NÁVOD NA POUŽITIE
Kúpili ste výrobok s moderným dizajnom a pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Pri konštrukcii
výrobku sme venovali mimoriadnu pozornost' tomu, aby boli použité také materiály, ktoré počas spra
covávania pomocou výrobných technologických postupov nepoškodzujú životné prostredie. Počas použi
vania výrobku sa neuvol'ňujú žiadne škodlivé látky a po skončení životnosti sa móže výrobok revitalizovat'
a recyklovat' bez znečistenia životného prostredia. Po ukončení životného cyklu móže výrobok, ktorý
ste si kúpili, poškodit' životné prostredie, najmii pódu a spodnú vodu, svojimi produktmi rozkladu. Preto
vás žiadame, aby ste nelikvidovali výrobek do komunálneho odpadu! lnformáciu týkajúcu sa likvidá
cie použitého výrobku móžete nájst' v obchodoch, predajných miestach, miestnych úradoch a na našej
webovej stránke. Prispievajme spoločne k ochrane životného prostredia prostrednictvom odborného
ošetrovania a recyklácie použitého výrobku.
POZOR!
Deti móžu používat' zariadenie od 8 rokov. Osoby, ktoré majú znížené fyzické a duševné schop
nosti alebo zhoršenú schopnost' vnímanía, a osoby, ktoré nemajú dostatečné skúsenosti a
znalosti, smú používat' zariadenie iba pod dohl'adom alebo keď boli inštruované o bezpečnom
používani zariadenia a pochopili možné nebezpečenstvá v dósledku jeho používania. Deťom je
zakázané hrať sa so zariadením. Akékol'vek čistenie alebo údržbu zariadenia smú deti vykonávat'
iba pod dohl'adom.
Legenda:

Ak budete presne dodržiavat' tieto varovné pokyny, móžete zamedziť zraneniam/vecným
škodám.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
lnformácie týkajúce sa komplexnej a bezpečnej manipulácie.
Pred uvedením čerpadla do prevádzky si prečítajte pozorne tento návod na obsluhu, aby sa predišlo
nehodám a zaistila sa perfektná prevádzka. Uschovajte si tento návod na obsluhu poruke a v prípade
predaja alebo premiestnenia zariadenia ho odovzdajte novému používatel'ovi.
Pozor: Toto zariadenie sa smie používat' iba v domácnostiach, výlučne na účely domácností!
BEZPEČNOSTNĚ PREDPISY
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Zariadenie smie byť pripojené iba k uzemnenej sieti vybavenej ochranou proti úrazom elek
trickým prúdom v súlade s platnými predpismi!

Zástrčka musí byť zapojená do siete na suchom mieste! Z bezpečnostných dóvodov inštalujte
vysokocitlivú nadprúdovú ochranu (Fi relé 30 mA DIN VDE 01OOT730). Údaje o druhu napiitia a prúdu
siete sa musia zhodovat' s údajmi uvedenými na typovom štítku. Ak potrebujete predlžovací kábel,
používajte výlučne predlžovací kábel s minimálnym prierezom 3x 1,5 mm2 typu HO?RN-F vybavený
zástrčkou chránenou proti odstrekujúcej vode. Ak spozorujete počas prevádzky akúkol'vek
nepravidelnost' alebo ak dojde k vyradeniu zariadenia z prevádzky, vytiahnite siet'ovú zástrčku zo zá-

suvky. Celá údržba, nastavenie a opravy sa smú vykonávat' iba po vytiahnutí pripájacej zástrčky zo
zásuvky a odpojení zariadenia od siete. Používajte zariadenie výlučne na daný účel.
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Pred spustením čerpadla sa presvedčte o/zaistite:

Neporušenosti napájacieho kábla a pripájacej zástrčky čerpadla
Nespúšťajte čerpadlo, ak má poruchu. Akúkol'vek opravu musí vykonávat' iba autorizovaná servisná
dielňa!
Na zdvíhanie a transport čerpadla používajte rukovat'. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte
za kábel!
Nerobte svojvol'ne akékol'vek zmeny alebo úpravy zariadenia!
Pozor: Horká voda může způsobit zranění!
Jestliže čerpadlem neprotéká voda (strana výstupu je uzavřena nebo strana sání nasává vz
duch) a čerpadlo je v provozu po delší dobu (>1 O minut), pak voda nacházející se uvnitř se
může velice zahřát. Odpojte zařízení od sítě a nechejte čerpadlo a vodu v čerpadle zchlad
nout.
Nezapínejte zařízení, dokud nejsou všechny závady odstraněny.

TECHNICKÉ PAR AMETRE
Typ
Váha

JPV 900

JPP 1300 F

JPV 1300 JPV
1300 B

JPV 1300
!NOX

13 kg

12 kg

14 kg

12 kg

Smer otáčania pohfad zhora

15kg

24,5kg

48m

48m

48m

20/450

25/450

40/450

dol'ava

Trieda dotykovej ochrany

IPX4

Prevádzkovanie

S 1 nepřetržilé

Max. výtlačná výška

42m

47m

47 m

Max. sacia výška

9m

Kondenzátor (µFN)

16 /450

20/450

20/450

Počet oběžnYch ko!ies

1

Napiitie

230 V -

Frekvencia

50 Hz

Ochrana

IPX4

Prevádzková poloha

rovnobežná

Rozmer prípojky nasávania/výtlaku
Max!málny výkon
Pre celkový výtlak

JPV 1500 JPV JPV 2000 JPV
1500 B
2000 B

Maximálna spotreba

1"

1"

1"

1"

1"

1 %"

900W

1300W

1300W

1300W

1500W

2000W

3,9A

4,3A

4,3A

4,3A

6,SA

8,2A
1701/min

Max. otáčky

2700 1/min

Max. přepravná kapacita

621/min

751/min

901/min

901/min

1051/min

Hlučnost' (LwA) (merená na vzdialenosr 1,5m)

75dB

90dB

90 dB

87dB

90dB

90d8

LpA

67 dB

82 dB

82 dB

79dB

82dB

82 dB

ÚČEL, OBLASŤ POUŽITIA
POZOR! Toto zariadenie sa smie používat' iba v domácnostiach, na účely domácností.

(mJ

60

50
40
JO
20
IO
IO

20

30

40

;o

W

JO

�

� 100

Čerpadlo JPV (prúdové čerpadlo) vyrobené firmou ELPUMPS LTD je vhodné na čerpanie čistej vody
alebo neagresívnych kvapalín s vlastnosťami podobnými vode. Čerpadlo je mimoriadne vhodné na
zaistenie pitnej vody a iných požiadaviek na vodu (zavlažovanie, zalievanie a chov zvierat) v domác
nosti, dokonca aj z plynných studní.
Čerpadlo sa nesmie používat' na čerpanie:
Slanej vody;
Kvapalných potravin;
Odpadových vód obsahujúcich textilný materiál alebo papierový materiál;
Agresívnych, žieravých látok a chemikálií;
Kyselin, horl'avých, výbušných alebo prchavých kvapalin;
Kvapalín teplejších než 35°C;
Vody obsahujúce piesok alebo abrazívnych kvapalín.

I. Elektromotor (Pm 13,5)
2. Tcsníci kroužek
3. Elektrická skříňka
4. Nasávací otvor
5. Výtlačný otvor
6. Kondenzátor
7. Směr otáčeni pfi provozu
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Viz. obr.. č:.. 2

KONŠTRUKCIA, PREVÁDZKA
čerpadlo je zariadenie jednoduchej konštrukcie.
� Ako pohon sa používa jednofázový, asynchrónny motor uložený v gul'kových ložiskách a nor
málny kondenzátor. Teleso čerpadla je zhotovené z ocel'ového odliatku, v prípade konštrukcie INOX
je zhotovené z antikorového ocel'ového plechu, ďalšie diely sú z plastu. Obežné koleso z plastu má
dobrú odolnost' voči opotrebeniu eróziou spósobovanou kvapalinou (noryl). Obežné koleso s konštruk
ciou pod označením ... ,,B" je zhotovené z bronzu. Jednotka čerpadla je spojená s doskou elektrického
motora špeciálnej konštrukcie, takže obežné koleso je montované priamo na antikorovú ocel'ovú
hriadel' motora. Utesnenie hriadel'a jednotky čerpadla je zaistené pomocou axiálneho hriadel'ového
tesnenia. Kvapalina pretekajúca nesprávne axiálnym hriadel'ovým tesnením móže prenikať medzi jed
notkou čerpadla a motorom, čo signalizuje poruchu. Nasávací diel má závit vodorovnej prípojky, zatial'
čo výstupná prípojka má závit vertikálnej prípojky.
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SPÚŠŤANIE, PREVÁDZKA
čerpadlo musí byť v každom prípade umiestnené horizontálne, v optimálnej vzdialenosti od
� miesta odoberania vody. Ak vzdialenosť medzi hladinou vody a pripájacím dielom čerpadla je
váčšia než 9 m, potom sa maže voda čerpat' z hÍbky o 1 - 2 m váčšej, ak je čerpadlo inštalované v
šachte zriadenej vedl'a studne.
V prípade pevnej inštalácie
Z davodu nebezpečenstva mrazu je rozumnejšie inštalovať čerpadlo a rúrku napájania vodou pod
hranicou mrazu. Ak v dasledku inštalačných podmienok je potrebné zriadiť šachtu, potom sa musí
vyhotovit' takým spasobom, aby tu bol dostatočný priestor pre osobu vykonávajúcu údržbu a opravu
čerpadla. Musí byť inštalovaný rebrík pripevnený k stene. Zaistite, aby bola šachta chránená proti
spodnej vode, mohla byť vetraná a uzamknutá. NEINŠTALUJTE čerpadlo priamo v studni, pretože to
znamená nebezpečenstvo
nehody. Elektrické pripoje
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spasobom, aby jeho na
jvyšší bod bol na nasávacej časti čerpadla. Je rozumné vložit' T kus za výtlačnú prípojku, a uzatvárací
ventil a plniacu rúrku v spodnej vetve. Aby sa zamedzilo vniknutiu vzduchu z davodu klesnutia hladiciy
vody, nasávacia rúrka musí byť dlhšia než 9 m. Ak sa javí byť použitie jedného 900 oblúka a jedného
T dielu v nasávacom systéme nedostatočným, potom sa odporúča použit' tzv. oblúkové diely, pretože
použitie kolien zvýši straty trením a tým sa zníži nasávací výkon. Sklon vodorovnej časti nasávacieho
potrubia musí byť 6 %. Pripojte výtokovú rúrku k výstupnej prípojke zariadenia pomocou pružnej rúrky,
ak je to možné. Rúrková prípojka sa musí utesnit' s vel'kou starostlivosťou za pomoci tesniaceho ma
teriálu (teflonovej šnúry, teflonovej pásky).
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Pozor: Horúca voda móže spasobiť zranenie!
Ak čerpadlom nepreteká voda(strana výstupu je uzatvorená alebo strana nasávania nasáva
vzduch) a čerpadlo je v prevádzke dlhší čas(> 1 O minút), potom voda nachádzajúca sa vnútri
sa maže vel'mi zahriat'. Odpojte zariadenie od siete a nechajte čerpadlo a vodu v čerpadle
vychladnúť.
Nezapínajte zariadenie, kým nie sú všetky poruchy odstránené.
K ohrevu vody maže dajst' z nasledujúcich davodov:
- Nesprávna inštalácia (netesnost' na nasávacej strane, čerpadlo maže nasávat' vzduch)
- Nedostatok vody v nasávacej rúrke (hladina vody v studni sa znížila, palný ventil nedosahuje minimálnu hodnotu 30 cm pod hladinou vody, výška nasávania prekračuje nasávací výkon čerpadla)
- Výtlačná strana je zatvorená, ale čerpadlo pracuje (Čerpadlo pracuje nepretržite, ale čerpadlom
neprúdi kvapalina.)

SPÚŠŤANIE
Pri spúšťaní naplňte najprv čerpadlo a nasávaciu rúrku vodou. Toto sa maže vykonat' po
odskrutkovaní skrutkovacieho uzáveru v hornej časti čerpadla alebo cez plniacu nálevku, která
je inštalovaná vo výtlačnej rúrke za oddel'ovacím kohútikom. Plňte tak dlho, kým nezmiznú vzduchové
bubliny, potom zavrite plniaci otvor.
- Skontrolujte systém na utesnenie.
- Pripojte zástrčku zariadenia do siete (pozrite bezpečnostné zásady)! Po zapnutí spínača nachádzajúceho sa na pripojovacej skrinke čerpadla sa čerpadlo spustí a začne čerpat' vodu.
- Ak chcete zastavit' prietok vody, potom čerpadlo vypnite.
- V motore čerpadla je relé tepelnej ochrany, které vypne motor v prípade prehriatia, ale ten sa automaticky cpát' po ochladení zapne . Toto relé nemaže zamedzit' poškodeniu plastových dielov
nachádzajúcich sa v čerpadle v prípade nedostatku kvapaliny.
- Čerpadlo sa maže zapínat' a vypínat' výlučne pomocou inštalovaného odpojovača od siete. Ten za
istí odpojenie všetkých pólov súčasne a vzdialenost' kontaktov spínača (val'a) v okamihu odpojenia
je váčšia než 3 mm. Mažete čerpadlo uviesť pod napátie prepnutím uzamykatel'ného spínača do
polohy „I".
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Pracovný stav čerpadla sa takisto signalizuje rozsvietením spínača.
NA STAVOVACIE O PERÁCIE
Pred spustením sa presvedčte, či čerpadlem je možné l'ahko otáčat' v smere prevádzky. To
� mažete vykonat' cez štrbinu, otvor alebo prekrytie (zmena konštrukcie konca hriadel'a podl'a
dátumu výroby) pomocou skrutkovača alebo inej pomacky. POZOR! NEOTÁČAJTE rotorem motora
pomocou plastového ventilátora, pretože by sa mohol zlomit'. NEZAPÍNAJTE motor po demontovaní
krytu ventilátora, pretože to je nebezpečné. Neodporúča sa prevádzkovat' čerpadlo bez vody (na
sucho), pretože by mohlo dajst' k poruche hriadel'ového tesnenia. Ak vykonáte všetko v súlade s týmito
pokynmi, čerpadlo sa po zapnutí spínača spustí a začne dodávat' vodu.
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KONTROLA
Pred spustením normálnej prevádzky čerpadla skontrolujte ešte raz starostlivo tesnenie.
Skontrolujte ochranné poistky motora zapojené do série, či sú správneho typu a hodnoty.
ÚDRŽBA, SKLADOVANIE, TRANSPORT
DÓLEŽITÉ! Pred začatím akýchkol'vek údržbárskych prác odpojte čerpadlo od siete vy
tíahnutím zástrčky zo zásuvky.
Čerpadlo vyrábané firmou ELPUMPS LTD je zariadenie vel'mi jednoduchej konštrukcie. Ak bude inš
talácia vykonaná s náležitou starostlivost'ou, čerpadlo bude pracovat' spol'ahlivo.
No odporúčame skontrolovat' tesnenie (nečistoty alebo teflon) palného ventilu ínštalovaného v spodnej
časti nasávacej rúrky najmenej raz za dva roky. Je vel'mi daležité, aby bole tesnenie v poriadku. Palný
ventil je daležitou časťou systému zásobovania vodou. V prípade tvrdej vody alebo vody obsahujúcej
piesok bude nutné vykonávat' kontrolu a údržbu častejšie. V prípade, že čerpadlo sa bude
prevádzkovat' v súlade s pokynmi, nie je nutná žiadna zvláštna údržba. Ložiská motora majú tukovú
náplň, která zaistí riadne mazanie ložísk počas 1 500 hodin prevádzky. V prípade nebezpečenstva
mrazu vypustíte čerpadlo odskrutkovaním vypúšťacej skrutky, která slúži na tento účel. Ak sa množstvo
čerpané čerpadlem zníži, potom je to pravdepodobne spasobené poškodením obežného kolesa. Ak
je obežné koleso prasknuté, zlomené alebo na hriadeli existujú vnútorné zoslabenia, potom sa musí
obežné koleso vymenit'. Ak je zariadenie inštalované na mieste, kde sa nemaže vykonávat' l'udský
dohl'ad (napr. záhrada pri víkendovej chate}, potom sa musí zariadenie odpojit' od siete pred od
chodem. V prípade uskladnenia alebo transportu na váčšiu vzdialenost' odporúčame vložit' jednotku
do baliacej škatule, která ju ochrání pred poškodením. Upozorňujeme vás, že čerpadlo sa musí pred
uskladnením alebo dlhším prestojom vypustit'.
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PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE
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Siet'ová zástrčka musí byť pripojená k sieti na suchom mieste!

Pripojte zariadenie k sieti vybavenej ochranou proti úrazom elektrickým prúdom v súlade s platnými
predpismi.
V prípade nenormálnej prevádzky, údržby alebo uvedenia mimo .prevádzky odpojte jednotku od
siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
Celá údržba, montáž alebo opravy zariadenia vrátane vodičov pripojenia k sieti sa smú vykonávat'
iba vtedy, keď je zariadenie odpojené od siete. Tieto opravy smie vykonávat' iba odborník.
NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v plaveckom alebo záhradnom bazéne, ak sa v bazéne nachádzajú
osoby alebo zvieratá.
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZÁRUKU
Vypršanie záručnej lehoty.
Zmeny v záručnom liste alebo tabul'ke dát.
Použitie sily, zlomené alebo prasknuté diely (napr. z dóvodu mrazu).
Upchatie, značné opotrebenie ako dósledok čerpania znečistenej vody, voda obsahujúca piesok a
voda s vysokou viskozitou.
Čerpadlo sa používa na vlhkom, mokrom mieste (napr. v zle vetranej šachte).
Nesprávne pripojenie k sieti, nesprávne použitie.
Ak je motor zatopený vodou (napr. v šachte)!
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LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH Z ARIADENÍ AKO ODPAD
_ (Nutné použit' systém na zber špeciálneho odpadu Európskej únie a v iných krajinách)
Tento symbol na zariadení alebo na obale upozorňuje na to, že výrobek sa nemóže zlikvidovat' do
bežného domového odpadu. Odovzdajte, prosím, tento výrobek v zbernom dvore, ktorý je určený na
zhromaždenie a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou nepotrebných
výrobkov budete pomáhat' chránit' životné prostredie a budete taktiež chránit' l'udské zdravie pred
ohrozenim, ku kterému móže dójst', ak nebudete dodržiavat' správny spósob likvidácie odpadov. Re
cyklácia materiálov pomáha pri ochrane prirodných zdrojov. Ak chcete získat' ďalšie informácie týka
júce sa recyklácie tohto výrobku, obrát'te sa, prosím, na kompetentně úrady, na miestny zberný dvor
alebo na predajcu, kde ste tento výrobek kúpili.
lnformácia týkajúca sa obalových materiálov:
Použité obalové materiály musia byť zlikvidované v príslušných kontajneroch na triedený odpad.
CERTIFIKÁT K V ALITY: V súlade s kontrolou TOV Rheinland,
ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. Street, 65., Maďarsko
potvrdzuje, že tento výrobek spiňa požiadavky CE (to znamená, že výrobok spÍňa príslušné európske
smernice) a že vodné čerpadlo typu JPV ....... a výrobného čísla
.. zodpovedá technickým údajom
uvedeným v tabul'ke dát a časti „lnformácie pre zákazníkov".
čo sa lýka výroby zariadenia a „Návodu na použitie", společnost' ELPUMPS KFT si vyhradzuje právo
vykonávat' zmeny. Společnost' ELPUMPS KFT zaručuje opravy zariadenia v rámci celej krajiny
prostredníctvom servisných dielní uvedených na zozname pripojeného k záručnému listu.

