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t Original operating instructions
Dirty Water Pump

p Mode d’emploi d’origine
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m Manual de instrucciones original
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O Manual de instruções original
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z Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Aντλία λυμάτων

X Originalna navodila za uporabo
Črpalka za umazano vodo

Q Instrucţiuni de utilizare originale
Pompă de ape uzate
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� Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und 

Sicherheitshinweise lesen und beachten

� Read and follow the operating instructions and safety information 

before using for the first time. 

� Avant la mise en service, lisez le mode dʼemploi et les consignes 

de sécurité et respectez-les.

� Prima della messa in esercizio leggete e osservate le istruzioni 

per lʼuso e le avvertenze di sicurezza.

� Leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias de 

seguridad antes de poner en marcha el aparato.

� Leia e respeite as instruções de serviço e de segurança antes de 

colocar o aparelho em funcionamento.

� Üzembehelyezés előtt elolvasni és figyelembe venni a használati 

utasítást és a biztonsági utasításokat. 

	 ¶ÚÈÓ ÙË ı¤ÛË ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·‚¿ÛÙÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· 

¯Ú‹ÛË˜ Î·È ÙÈ˜ ÀÔ‰Â›ÍÂÈ˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜

X Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in 

varnostne napotke.


 Înainte de punerea în funcøiune se vor citi μi respecta instrucøiunile de 

folosire μi indicaøiile de siguranøå.

�
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� Pozor! 
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati

preventivne varnostne ukrepe, da bi tako preprečili

poškodbe in škodo na napravi. Zato ta navodila

skrbno preberite. Ta varnostna navodila shranite

dobro, da Vam bodo informacije vsak čas na

razpolago. V primeru, da bi to napravo predali

drugim osebam, Vas prosimo, da ta navodila za

uporabo izročite skupaj z napravo. 

Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za nesreče

ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh

navodil in varnostnih navodil. 

1. Varnostni napotki

Previdnost!
V stoječih vodah, vrtnih in kopalnih ribnikih in
njihovi okolici je uporaba naprave dovoljena
samo z zaščitnim stikalom za okvarni tok s
sprožilnim nazivnim tokom do 30 mA (po VDE
0100 del 702 in 738).

Naprava ni primerna za uporabo v plavalnih
bazenih, v bazenčkih za otroke kakršnekoli vrste
in drugih vodah, v katerih se lahko med
obratovanjem črpalke nahajajo ljudje ali živali.
Uporaba naprave med zadrževanjem ljudi ali
živali v območju nevarnosti ni dovoljena.
Povprašajte Vašega elektro strokovnjaka!

Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe
(vključno otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi
ali duševnimi sposobnostmi ali zaradi pomanjkanja
izkušenj in/ali pomanjkanja znanja razen, če so pod
nadzorom za njihovo varnost pristojne osebe ali, če
so prejele od takšne osebe navodila kako uporabljati
napravo. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo
zagotovljeno, da se ne bodo igrali z napravo.

Pozor!
� Preden vključite napravo v obratovanje jo pustite

strokovno pregledati, če
- ozemljitev
- ničelni vod
- zaščitno stikalo za okvarni tok
odgovarjajo varnostnim predpisom podjetja za
oskrbo z električno energijo in, če brezhibno
delujejo.

� Električne spojne povezave morate zaščititi pred
vlago.

� V primeru nevarnosti poplavljanja postavite
spojne povezave v območje, ki je varno pred
poplavami.

� V vsakem primeru preprečite črpanje agresivnih

tekočin ter črpanje abrazivnih (ostrih) snovi.
� Napravo zaščitite pred mrazom.
� Napravo zaščitite pred suhim obratovanjem.
� Z ustreznimi ukrepi preprečite dostop otrokom do

črpalke.

� OPOZORILO!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima
lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude
poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navodila za
kasnejšo uporabo.

2. Opis naprave (Slika 1)

1. Ročaj
2. Integrirano kabelsko navitje
3. Univerzalni cevni priključek
4. Sesalni koš
5. Plovno stikalo
6. Vijak za višinsko nastavitev

3. Predpisana namenska uporaba

Naprava, ki ste jo kupili, je namenjena črpanju vode
do temperature največ 35 °C. Naprave ne smete
uporabljati za črpanje drugih tekočin, še posebej ne
motornih goriv, čistilnih sredstev in drugih kemičnih
proizvodov! Vgrajena v jašek zagotavlja naprava
varnost pred poplavljanjem. Napravo lahko
uporabljate tudi vsepovsod, kjer je potrebno
prečrpavati vodo, npr. v gospodinjstvu, na vrtu in še
marsikje drugod. Naprave ne smete uporabljati v
plavalnih bazenih!
Pri uporabi naprave v vodah z naravnim, blatnim
dnom jo postavite nekoliko višje, npr. na opečne
kamne.

Za trajno uporabo, npr. kot obtočna črpalka v ribniku,
naprava ni primerna. V takšnem primeru se bo
pričakovana življenjska doba črpalke zaradi tega
občutno skrajšala, ker črpalka ni bila konstruirana za
neprekinjeno obremenitev.

Stroj je dovoljeno uporabljati samo za namene, za

katere je bil konstruirani. Vsaka druga uporaba ni

dovoljena. Za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki bi

nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi

odgovornost uporabnik / upravljalec, ne pa

proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile
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konstruirane za namene profesionalne, obrtniške ali

industrijske uporabe. Ne prevzemamo nobenega

jamstva, če se naprava uporablja za profesionalne,

obrtniške ali industrijske namene ali za izvajanje

podobnih dejavnosti.

4. Tehnični podatki

Omrežni električni priključek 230 V ~ 50 Hz
Sprejemna moč 1050 Watt
Količina črpanja max. 18.500 l/h
Višina črpanja max. 8 m
Potopna globina max. 5 m
Črpalni tlak max.: 0,8 bar

Temperatura vode max. 35 °C
Cevni priključek 1 1/2” notranji navoj
Tuji delci max.: Ø 35 mm
Višinska točka vklopa: VKLJ. max. ca. 60 cm
Višinska točka izklopa: IZKLJ. min. ca. 5 cm

5. Pred uporabo

5.1 Inštalacija
Inštalacija naprave je bodisi:
� stacionarna s fiksno nameščeno cevjo
ali
� stacionarna s fleksibilno cevjo

Napotek:
Največjo količino črpanja je možno doseči samo z
največjim možnim premerom cevi, pri priključku
manjših cevi se količina črpanja zmanjša. Pri uporabi
univerzalnega cevnega priključka (Slika 1/Poz. 3) je
potrebno le-tega skrajšati do uporabljanega priključka
kot je prikazano na sliki 2, da se ne bi količina črpanja
po nepotrebnem zmanjševala. Fleksibilne cevi je
potrebno pritrditi s cevno objemko (ni zajeta v obsegu
dobave) na univerzalni cevni priključek.

Upoštevajte!
Pri inštalaciji morate upoštevati, da naprave ne smete
nikoli montirati prosto obešene za tlačno cev ali
električni kabel. Napravo morate obesiti za v ta
namen predvideni nosilni ročaj oziroma jo postaviti na
dno jaška. Da bi lahko zagotovili brezhibno delovanje
naprave, mora biti dno jaška zmeraj brez blata ali
drugih nečistoč. Pri nizki vodni gladini se lahko v
jašku nahajajoče se blato hitro strdi in ovira napravo
pri zagonu. Zato je potrebno redno preverjati napravo
(izvajati poskusse zagona).

Opozorilo!
Jašek za črpalko mora imeti dimenzije najmanj 40 x
40 x 50 cm tako, da se lahko plovno stikalo prosto
premika.

Plovno stikalo je nastavljeno tako, da je možen
takojšnji zagon.

5.2 Omrežni električni priključek
Vaša naprava je že opremljena z zaščitnim
varnostnim vtikačem. Naprava je namenjena
priključku na varnostno vtičnico 230 V ~ 50 Hz.
Prepričajte se, če je vtičnica zadostno zavarovana
(najmanj 6 A) in, če je v brezhibnem stanju. Vstavite
omrežni električni vtikač v vtičnico in s tem je naprava
pripravljena za obratovanje.

Pozor!
To opravilo mora izvršiti samo elektro strokovnjak ali
servisna služba tako, da ne pride do ogrožanja
varnosti.

6. Uporaba

Potem, ko ste pozorno brebrali ta navodila za
inštalacijo in uporabo, lahko napravo vključite v
obratovanje z upoštevanjem sledečih točk:
� Preverite, če je naprava varno postavljena.
� Preverite, če ste pravilno namestili tlačni vod.
� Prepričajte se, če znaša električni priključek 230

V ~ 50 Hz.
� Preverite brezhibno stanje električne vtičnice.
� Prepričajte se, da ne more v omrežni električni

priključek nikoli priti voda ali vlaga.
� Preprečite, da bi naprava delala na suho.

Nastavitev točke VKLOPA/IZKLOPA:
Čas vklopa oziroma izklopa lahko nastavite
brezstopenjsko s prestavljanjem višinske nastavitve
na napravi. V ta namen je potrebno najprej odpustiti
vijak (Slika 3, točka 6). Razliko vklopa se lahko
univerzalno nastavi s podaljšanjem ali skrajšanjem
kabla plovca.
Prosimo, da pred uporabo preverite sledeče točke:
� Plovno stikalo mora biti nameščeno tako, da se

lahko višinska točka VKLOPA in višinska točka
IZKLOPA doseže lahko in z malo napora. To
preverite tako, da položite napravo v posodo
napolnjeno z vodo in plovno stikalo z roko
previdno dvignete in ponovno spustite. Pri tem
lahko vidite, če se naprava vključi oziroma
izključi.

� Pazite tudi na to, da ne bo razdalja med glavo
plovnega stikala in držalom za kabel premajhna.
V primeru majhne razdalje ne bo zagotovljeno
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brezhibno delovanje.
� Pri nastavitvi plovnega stikala pazite na to, da se

ne bo plovno stikalo pred izklopom naprave
dotikalo dna. Pozor! Nevarnost delovanja na
suho.

Ročno obratovanje:
Plovno stikalo je potrebno montirati kot je prikazano
na sliki 4. Potemtakem dela naprava neprekinjeno.
Napravo se sme uporabljati v takšnem načinu
obratovanja samo pod nadzorom, da se prepreči
suho obratovanje. Napravo morate izključiti (izvleci
električni omrežni vtikač) takoj, ko iz tlačne cevi več
ne izteka voda.

7. Zamenjava električnega
priključnega kabla

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje,
ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna
služba ali podobno strokovno usposobljena oseba,
da bi preprečili ogrožanje varnosti.

8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje 
rezervnih delov

Pozor!
� Pred vsakim izvajanjem vzdrževanja izvlecite

električni priključni vtikač.
� Za prenosno uporabo morate napravo po vsaki

uporabi očistiti s čisto vodo.
� Pri stacionarni inštalaciji se priporoča, da

preverite delovanje plovnega stikala vsake 3
mesece.

� Vlakna in vlaknate delce, ki bi se morebiti
nakopičili v ohišju črpalke, morate odstraniti z
vodnim curkom.

� Vsake 3 mesece odstranite blato z dna jaška in
očistite tudi stene jaška.

� Na plovnem stikalu nakopičeno umazanijo
odstranite z vodo.

8.1 Čiščenje lopatastega kolesa
V primeru večje nakopičene umazanije v ohišju
črpalke morate spodnji del črpalke razstaviti na
sledeči način:
1. Odstranite vijake za pritrditev sesalnega koša.
2. Odvijte sesalni koš z ohišja.
3. Očistite lopatasto kolo s čisto vodo.

Pozor! Naprave ne odstavljajte ali podpirajte na
lopatasto kolo!

4. Sestavljanje izvršite v obratnem vrstnem redu.

8.2 Vzdrževanje
V notranjosti naprave se ne nahajajo nobeni deli, 

kateri bi terjali vzdrževanje.

8.3 Naročanje rezervnih delov:
Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje

podatke:

� Tip stroja

� Številka artikla/stroja

� Identifikacijska številka stroja

� Številka rezervnega dela, ki ga naročate

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani

www.isc-gmbh.info

9. Odstranjevanje in reciklaža

Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili

poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je

surovina in jo kot tako lahko ponovno uporabimo ali

pa jo predamo v reciklažo. 

Naprava in njegov pribor so sestavljeni iz različnih

materialov, kot n.pr. kovina in umetna masa.

Defektne konstrukcijske dele predajte na deponijo

za posebne odpadke. Povprašajte v strokovni

trgovini ali pri občinski upravi!
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Motnje Vzroki Odprava motenj

Naprava se ne zažene - Ni omrežne električne napetosti

- Plovno stikalo ne vklaplja

- Preverite omrežno električno
napetost

- Plovno stikalo postavite na višji
položaj

Naprava ne črpa - Zamašeno vstopno sito

- Upognjena tlačna cev

- Vstopno sito očistite z vodnim
curkom

- Odpravite upognjeno mesto

Naprava se ne izključi - Plovno stikalo se ne more
spustiti dol

- Napravo postavite pravilno na
dno jaška

Nezadostna količina črpanja - Zamašeno vstopno sito

- Moč se zmanjša zaradi močno
umazane vode in ostrih primesi
v vodi

- Očistite vstopno sito

- Očistite napravo in zamenjajte
obrabljene dele

Naprava se po kratkem času
izključi

- Zaščita motorja je izključila
napravo zaradi premočne
umazanije v vodi

- Previsoka temperatura vode,
zaščita motorja je izključila
napravo

- Izvlecite električni priključni
vtikač in očistite napravo in jašek

- Pazite na najvišjo dovoljeno
temperaturo vode 35 °C!

10. Načrt iskanja napak
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 
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EINHELL  
Distributer:  
EINHELL Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Brunner Str. 81 a  
A-1230 Wien  
Tel: ++43/1/869 14 80 
Fax: ++43/1/869 14 80-80 
 
INFO ŠTEVILKA:  
ISC SLOVENIJA: 059 963 540 

 
 
Pooblaščeni servis: 
GMA ELEKTROMEHANIKA d.o.o. 
CESTA ANDREJA BITENCA 115 
1000 LJUBLJANA 
Tel.: 01 58 38 304 
Fax: 01 51 83 803 

Garancijski list  

Kupec/Priimek in ime  

Mesto  

Ulica  

Izdelek:  

Tip izdelka:  

Serijska št. proizvoda:  

Datum izročitve blaga, dne: Žig in podpis prodajalca: 

 

GARANCIJSKA IZJAVA, podjetja EINHELL: 

1. S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se 
obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi 
napak v materialu ali izdelavi. 

2. Garancijski rok za proizvod je 24 mesecev od datuma izročitve blaga, ki je naveden v garancijskem listu. 
3. V primeru okvare se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali na EINHELL-servis. 
4. Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu izpolnjen garancijski list in dokaz o nakupu. Proizvod mora imeti nalepko 

s serijsko številko. V kolikor se ta odlepi ali poškoduje se mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu. 
5. V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 
6. V primeru, da bi popravilo v času garancije iz razlogov proizvajalca ali s strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od 

dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem 
popravilu. 

7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti 
vplačani znesek. 

8. Iz te garancije je izvzeta dodatna oprema, kot so baterijski vložki, aku baterije, žarnice, rezila, svedri, rezalne glave, pasovi 
ter vsi deli ki se sčasoma pri normalni rabi obrabijo. 

9. Staranje ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te reklamacije 
10. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil. 
11. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Sloveniji še 8 let po poteku garancije  
12. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: države EU 
13. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  
14. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči na datum izročitve 

blaga/izdelka potrošniku. 
15. V primeru da je aparat /izdelek poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunavamo stroške diagnostike 

aparata/izdelka in prevozne stroške v obe smeri. 
 

KUPEC NE MORE UVELJAVLJATI ZAHTEVKOV IZ TE GARANCIJE, 
ČE SE PRED UPORABO NI DRŽAL PRILOŽENIH NAVODIL. 

 
V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejša varianta transporta do servisa. 
 
Transportne stroške, ki nastanejo pri transportu, nosi pooblaščeni servis oziroma proizvajalec. 
 
Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani pooblaščenega servisa. 
 
Za transport do pooblaščenega servisa pokličite: 
Paketna služba DPD  
Tel: 01 51 32 300 ali 02 33 02 260 

POŠILJKO PREVZAMEJO NA VAŠEM DOMU 


