektrického ponorného čerpadla.
Pro zajištění bezvadného provozu bez jakýchkoliv problémů je však důležité si pozorně pročíst tento návod
k obsluze a co nejpřísněji dodržovat jeho předpisy.

2 Technické údaje/Součásti/Smontování
Jednotlivé prvky (obr. A)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Síťový kabel
Rukojeť
Aretace plovákového spínače
Odvzdušňovací ventil
Plovákový spínač
Sací otvor
Univerzální spojovací hrdlo

Uvedení do chodu
Připojení hadice
(obr. C a D) .

Dodané příslušenství našroubujte
podle obr. A na čerpadlo. Na
univerzální přípojné hrdlo (7) lze
napojit hadici 32 mm,
25 mm, 19 mm a 13 mm. Hadice 32
mm se na čerpadlo našroubují
pomocí spojovacích součástí na
přípojném hrdle. Hadice 19 mm a 13 mm se připojí s pomocí speciálních spojek
(obr. C). Hadice 32 mm a 25 mm doporučujeme zajistit hadicovými sponami.
Jednotlivé části univerzálního spojovacího hrdla, které potřebujete, (např. u hadic 32
mm) můžete ze spojovacího hrdla odstranit nožem (obr. D).
Optimálních výsledků docílíte s hadicí 32 mm.
Pozor:
1. Spirálová hadice má značně negativní vliv na dopravní výšku a dopravované množství. Používejte pouze
hladké hadice.
2.Pokud by čerpadlo nečerpalo, zkuste jej na chvilku položit, aby z jeho spodní části mohl uniknout vzduch.
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Výkon
Max. dopravní výška
Max. dopravované množství/hod.
Max. hloubka ponoru
Max. teplota čerpané kapaliny
Přípojka:
Max. zrnitost částeček
Obj. č.

Obr.: 1

PONORNÉ ČERPADLO NA KAL
XT10750
750 W
8m
13 000 l
7m
35°C
230V / 50Hz
průměr 35 mm
XT10750 (FSP750DW)

PONORNÉ ČERPADLO NA KAL
XT101100
1100 W
9,5 m
15 000 l
8m
35°C
230V / 50Hz
průměr 35 mm
XT101100 (FSP1100DW)

Obr.:2

Zapínací a vypínací výška se mohou měnit. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty a nesouhlasí, pokud
plovákový spínač není upevněn za aretaci (3).

3 Bezpečnostní opatření
Pozor: Před montáží čerpadla a jeho uvedením do chodu je nutno si nejprve pročíst tento návod k obsluze. Osoby,
které si tento návod nepřečetly, nesmějí z bezpečnostních důvodů čerpadlo obsluhovat. Mladistvým do 16 let je
používání čerpadla zakázáno; ty udržujte v bezpečné vzdálenosti od zapojeného čerpadla.
a)

Pokud jde o používání čerpadla, je uživatel odpovědný vůči třetím osobám.

b) Provozujte pouze na přípojkách vybavených ochranným vypínáním při nedostatečném proudu!
c)

Před uvedením do chodu musí ještě kompetentní elektrikář zkontrolovat, zda jsou splněna požadovaná
bezpečnostní opatření.

d)

Elektrické zapojení musí obsahovat motorový spínač a zásuvku s ochranným kontaktem.

e)

Prověřte napětí. Technické údaje uvedené na štítku čerpadla musí souhlasit s napětím elektrického zařízení.

f)

Používáte-li čerpadlo v bazénech, rybnících, studnách atd., je nutno dodržet normy platné v zemi použití čerpadla.

g)

Elektrická čerpadla, která se používají venku (např. bazény, rybníky atd.) musí být vybavena elektrickým kabelem
z gumy nebo neoprenu, typ HO7 RN-F+ HO5-RNF, podle norem DIN 57282 resp. DIN 57245.
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h) Když je čerpadlo v chodu, nesmí se v čerpané kapalině zdržovat osoby ani zvířata (např. sklep, bazén
atd.)
Teplota čerpané kapaliny nesmí překročit +35° C. Používáte-li prodlužovací kabely, musí být výhradně z gumy
či neoprenu, typ HO7 RN-F, podle norem DIN 57282 nebo DIN 57245. U čerpadla zapojeného do přívodu
elektřiny se nikdy nechytejte za kabel ani čerpadlo za kabel nezvedejte a nepřenášejte. Dbejte na to, aby
v přípojné zásuvce nebyla voda ani vlhkost a aby zástrčka byla chráněna před vlhkostí.
i)

Před uvedením čerpadla do chodu zkontrolujte, že elektrický kabel a zásuvka nejsou poškozeny.

j)

Před prováděním jakýchkoliv prací na čerpadle vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

k)

Při montáži čerpadla do guly je třeba gulu následně zakrýt, aby byla zaručena bezpečnost chodců.

l)

Upevnění výpustné trubky zesilte pomocí trubní spony. Dodržujte maximální hloubku ponoru (viz technické údaje).
V případě písečného nebo bahnitého dna je nutno nechat čerpadlo běžet zavěšené na laně nebo řetězech či jej
postavit na přiměřený podklad, aby se zabránilo propadnutí sací části.

m) Je-li čerpadlo vadné, smí opravu provést pouze autorizované servisní místo. Je dovoleno používat pouze
originální náhradní díly.
n)

Upozorňujeme na to, že podle platných norem nepřebíráme odpovědnost, pokud jde o případné škody
způsobené našimi přístroji, v následujících případech:
nevhodné opravy, které nebyly provedeny autorizovanou opravnou,
použití jiných než originálních náhradních dílů.
Pro příslušenství platí stejné předpisy.

o) Aby zabránil případným škodám (např. zaplavení místností atd.) v důsledku vadného provozu čerpadla
(závady či poruchy čerpadla), je majitel (uživatel) povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření
(montáž výstražného zařízení, zálohové čerpadlo apod.).
Za následné škody neručíme.

4 Způsob a oblasti použití
Elektrická ponorná čerpadla „GT-GS“ se používají v těchto oblastech:
Vyprazdňování cisteren, jímek na dešťovou vodu, studní, rybníků, bazénů a gul.
Odčerpávání vody ze zaplavených sklepů, člunů a jachet
Odvětrávání a cirkulace vody
Použití / čerpaná kapalina
čirá, lehce zkalená a špinavá voda
Pozor:
Zvláštní instrukce:
-

Zabraňte nasátí větších kamenů!

-

Použití: K odsávání kalové vody s maximálním podílem hrubého materiálu 5 % (hustý materiál, nikoliv kameny)

-

Kapaliny, které lze čerpat / instalace. Kalové vody všeho druhu, také s vlákenným materiálem
(listy, papír, listí atd.), znečištěné kapaliny (ze sil).

-

Jiné kapaliny jsou zásadně nepřípustné.
Čerpadlo není vhodné pro biologické čističky odpadních vod a žumpy.

-

Pomocí tohoto čerpadla není dovoleno čerpat hořlavé kapaliny ani plynné resp. výbušné substance.

-

Maximální teplota čerpané kapaliny nesmí při nepřetržitém provozu čerpadla překročit +35° C.
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5 Montáž/Uvedení do chodu
Čerpadlo se dodává kompletní s elektrickým kabelem HO7 HN-F, se zástrčkou a úhlovým hrdlem 1 ¼ G pro trubky
35. Namontujte potřebnou výpustnou trubku a těsnění zesilte trubní sponou. Rozvod vody závisí mimo jiné i na
průměru výpustné trubky. Velký průměr znamená větší dopravní výkon, zatímco zmenšený průměr má za následek
menší dopravní výkon. Čerpadlo ponořte našikmo do čerpané kapaliny (zkontrolujte maximální pracovní výšku).
Pozor: Čerpadlo absolutně nesmí běžet na sucho. Musí pracovat zcela ponořené do kapaliny.
Čerpadlo uvedete do chodu zastrčením zástrčky do příslušné zásuvky. Při zvedání nebo přenášení čerpadlo
uchopte za rukojeť a nikoliv za přívodní kabel. Při ponořování čerpadla použijte v případě potřeby lano nebo
podobnou pomůcku, kterou navážete na rukojeť.
U písečného, bahnitého nebo štěrkového dna je nutno čerpadlo zavěsit na lano resp. na řetěz nebo jej postavit na
základovou desku odpovídající šířky, aby mohlo pracovat ponořené. Písek a jiné abrazivní substance snižují
životnost hydraulických součástí a těsnění čerpadla a proto je třeba se jim vyhnout. Při teplotách pod bodem mrazu
je třeba čerpadlo z čerpané kapaliny vyjmout. Čerpadlo v žádném případě nevystavujte působení mrazu a ledu.
Čerpadlo je nutno vyprázdnit a uložit na místo chráněné před mrazem.
Informace pro zákazníky:
1. Čerpadlo vkládejte do vody našikmo, aby mohl unikat vzduch, který je ve spodní části čerpadla.
2. Spirálová hadice může značně snížit dopravní výšku čerpadla.

6 Rady pro uživatele
Zapojení do elektrické zásuvky: čerpadlo je dovoleno zapojit pouze do zásuvky, která je vybavena ochranným
vypínačem proti nedostatečnému proudu a provozuschopným uzemněním. Čerpadlo se uvede do chodu ručně
tak, že zástrčku zapojíte do příslušné zásuvky a nadzdvihnete plovák!
Automatický plovák:
Plovák uvede čerpadlo automaticky do chodu, když hladina kapaliny klesne resp. stoupne. Prodloužíte nebo
zkrátíte-li kabel plováku na úseku od opěrného bodu, způsobíte zapnutí resp. vypnutí čerpadla z důvodu dosažení
maximální nebo minimální výšky. Kabel plováku je na rukojeti čerpadla upevněn pomocí vhodného tlakového
držáku. Zkontrolujte, prosím, že je plovák za chodu čerpadla volně pohyblivý. Po každé, když čerpadlo použijete na
čerpání velmi špinavé vody, je nutno jej vypláchnout čistou vodou a vyčistit. Hodnota zapínací a vypínací výšky se
může měnit. Uvedené hodnoty jsou pouze průměrné a nesouhlasí, pokud plovákový spínač není upevněn za
aretaci (3).
Tepelná ochrana motoru proti přetížení:
Ponorné čerpadlo je vybaveno vypínačem motoru při přetížení. Dojde-li k přehřátí motoru, motorový vypínač
automaticky čerpadlo vypne. Doba potřebná pro ochlazení činí 25 minut, pak se čerpadlo automaticky zapne.
Zareaguje-li motorový vypínač, je nutno najít příčinu přehřátí a odstranit ji (viz také diagnostika poruch). Údaje zde
uvedené nepovažujte za pokyny k „domácím opravám“, neboť k opravám jsou třeba speciální odborné znalosti. Při
případných poruchách se vždy obraťte na zákaznický servis.
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7 Údržba a péče
Před prováděním jakýchkoliv prací na čerpadle je nutno čerpadlo vždy odpojit od zdroje elektrického napětí
(vytáhnout zástrčku ze zásuvky) a ujistit se, že se čerpadlo nemůže spustit. S výjimkou níže uvedených případů je
nutno čerpadlo v případě poruchy zaslat zákaznickému servisu k opravě. Písek a jiné abrazivní substance
způsobují předčasné opotřebení čerpadla a snížení jeho výkonu. Práce na elektrickém zařízení čerpadla smí
provádět výhradně zákaznický servis (to platí i pro elektrické kabely a plovák). Ponorná čerpadla jsou bezúdržbová.
Ložiska jsou samomazná. Stačí příležitostné vyčištění, žádná další údržba není nutná.
Je ovšem dovoleno používat pouze originální náhradní díly
Příklad montáže čerpadla do guly.
Dodržujte minimální montážní rozměry uvedené na obr. 2.

8 Diagnostika poruch
Porucha

Příčina

Odstranění

Čerpadlo se kvůli přehřátí Příliš nízký stav vody.
vypíná.
Ucpaná sací část čerpadla – v rotující části
(Tepelná pojistka motoru) čerpadla se vzpříčila cizí tělesa.
Příliš vysoká teplota čerpané kapaliny, při
nepřetržitém provozu nesmí teplota
překročit +35°C.
Čerpadlo běží, nesaje
však.

Stav vody je pod minimální sací výškou. Při
ponoření čerpadla resp. při automatickém
provozu se mohou v čerpadle tvořit
bublinky z důvodu nepřiměřeného umístění
plovákového spínače. K tomu dojde, když
se čerpadlo při minimálním stavu vody
nezastaví, ale saje vzduch.
Ucpaný sací filtr.
Ucpaná výstupní trubka.

Čerpadlo ponořte hlouběji.
Zkontrolujte a vyčistěte.
Snižte teplotu kapaliny.
Vyčkejte ochlazení motoru
(ochranný vypínač) cca 25 min.

Čerpadlo vypněte.
Vypusťte vzduch tak, že čerpadlo
nakloníte a znovu jej ponoříte do
vody.
Odstraňte nečistoty.
Vyčistěte trubku.
Trubku umístěte znovu a vyčistěte ji.
- Čerpadlo na okamžik položte.

Vzduchový polštář v sací části.

Malé dopravované
množství

Výpustná trubka je ohnutá nebo má menší
průměr.
Podložka nebo rotor jsou znečištěny.
Částečné ucpání.

Čerpadlo nestartuje nebo Nefunguje plovák. Motorový spínač
se za provozu náhle
nesepnul. Rotor je vzpříčený. Čerpadlo je
zastaví.
přehřáté, a proto jej ochrana proti přetížení
vypnula.
Do čerpadla nepřichází proud.
V sacím otvoru se usadily částečky nečistot
(např. kamínky ze štěrku).
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Trubku narovnejte.
Zvyšte průměr.
Vyčistěte.
Zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Zkontrolujte kabel / zástrčku /
pojistky.
Pozor: Čerpadlo je nutno zaslat
do zákaznického servisu.
Příliš vysoká teplota kapaliny,
max. +35°C.
Sací část je ucpaná.
Vyčistit. Zkontrolovat zdroj proudu.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
vyčistěte turbínu.
Dbejte na to, aby nedošlo
k překročení maximální přípustné
teploty 30°C.
Zkontrolujte pojistky a elektrické
přípojky.
Vyčistěte sací otvor
Zkontrolujte zdroj proudu

Dne 01.01.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma XTline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od
zakoupení zboží (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším
reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně
odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může
uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v
bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný
popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě
prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit
bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé
nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující
schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřená sleva z kupní ceny Nárok na
reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby, nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ!
TECHNICKÝ POPIS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Napájecí kabel a vidlice
Plovákový spínač
Šroub
Šroub
Horní kryt
Kryt
Podložka
Ložisko
Rotor
Šroub
Podložka
Uzemňovací kabel
Podložka
Stator
Těsnící kroužek
Výstup - koleno
Výstupní trubice
Těsnící kroužek
Kryt
Podložka
Podložka

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Podložka
Podložka
Těsnící kroužek
Podložka
Oběžné kolo
Matice
Hlavní kryt
Ocelová kulička
Těsnící kroužek
Šroub
Těsnící kroužek
Spodní část
Šroub
Deska spodní části
Šroub
Kabelová ucpávka
Kabelová ucpávka
Doraz kabelu
Kondenzátor
Doraz kabelu
Šroub
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1 Úvod
Zákazník,
blahoželáme vám ku kúpe tohto elektrického ponorného čerpadla.
Pre zaistenie bezchybnej prevádzky bez akýchkoľvek problémov je však dôležité si pozorne prečítať tento návod
na obsluhu a dôsledne dodržiavať jeho predpisy.

2 Technické údaje / Súčasti / Zmontovanie
Jednotlivé prvky (obr. A)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sieťový kábel
Rukoväť
Aretácia plavákového spínača
Odvzdušňovací ventil
Plavákový spínač
Sací otvor
Univerzálne spojovacie hrdlo

Uvedenie do chodu

Pripojenie hadice
(obr. C a D) .
Dodané príslušenstvo naskrutkujte
podľa obr A na čerpadlo. Na
univerzálny prípojné hrdlo (7) možno
napojiť hadicu 32 mm,
25 mm, 19 mm a 13 mm. Hadica 32
mm sa na čerpadlo naskrutkujú
pomocou spojovacích súčastí na

přípojném hrdle. Hadice 19 mm a 13 mm se připojí s pomocí speciálních spojek
(obr. C). Hadice 32 mm a 25 mm doporučujeme zajistit hadicovými sponami.

Jednotlivé části univerzálního spojovacího hrdla, které potřebujete, (např. u hadic 32
mm) můžete ze spojovacího hrdla odstranit nožem (obr. D).
Optimálních výsledků docílíte s hadicí 32 mm.
Pozor:
1. Špirálová hadica má značne negatívny vplyv na dopravnú výšku a dopravované množstvá. Používajte
iba hladké hadice.
2. Ak by čerpadlo nedostávali, skúste ho na chvíľku položiť, aby z jeho spodnej časti mohol uniknúť vzduch.
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Výkon
Max. dopravná výška
Max. dopravované množstvo/hod.
Max. hĺbka ponoru
Max. teplota čerpanej kvapaliny
Prípojka:
Max. zrnitosť čiastočiek
Obj. č.

Obr.: 1

PONORNÉ ČERPADLO NA KAL
XT10750
750 W
8m
13 000 l
7m
35°C
230V / 50Hz
priemer 35 mm
XT10750 (FSP750DW)

PONORNÉ ČERPADLO NA KAL
XT101100
1100 W
9m
15 000 l
8m
35°C
230V / 50Hz
priemer 35 mm
XT101100 (FSP1100DW)

Obr.:2

Zapínacie a vypínacie výška sa môžu meniť. Uvedené hodnoty sú priemerné hodnotyanesouhlasí,
ak plavákový spínač nie upevněnza aretáciu (3).

3 Bezpečnostné opatrenia
Pozor : Pred montážou čerpadla a jeho uvedením do chodu je nutné si najprv prečítať tento návod na obsluhu.
Osoby, ktoré si tento návod nečítali, nesmú z bezpečnostných důvodůčerpadlo obsluhovať. Mladistvým do 16 rokov
je používanie čerpadla zakázané; tie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od zapojeného čerpadla.
a)

Pokiaľ ide o používanie čerpadla, je používateľ zodpovedný voči tretím osobám.

b) Prevádzkujte len na prípojkách vybavených ochranným vypínaním pri nedostatočnom prúde!
c)

Pred uvedením do chodu musí ešte kompetentný elektrikár skontrolovať, či sú splnené požadované bezpečnostné
opatrenia.

d)

Elektrické zapojenie musí obsahovať motorový spínač a zásuvku s ochranným kontaktom.

e)

Preverte napätie. Technické údaje uvedené na štítku čerpadla musí súhlasiť s napätím elektrického zariadenia.

f)

Ak používate čerpadlo v bazénoch, rybníkoch, studniach atď, je nutné dodržať normy platné v krajine použitia čerpadla.

g)

Elektrické čerpadlá, ktoré sa používajú vonku (napr. bazény, rybníky atď) musia byť vybavená elektrickým káblom
z gumy alebo neoprénu, typ HO7 RN-F + HO5-RNF, podľa noriem DIN 57282 resp. DIN 57245.
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h) Když je čerpadlo v chodu, nesmí se v čerpané kapalině zdržovat osoby ani zvířata (např. sklep, bazén
atd.)
Teplota čerpanej kvapaliny nesmie prekročiť +35 ° C. Ak používate predlžovacie káble, musí byť výlučne z gumy
alebo neoprénu, typ HO7 RN-F, podľa noriem DIN 57282 alebo DIN 57245. U čerpadla zapojeného do prívodu
elektriny sa nikdy nechytajte za kábel ani čerpadlo za kábel nedvíhajte a neprenášajte. Dbajte na to, aby v prípojné
zásuvke nebola voda ani vlhkosť a aby zástrčka bola chránená pred vlhkosťou.
i)

Pred uvedením čerpadla do chodu skontrolujte, že elektrický kábel a zásuvka nie sú poškodené.

j)

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na čerpadle vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

k)

Pri montáži čerpadla do gule treba gulu následne zakryť, aby bola zaručená bezpečnosť chodcov.

l)

Upevnenie výpustné trúbky zosilnite pomocou potrubný spony. Dodržujte maximálnu hĺbku ponoru
(viď technické údaje). V prípade piesočného alebo bahnitého dna je nutné nechať čerpadlo bežať zavesené
na lane alebo reťaziach či ho postaviť na primeraný podklad, aby sa zabránilo prepadnutia sacej časti.

m) Ak je čerpadlo vadné, smie opravu vykonať len autorizované servisné miesto. Je dovolené používať len originálne
náhradné diely.
n)

Upozorňujeme na to, že podľa platných noriem nepreberáme zodpovednosť, pokiaľ ide o prípadné škody
spôsobené našimi prístrojmi, v nasledujúcich prípadoch:
- nevhodné opravy, ktoré neboli vykonané autorizovanou opravovňou,
- používanie iných než originálnych náhradných dielov.
Pre príslušenstvo platia rovnaké predpisy.

o) Aby zabránil prípadným škodám (napr. zaplavenie miestností atď) v dôsledku chybného prevádzke
čerpadla (závady alebo poruchy čerpadla), je majiteľ (užívateľ) povinný prijať primerané bezpečnostné
opatrenia (montáž výstražného zariadenia, zálohové čerpadlo apod). Za následné škody neručíme.

4 Spôsob a oblasti použitia
Elektrické ponorné čerpadlá "GT-GS" sa používajú v týchto oblastiach:
Vyprázdňovanie cisterien, nádrží na dažďovú vodu, studní, rybníkov, bazénov a gul.
Odčerpávanie vody zo zaplavených pivníc, člnov a jácht
Odvetrávanie a cirkulácie vody
Použitie / čerpaná kvapalina
číra, ľahko skalená a špinavá voda

-

Pozor:
Zvláštní inštrukcie:
-

Zabráňte nasatiu väčších kameňov!

-

Použitie: K odsávanie kalovej vody s maximálnym podielom hrubého materiálu 5% (hustý materiál, nie kamene)

-

Kvapaliny, ktoré možno čerpať / inštalácia. Kalovej vody všetkého druhu, aj s vlákenným materiálom
(listy, papier, lístia atď), znečistené kvapaliny (zo síl).

-

Iné kvapaliny sú zásadne neprípustné.
Čerpadlo nie je vhodné pre biologické čističky odpadových vôd a žumpy.

-

Pomocou tohto čerpadla nie je dovolené čerpať horľavé kvapaliny ani plynné resp. výbušné substancie.

-

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny nesmie pri nepretržitej prevádzke čerpadla prekročiť +35 ° C.
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5 Montáž / Uvedenie do chodu
Čerpadlo sa dodáva kompletné s elektrickým káblom HO7 HN-F, so zástrčkou a uhlovým hrdlom 1 ¼ G pre rúrky
35. Namontujte potrebnú výpustnou trúbku a tesnenie zosilnite potrubný sponou. Rozvod vody závisí okrem iného
aj na priemere výpustné rúrky. Veľký priemer znamená väčší dopravný výkon, zatiaľ čo zmenšený priemer má
za následok menší dopravný výkon. Čerpadlo ponorte našikmo do čerpanej kvapaliny (skontrolujte maximálnu
pracovnú výšku).
Pozor: Čerpadlo absolútne nesmie bežať na sucho. Musí pracovať úplne ponorené do kvapaliny.
Čerpadlo uvediete do chodu zasunutím zástrčky do príslušnej zásuvky. Pri zdvíhaní alebo prenášaní čerpadlo
uchopte za rukoväť a nie za prívodný kábel. Pri ponárania čerpadla použite v prípade potreby lano alebo podobnú
pomôcku, ktorú nadviažete na rukoväť. U piesočného, bahnitého alebo štrkového dna je nutné čerpadlo zavesiť
na lano resp. na reťaz alebo ho postaviť na základovú dosku zodpovedajúce šírky, aby mohlo pracovať ponorené.
Piesok a iné abrazívne substancie znižujú životnosť hydraulických komponentov a tesnenia čerpadla a preto
je potrebné sa im vyhnúť. Pri teplotách pod bodom mrazu je potrebné čerpadlo z čerpanej kvapaliny vyňať.
Čerpadlo v žiadnom prípade nevystavujte pôsobeniu mrazu a ľadu. Čerpadlo je nutné vyprázdniť a uložiť na miesto
chránené pred mrazom.
Informácie pre zákazníkov:
1. Čerpadlo vkladajte do vody našikmo, aby mohol unikať vzduch, ktorý je v spodnej časti čerpadla.
2. Špirálová hadica môže značne znížiť dopravnú výšku čerpadla.

6 Rady pre užívateľa
Zapojenie do elektrickej zásuvky: čerpadlo je dovolené zapojiť len do zásuvky, ktorá je vybavená ochranným
vypínačom proti nedostatočnému prúdu a prevádzkyschopným uzemnením. Čerpadlo sa uvedie do chodu
ručne tak, že zástrčku zapojíte do príslušnej zásuvky a nadvihnite plavák!
Automatický plavák:
Plavák uvedie čerpadlo automaticky do chodu, keď hladina kvapaliny klesne resp. stúpne. Predĺžite alebo skrátite
ak kábel plaváka na úseku od oporného bodu, spôsobíte zapnutie resp. vypnutie čerpadla z dôvodu dosiahnutia
maximálnej alebo minimálnej výšky. Kábel plaváka je na rukoväti čerpadla upevnený pomocou vhodného tlakového
držiaka. Skontrolujte, prosím, že je plavák za chodu čerpadla voľne pohyblivý. Po každej, keď čerpadlo použijete
na čerpanie veľmi špinavej vody, je nutné ho vypláchnuť čistou vodou a vyčistiť. Hodnota zapínacie a vypínacie výšky
sa môže meniť. Uvedené hodnoty sú len priemerné a nesúhlasí, pokiaľ plavákový spínač nie je upevnený za
aretáciu (3).
Tepelná ochrana motora proti preťaženiu:
Ponorné čerpadlo je vybavené vypínačom motora pri preťažení. Ak dôjde k prehriatiu motora, motorový vypínač
automaticky čerpadlo vypne. Doba potrebná pre ochladenie činí 25 minút, potom sa čerpadlo automaticky zapne.
Zareaguje Ak motorový vypínač, je nutné nájsť príčinu prehriatia a odstrániť ju (pozri tiež diagnostika porúch).
Údaje tu uvedené nepovažujte za pokyny k "domácim opravám", pretože k opravám sú potrebné špeciálne odborné
znalosti. Pri prípadných poruchách sa vždy obráťte na zákaznícky servis.
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7 Údržba a péče
Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na čerpadle je nutné čerpadlo vždy odpojiť od zdroja elektrického napätia
(vytiahnuť zástrčku zo zásuvky) a ubezpečiť sa, že sa čerpadlo nemôže spustiť. S výnimkou nižšie uvedených prípadov
je nutné čerpadlo v prípade poruchy zaslať zákazníckemu servisu na opravu. Piesok a iné abrazívne substancie
spôsobujú predčasné opotrebovanie čerpadla a zníženie jeho výkonu. Práce na elektrickom zariadení čerpadla smie
vykonávať výlučne zákaznícky servis (to platí aj pre elektrické káble a plavák). Ponorné čerpadlá sú bezúdržbová.
Ložiská sú samomazné. Stačí príležitostné vyčistenie, žiadna ďalšia údržba nie je nutná. Je však dovolené používať
len originálne náhradné diely
Príklad montáže čerpadla do gule.
Dodržujte minimálne montážne rozmery uvedené na obr 2.

8 Diagnostika porúch
Porucha

Príčina

Odstranenie

Čerpadlo sa kvôli
prehriatiu vypína.
(Tepelná poistka motora)

Príliš nízky stav vody. Upchatá časť čerpadla
- v rotujúce časti čerpadla sa zablokuje alebo
zasekne cudzie telesá. Príliš vysoká teplota
čerpanej kvapaliny, pri nepretržitej prevádzke
nesmie teplota prekročiť +35 ° C.
Vypočuť Čítať foneticky

Čerpadlo běží, nesaje
však.

Stav vody je pod minimálnou sací výškou.
Pri "ponorenie čerpadla resp. pri automatickej
prevádzke sa môžu v čerpadle tvoriť bublinky
z dôvodu neprimeraného umiestnenia
plavákového spínača. K tomu dôjde, keď sa
čerpadlo pri minimálnom stave vody
nezastaví, ale saje vzduch.
Upchatý sací filter.
Upchatá výstupný rúrka.

Čerpadlo ponorte hlbšie. Skontrolujte
a vyčistite. Znížte teplotu kvapaliny.
Vyčkajte ochladení motora (ochranný
vypínač) cca 25 min.

Čerpadlo vypnite.
Vypustite vzduch tak, že čerpadlo
nakloníte a znovu ho ponoríte do vody.
Odstráňte nečistoty. Vyčistite trubku.
Rúrku umiestnite znova a vyčistite ju.
-Čerpadlo na okamih položte.

Vzduchový vankúš v sacej časti."
Malé dopravované
množství

Výpustná trubka je ohnutá alebo má menší
Trubku narovnejte.
priemer. Podložka alebo rotor sú znečistené. Zvýšte priemer. Vyčistite.
Čiastočné upchatie.
Zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Čerpadlo nestartuje alebo Nefunguje plavák. Motorový spínač
sa za prevadzky náhle
nezapoll. Rotor je vzpriečený. Čerpadlo je
zastaví.
"prehriate, a preto ho ochrana proti
preťaženiu vypla. Do čerpadla neprichádza
prúd. V sacom otvore sa usadili čiastočky
nečistôt (napr. kamienky zo štrku).
Vypočuť Čítať foneticky "
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Zkontrolujte kabel / zástrčku /
pojistky.
Pozor: Čerpadlo je nutné zaslať
do zákazníckeho servisu. Príliš vysoká
teplota kvapaliny, max +35 ° C.
Sacia časť je upchatá. Vyčistiť.
Skontrolovať zdroj prúdu. Vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a vyčistite turbínu.
Dbajte na to, aby nedošlo k prekročeniu
maximálnej prípustnej teploty 30 ° C.
Skontrolujte poistky a elektrické prípojky.
Vyčistite nasávací otvor
Skontrolujte zdroj prúdu

Všeobecné záručné podmienky
Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmtoákonom
poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24 mesiacov od
zakúpenia tovaru (u právnických osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším
reklamacným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia,
vrátane odstánenia vady, musí byt vybyvená bez zbytocného odkladu, najneskor do 30 dní odo
dna uplatnenia reklamácie, pokial sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
Kupujúci može uplatnit reklamáciu osobne alebo zasláním tovaru na reklmáciu prepravnou
službou na vlastné náklady, v bezpecnom balení. Zásielka musí obsahovat reklamovaný
výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa,
telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po
vzájomnej dohode predlžit ) .
Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja , ktorá sa nedá odstránit
bude výrobok vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) . Na neodstránitelné vady a
vady , ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po vzájomnej dohode uplatnit primeraná
zlava z kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných ci chemických vplyvov Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO !
TECHNICKÝ POPIS:
1 Napájací kábel a vidlica
2 Plavákový spínač
3 Skrutka
4 Skrutka
5 Horný kryt
6 Kryt
7 Podložka
8 Ložisko
9 Rotor
10 Skrutka
11 Podložka
12 Uzemňovacie kábel
13 Podložka
14 Stator
15 Tesniaci krúžok

16 Výstup - koleno
17 Výstupné trubice
18 Tesniaci krúžok
19 Kryt
20 Podložka
21 Podložka
22 Podložka
23 Podložka
24 Tesniaci krúžok
25 Podložka
26 Obežné koleso
27 Matica
28 Hlavný kryt
29 Oceľová guľôčka
30 Tesniaci krúžok
31 Skrutka

32 Tesniaci krúžok
33 Spodná časť
34 Skrutka
35 Doska spodnej časti
36 Skrutka
37 Káblová upchávka
38 Káblová upchávka
39 Doraz kábla
40 Kondenzátor
41 Doraz kábla
42 Skrutka

