G SUBMERSIBLE WATER PUMP FOR CLEAN WATER
F POMPE À EAU IMMERGÉE POUR L'EAU POTABLE
D TAUCHPUMPE FÜR SAUBERES WASSER
I POMPE SOMMERSE PER ACQUE PULITE
O DOMPELPOMP VOOR SCHOON WATER
E BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES PARA AGUAS LIMPIAS
P BOMBAS DE ÁGUA SUBMERSÍVEIS PARA ÁGUA LIMPA
c DYKPUMPER TIL RENT VAND
K ɉɅɃȲɆɉɍȻȵɇȰɁɈȿȻȵɇȾȰȺȰɆɃɉɁȵɆɃɉ
S NEDSÄNKBARA VATTENPUMPAR FÖR RENT VATTEN
N NEDSENKBARE VANNPUMPER FOR RENT VANN
FIN PUHTAAN VEDEN UPPOPUMPPU
o
LV /'ZD":D/nE^^n<I/d5ZDnE/D
o
LT PANARDINAMI VANDENS SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI
o
EE SUKELPUMBAD PUHTA VEE PUMPAMISEKS
o
RUS
o ВОДЯНОЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
T >'/dD7^hWKDW^/
UA ʦʽʪ˔ʻʰʱʯʤʧʸʰʥʻʰʱʻʤˁʽˁʪʸ˔ˋʰˁ˃ʽʴʦʽʪʰ
o
Q POMPY ZATAPIALNE DO WODY CZYSTEJ
RO POMPE SUBMERSIBILE PENTRU APE CURATE
o
HU DZm>S^/sddzjd/^ds1,
o
SK WKEKZEsKEZW>KE/^djsKh
o
b WKEKZEsKE1ZW>E/^dKhsKh
HR WKsKEWhDW/^dhsKh
o
SLO WKdKWEsKEZW></^dKsKK
o
A
ΔΨδΘϤϟϩΎϴϤϠϟΔδρΎϏϩΎϴϣΕΎΨπϣ


GOPERATING
ΔϔϴψϨϟINSTRUCTIONS
ϩΎϴϤϠϟΔδρΎϏϩΎϴϣΕΎΨπϣ
F INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

BEDIENUNGSANLEITUNG
D
I MANUALE DI ISTRUZIONE
ϞϴϐθΘϟΕΎϤϴϠόΗ
O GEBRUIKSAANWIJZING

E INSTRUCCIONES OPERATIVAS

P INSTRUÇÕES OPERACIONAIS
c BETJENINGSVEJLEDNING
K ɃȴȸȳȻȵɇȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ
S BRUKSANVISNING
N BRUKSANVISNING
FIN KÄYTTÖOHJE
o
LV ZKaE ^/E^dZh</:^
o
LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
o
EE KASUTUSJUHEND
o
RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
o
T <h>>E/Dd>7Dd>Z/
UA ʳʻˁ˃ˀ˄ʶˉʳ˔ʯʫʶˁʿʸ˄ʤ˃ʤˉʳʴ
o
Q INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO /E^dZhf/hE/&K>K^/Z
o
HU ,^E>d/hd^1d^
o
ΔΨδΘϤϟϩΎϴϤϠϟΔδρΎϏ
ϩΎϴϣΕΎΨπϣ
SK EsKEK^>h,h
o

b EsK<K^>h
ΔϔϴψϨϟϩΎϴϤϠϟΔδρΎϏϩΎϴϣΕΎΨπϣ

HR hWhdhWKdZh
o

SLO EsK/>hWKZK
o
ϞϴϐθΘϟΕΎϤϴϠόΗ
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1. BIZTONSÁGI ELÒÍRÁSOK

cserealkatrészek voltak
c.) vagy a használati utasításban szereplò elòírások és
útmutatások nem lettek figyelembe véve. Az
alkatrészekre ugyanezek érvényesek.

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az
összeszerelés és az üzembehelyezés megkezdése elòtt.
A berendezés használata tilos olyan személyek számára
akik nem ismerik alaposan a használati utasítás tartalmát.
Gyermekek és 16 éven aluli személyek nem kezelhetik
a szivattyút és távol kell òket tartani a mûködésben lévò
berendezéstòl.
A felhasználó felelòs a berendezés mûködése közben a
környezetben lévòk biztonságáért.

Megszorítások

A szivattyúzandó folyadék legmagasabb hòmérséklete
nem haladhatja meg a + 35 C fokot folyamatos üzem
esetén. Ezzel a szivattyúval nem továbbíthatók
gyulékony, éghetò és robbanó folyadékok.
Különösen nem használható motorok üzemanyagának,
mosószereknek és más kémiai termékeknek
szivattyúzására.

A berendezés mûködése közben nem
lehetnek személyek a szivattyúzandó
vízben vagy folyadékban.
A szivattyú csak olyan érintésvédelmileg biztos
megszakítóval csatlakoztatható, amelynek
max.30mA a névleges nyitófeszültsége és az
elòírásoknak megfelelò földeléssel van ellátva.
Védelem: minimum 10 Amper
Medencékben es kerti tavakban történo üzemeltetés
megengedett.
Egyéb felhasználást illetòleg figyelembe kell venni a
VDE0100 szabvány 702 részét.
FIGYELEM: a szivattyún történò ellenòrzések
elvégzése esetében elòzetesen áramtalanítani kell.
Az áramellátó kábel cseréjéhez speciális felszerelés
szükséges, amelyért a szervízközponthoz kell fordulni.
A szivattyú olyan H07RNF tipusú hosszabbítóval
mûködhet, amely megfelel az érvényben lévò
szabvályoknak és az átméròje nemm kisebb 1mmnél, mint az a DIN 57282 vagy a DIN 57245
szabványokban elò van írva.

N
N
N
N
N
N

(Az ön biztonságáért)
A szivattyú tábláján szereplò feszültség (230 V
váltóáram) meg kell feleljen a rendelkezésre álló
hálózati feszültségnek.
Üzembehelyezés elòtt szakképzett személyzetnek kell
leellenòrizni, hogy a szükséges védòberendezések
rendelkezésre álljanak.
N Védòföldelés
N A védòföldelés hatékonysága
N A biztonsági megszakító tökéletes mûködése a
villamoshálózat üzemeltetòjének szabványai szerint
N A villásdugós csatlakozás víztòl való védelme
N Vízelárasztás esetén a szivattyú csatlakozásait védett
helyen kell elhelyezni
N Szigorúan tilos agresszív folyadékokat és dörzsölò
anyagokat szivattyúzni. A szivattyú esetleges
meghibásodása esetén, a javítási munkákat csak arra
felhatalmazott szakszervízben lehet elvégezni.
Csak eredeti cserealkatrészeket szabad felhasználni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a törvényes elòírások
szerint
nem vállalunk felelòsséget
a termékünk által okozott károkért a következò esetekben:
a) nem megfelelò javítások esetén, amennyiben ez nem
az általunk felhatalmazott szakszervízben ment végbe;
b) vagy a felhasznált cseredarabok nem eredeti

2. Felhasználás
Figyelem alkalmazási terület
"DRENAGGIO" - Édesvizek vagy enyhén
szennyezett vizek esòvizgyûjtò medencékbòl
történò áttöltésére és azok kiürítésére.
"VORTEX" - Hordozható merülò elektroszivattyú
szennyvizek és lebegò részecskéket tartalmazó
folyadékok számára.
Felhasználható vésszivattyúként is áradások
esetén amikor a víz sárral telített, mivel a
szívórács nyílásai elegendòen nagyok.
A motor optimalis hûtésének érdekében a szivattyú
motorházán egy ürítònyílás található, amely
lehetòvé teszi a levegò és víz eltávozását.

Üzembehelyezés

Elòször helyezze el a szivattyút a vízben,
majd csatlakoztassa a villásdugót. A szivattyú
mûködésre készen áll.
D':'z^͗&K>z<<ESEz'K<^/sZ'^&K>zdE
^EEzS,d

3. Üzembehelyezés elòtt

A merülò elektroszivattyú felállítása a következò módokon
lehetséges
N N rögzítve, rögzített csòvezetékkel, vagy
N N rögzítve, mobil csòvezetékkel.
Vigyázat
A berendezés felállításához figyelni kell arra, hogy a
szivattyú soha ne legyen a csòvezetékre felfüggesztve,
hanem a kút aljához képest magasabban helyezkedjen
el, azért, hogy szívás közben a kútfenék szennyezòdései
ne kerüljenek szivattyúzásra.
A szivattyút nem szabad szállítani vagy emelni a bekötò
kábeleknél fogva. Úszókapcsolós szivattyú esetén ez
olymódon van beszabályozva, hogy lehetòvé teszi az
azonnali üzembehelyezést.
Megjegyzés
A szivattyú kútjának minimális mérete 40x40x50 cm kell
46
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szabályszerûen visszaszerelni a rácsot.
N N Minden 3 hónapban el kell távolítani a sarat a kút
fenekéròl és oldaláról.
N N El kell távolítani az üledéket az úszókapcsolóról
édesvizes lemosással.
N N A szivattyút a fagytól óvni kell.

hogy legyen, azért hogy az úszókapcsoló szabadon
mozoghasson. Alkalmazhatók olyan elòregyártott beton
kútelemek is, amelyek belsò átméròje minimum 40 cm.

4. Karbantartási elòírások
A merülò elektroszivattyú egy olyan minòségi termék
amely szigorú ellenòrzésnek van alávatve és minimális
karbantartást igényel.
A berendezés hosszú élettartamának és folyamatos
mûködésének érdekében mindenesetre szükséges az
állandó ápolás és a rendszeres ellenòrzések elvégzése.
N N Minden karbantartási mûvelet elòtt meg kell szakítani
az áramellátást.
N N A rögzített felszerelés esetén ajánlatos az úszókapcsoló
háromhavonkénti ellenòrzése.
N N Mobil felszerelés esetén a szivattyút minden használat
után tiszta vízzel meg kell tisztítani.
N N Vízsugárral kell eltávolítani minden szálas vagy
üledékes szennyezòdést, melyek esetleg a
szivattyúházon leülepedhetnek.
N N A szivattyúházon megjelenò túlzott mértékû üledék
esetén le kell szerelni a beszívó rácsot a csavarok
kicsavarásával. Le kell mosni a szivattyútestet és

FIGYELEM
“DRENAGGIO”
Különleges elòírások:
A szivattyú nem alkalmas szennyvizek és homokos
vizek szívására.
A szivattyút szárazon üzemeltetni nem szabad.
A gyártó garanciája nem terjed ki a szárazon történò
üzemeltetésbòl eredò meghibásodásokra.
”VORTEX"
A szivattyút szárazon üzemeltetni nem szabad.
A gyártó garanciája nem terjed ki a szárazon történò
üzemeltetésbòl eredò meghibásodásokra.

Hibameghatározási táblázat
HIBA
A motor nem mûködik
A motor mûködik, a szivattyú nem szív
Nem elegendö a hozam
Ismételt kikapcsolódások a védömegszakító közbelépése által

OKOK
Nincs hálózati feszültség, az úszó kapcsoló nem kapcsol be
A védöberendezés meghibásodása
Motorvédelem megszakadt, a szivattyú eròlködik/megakadt
A szárazon mûködés motorvédelem megszakadt, a szivattyú eròlködik/megakadt
A szivattyú meghibásodott
A szívónyílás eltömòdött
Visszafolyásgátló szelep meghibásodott vagy a csòvezeték meg van törve
Csòvezeték eltömòdött
Idegen testek a szivattyúban, a szivattyúkerék megakadt
A szivattyú szárazon mûködik
Amennyiben a hibaelhárítás nem lehetséges, kérjük forduljon a szakszervízükhöz.
A szállítás közbeni károk elkerülése érdekében kérjük a szállítást az EREDETI csomagolásban elvégezni.
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DƾƐǌĂŬŝĂĚĂƚŽŬ
DŽĚĞůů

PF0300 PF0800 PF0403 PF1100

&ĞƐǌƺůƚƐĠŐ

V

230

230

230

230

&ƌĞŬǀĞŶĐŝĂ

Hz

50

50

50

50

ĞŵĞŶĞƟƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇĨŽŐǇĂƐǌƚĄƐ;W/Ϳ

W

300

800

400

1100

DŽƚŽƌƐĞďĞƐƐĠŐ;ƌƉŵͿ

perc-1

2800

2800

2800

2800

EĠǀůĞŐĞƐĄƌĂŵĞƌƅƐƐĠŐ

A

1.5

3.5

1.8

4.8

DŽƚŽƌƐǌŝŐĞƚĞůĠƐŝŽƐǌƚĄůǇ

CI

B

B

B

B

DŽƚŽƌǀĠĚĞůĞŵ

IP

X8

X8

X8

X8

<ŽŶĚĞŶǌĄƚŽƌ

µF

6

16

6

16

DĂǆŝŵƵŵĨĞũ;,ŵĂǆͿ

m

7

9

6.5

9

l/perc

140

220

120

250

°C

35

35

35

35

m

5

5

5

5

kg

3.3

4.6

3.6

5.9

DĂǆŝŵƵŵŬĂƉĂĐŝƚĄƐ;YŵĂǆ͘Ϳ
&ŽůǇĂĚĠŬŚƅŵĠƌƐĠŬůĞƚ;,ϮϬŵĂǆ͘Ϳ
DĞƌƺůĠƐŝŵĠůǇƐĠŐ;t͘Ϳ

(

^ƷůǇ

)

Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan

TYPE xxxx

xx

n. xxxx min-1
Q max. xxx - l/min - IP xx - H max. xxx m
P1 xxxW - xxxV xxHz. - xxA - xµF
cl. xx H2O max xx °C
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ǌ ĞůĞŬƚƌŽŵŽƐ ĠƐ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵƐ ĨĞůƐǌĞƌĞůĠƐĞŬ ŚƵůůĂĚĠŬ ŬĞǌĞůĠƐĠƌƅů Ɛǌſůſ ƵƌſƉĂŝ ZĞŶĚĞůŬĞǌĠƐŶĞŬ
ŵĞŐĨĞůĞůƅĞůĞŬƚƌŽŵŽƐĠƐĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵƐĨĞůƐǌĞƌĞůĠƐĞŬĞůƐǌĄůůşƚĄƐĄƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſŝŶĨŽƌŵĄĐŝſ
&ŝŐǇĞůĞŵ͗ŶĞƐĞůĞũƚĞǌǌĞůĞĂƚĞƌŵĠŬĞƚĂŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽƐƐǌĞŵĠƩĄƌŽůſďĂ͘
ŚĂƐǌŶĄůƚĞůĞŬƚƌŽŵŽƐĠƐĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵƐĨĞůƐǌĞƌĞůĠƐĞŬĞƚŬƺůƂŶŬĞůůŬĞǌĞůŶŝ͕ĂƐǌſďĂŶĨŽƌŐſƚĞƌŵĠŬĞŬƌĞ
ǀŽŶĂƚŬŽǌſƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬĄůƚĂůĞůƅşƌƚŬĞǌĞůĠƐŶĞŬ͕ǀŝƐƐǌĂŶǇĞƌĠƐŶĞŬĠƐƷũƌĂĨĞůĚŽůŐŽǌĄƐŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘
 dĂŐŽƌƐǌĄŐŽŬďĂŶ ĂůŬĂůŵĂǌŽƩ ƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬ ĠƌƚĞůŵĠďĞŶ͕ Ăǌ hͲďĂŶ Ġůƅ ƉƌŝǀĄƚ ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſŬ Ăǌ
ĞůĞŬƚƌŽŵŽƐĠƐĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵƐďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬĞƚŝŶŐǇĞŶĞƐĞŶŬŝũĞůƂůƚŐǇƾũƚƅŬƂǌƉŽŶƚŽŬďĂƐǌĄůůşƚŚĂƚũĄŬ͘
,ĂŶĞŚĠǌƐĠŐĞŝǀĂŶŶĂŬĂŚĞůǇŝĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĞƩŐǇƾũƚƅŬƂǌƉŽŶƚĨĞůŬĞƌĞƐĠƐĠŶĠů͕ĂŬŬŽƌŬĞƌĞƐƐĞĨĞůĂǀŝƐǌŽŶƚĞůĂĚſƚ͕ĂŬŝƚƅůĂ
ƚĞƌŵĠŬĞƚǀĄƐĄƌŽůƚĂ͘
ŶĞŵǌĞƟƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬƐǌĂŶŬĐŝſŬŬĂůďƺŶƚĞƟŬĂǌŽŬĂƚ͕ĂŬŝŬũŽŐƚĂůĂŶƵůŚĞůǇĞǌŶĞŬĞůǀĂŐǇƐĞůĞũƚĞǌŶĞŬůĞĞůĞŬƚƌŽŵŽƐǀĂŐǇ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵƐďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬĞƚ͘

<DĞŐĨĞůĞůƅƐĠŐŝŶǇŝůĂƚŬŽǌĂƚ
ƐĂŬƵƌſƉĂŝŽƌƐǌĄŐŽŬƐǌĄŵĄƌĂ
'ĠƉƌĞŶĚĞůƚĞƚĠƐĞ͗DZm>S^/sddzjd/^ds1,
DŽĚĞůůƐǌͬ͘dşƉƵƐ͗PF 0300; PF 0800; PF 0403; PF 1100
ǌĞŶŶĞůŬŝũĞůĞŶƚũƺŬ͕ŚŽŐǇĂĨĞŶƟŵŽĚĞůůĞŬŵĞŐĨĞůĞůŶĞŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅ
ƵƌſƉĂŝZĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬŶĞŬ͗
ϮϬϬϲͬϵϱͬ<ͲϮϬϬϰͬϭϬϴͬ<
ƐĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅƐǌĂďǀĄŶǇŽƐşƚŽƩƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶůĞƩĞŬŐǇĄƌƚǀĂ͗
EϲϬϯϯϱͲϭ͖EϲϬϯϯϱͲϮͲϰϭ͖EϱϱϬϭϰͲϭ͖EϱϱϬϭϰͲϮ͖EϲϭϬϬϬͲϯͲϮ͖EϲϭϬϬϬͲϯͲϯ͖EϲϮϮϯϯ
DƾƐǌĂŬŝĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝſƚƚĄƌŽůũĂ͗
DĂŬŝƚĂ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƵƌŽƉĞ>ƚĚDƾƐǌĂŬŝKƐǌƚĄůǇ͕DŝĐŚŝŐĂŶƌŝǀĞ͕
dŽŶŐǁĞůů͕DŝůƚŽŶ<ĞǇŶĞƐ͕
ϴ:͕ŶŐůŝĂ
dŽŵŽǇĂƐƵ<ĂƚŽ
/ŐĂǌŐĂƚſ
DĂŬŝƚĂŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ϯͲϭϭͲϴ^ƵŵŝǇŽƐŚŝͲŚŽ͕ŶũŽ͕ŝĐŚŝ͕ϰϰϲͲϴϱϬϮ͕:ĂƉĄŶ
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