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Eredeti használati útmutató 

KERTI SZIVATTYÚ / HÁZI VÍZMŰ  

 

REJP 1200             REHS 1224 F 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.  

Gyártó: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, Jičín, Cseh Köztársaság 
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A GÉP LEÍRÁSA (1. ábra) 

 
1. Motorház 2. Be-/kikapcsoló (ON/OFF) 

3. Fogantyú az áthelyezéshez 4. Vízbevezetés 

5. Vízkimenet 6. A víztöltő nyílás kupakja 

7. Szivattyútest 8. A kieresztőnyílás kupakja 

9. Levegőtartály 10. Nyomásmérő 

 

MŰSZAKI ADATOK 
Modell REJP1200 

Feszültség / frekvencia 230–240 V~, 50 Hz 

Teljesítmény 1200W 

IP száma IP X4 

Max. szállítási mennyiség 3800 l/h 

Max. szállítási magasság 48 m 

Szívómagasság 7 m 

Szívócsatlakozó 1"G1      30 mm 

Nyomócsatlakozó 1"G1      30 mm 

Hangteljesítményszint: LwA 85 dB 

 
Modell REHS1224F 

Feszültség / frekvencia 230–240 V~, 50 Hz 

Teljesítmény 1200W 

IP száma IP X4 

Max. szállítási mennyiség 3800 l/h 

Max. szállítási magasság 48 m 

Szívómagasság 7 m 

Szívócsatlakozó 1"G1      30 mm 

Nyomócsatlakozó 1"G1      30 mm 

Hangteljesítményszint: LwA 85 dB 
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JELMAGYARÁZAT 

 

 
Veszélyt vagy figyelmeztetést jelez.   

 
Olvassa el a használati útmutatót. 

 

Ha azt tapasztalja, hogy a kábel sérült vagy szakadt, azonnal húzza ki a 

konnektorból. 

 

A csatlakozót a karbantartás megkezdése előtt is ki kell húzni az elektromos 

hálózatból. 

 

A hosszabbító kábelt éles tárgyaktól megfelelő távolságba helyezze, hogy 

elkerülje az áramütés veszélyét. 

 

Megfelel a hatályos európai irányelveknek és rendelkezéseknek. 

 

Az áthúzott kerekes szemetesedényt ábrázoló jel azt jelenti, hogy a készüléket 

és alkatrészeit a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni. A használt 

készüléket a hulladék környezetkímélő megsemmisítésére vonatkozó helyi 

előírásokkal összhangban kell újrahasznosításra leadni. Azzal, hogy az így 

megjelölt készüléket elkülöníti a háztartási hulladéktól, hozzájárul az 

égetőművekbe és szemétlerakókba küldött hulladék mennyiségének 

csökkenéséhez, és minimalizálja az emberi egészségre és a környezetre 

gyakorolt kedvezőtlen hatását. 

 

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

 
FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági előírást és minden mellékelt utasítást. Az alábbi utasítások 

figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz vagy súlyos sérülés lehet a következménye. 

Minden biztonsági utasítást és instrukciót biztonságos helyen tároljon, hogy később is 

használhassa. 

 

 A termék összhangban van az elektromos berendezésekre vonatkozó hatályos biztonsági előírások 

követelményeivel. 

 

 A helytelen használati mód következménye személyi sérülés és anyagi kár lehet. Olyan személy, aki 

nem ismerkedett meg ezzel az útmutatóval, nem kezelheti ezt a gépet.  

 

 Gyermekeknek és kiskorúaknak tilos a készüléket kezelni. 

 

 A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék típuscímkéjén található adatoknak. 
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 A készüléket csak egy hibaáram elleni védelmet biztosító biztosítékon keresztül szabad a hálózathoz 

csatlakoztatni, mégpedig, amennyiben a készüléket medencében, kerti tóban vagy kútban használja, 

ennek a biztosítéknak meg kell felelnie a VDE 0100 szabványnak, a hibaáram névleges értékének 

pedig ≤ 30 mA-nak kell lennie. 

 

 Gondoskodjon róla, hogy az elektromos hálózathoz történő csatlakozás helyét ne érje nedvesség vagy 

víz. 

 

 Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a készüléket és a kábeleket, nincs-e rajtuk sérülés. 

 

 Ne engedje, hogy gyermekek a hálózathoz csatlakoztatott készülék közelébe menjenek. 

 

 Mielőtt a készüléken bármilyen munkát végez, mindig húzza ki a kábel csatlakozóját az elektromos 

hálózatból. 

 

 A kábelt mindig csak a csatlakozójánál fogva húzza ki az elektromos hálózatból. 

 

 Óvja a csatlakozót és a kábelt a magas hőtől, olajtól és éles peremektől. 

 

 A nyomástartó vezetékeket és a tápkábelt ne használja a készülék rögzítésére vagy áthelyezésére. 

 
Veszély! 

Ha ezt a vízszivattyút medencében, kerti tóban vagy hasonló víztárolóban használják, csak olyan hibaáram 

elleni védelmet biztosító berendezésről (RCD) kaphatja a tápellátást, amelynek névleges hibaáram értéke 

nem haladja meg a 30 mA-t. Ezt a berendezést folyamatosan működőképes állapotban kell tartani, hogy 

biztosítani lehessen a vízszivattyú biztonságát és megbízhatóságát. Ezenkívül a szivattyút stabil alapra kell 

helyezni, nehogy leessen. 

HELYES HASZNÁLAT 
A modelleket nem emberi fogyasztásra szánt víz szivattyúzására tervezték, és egyéb célú használata a kezelő 

sérülésével és/vagy a szivattyú, illetve más tárgyak meghibásodásával járhat. 

 

A balesetek túlnyomó többségét megelőzheti azzal, ha az útmutatóban és a szivattyún található címkék 

minden utasítását betartja. Az alábbiakban megtalálja a leggyakrabban felmerülő veszélyek leírását és a 

megfelelő biztonsági előírásokat, amelyek védelmet biztosítanak a kezelőnek és más személyeknek: 

Biztonsági okokból tilos a szivattyút gyúlékony, toxikus vagy maró folyadékok, pl. benzin vagy savak 

szálítására használni. 

 

A kerti szivattyú szerkezetéből adódóan legfeljebb 35 °C hőmérsékletű víz keringető szivattyúzására való. 

Ezt a szivattyút nem szabad más folyadékok, különösen üzemanyag, folyékony tisztítószerek és egyéb vegyi 

anyagok szivattyúzására használni! 

 

Vigyázat: Ez a vízszivattyú tiszta vízben történő működésre szolgál. Használata a kert öntözésére, a 
háztartás vízzel történő ellátására, és a kert vagy mezőgazdasági talaj nedvesítésére terjed ki. 

o Ezt a vízszivattyút nem szabad hosszasan kitenni szennyeződések, homok, kövek, ragadós anyagok 
stb. hatásának, amelyek a szállított anyagokba keveredhettek. Mivel a szállított anyagok korrozív 
hatású vegyi anyagokat tartalmazhatnak, különös figyelmet kell szentelni annak, hogy megakadályozza 
ezeknek az anyagoknak a hatását a vízszivattyú házára. Tilos a vízszivattyút ivóvíz továbbítására 
használni. 

 

 
  



6 

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
Ne feledje!  

A szivattyút sehová nem szabad alátámasztás nélkül, csak a saját kihúzható csövére vagy tápkábelére 

akasztva telepíteni.  

 

Fontos megjegyzés!  

Ha a hálózati kábel vagy csatlakozója külső hatásra meghibásodik, javítását csak megfelelő képesítéssel 

rendelkező szerelő végezheti szabványos pótalkatrész felhasználásával. Így biztosítható, hogy teljesíti az 

elvárt biztonsági normákat. 

 

Ön a felelős a saját biztonságáért. Ha üzembe helyezés előtt megfelelő időt szán a készülék ellenőrzésére és 

előkészítésére, jelentősen csökkenti a sérülésveszélyt. 

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és bizonyosodjon meg róla, hogy megértette. Meg kell ismerkednie 

a kezelőegységek céljával és használatuk módjával. 

Mielőtt a szivattyút üzembe helyezi, ismerje meg rendeltetését és működési módját. Feltétlenül tudnia kell, 

mihez kezdjen vészhelyzet esetén. 

Pontosan határozza meg, milyen folyadékot fog szivattyúzni. Ezt a szivattyút kizárólag nem emberi 

fogyasztás céljára való víz szivattyúzására fejlesztették ki. 

            

A szívócső csatlakoztatása 

Kemény vagy hajlékony csövet használjon, általánosan beszerezhető csatlakozó alkatrészekkel. Ha 

szívótömlőt használ, az tartós szerkezetű legyen, és ne legyen meghajlítva. A tömlőnek elég hosszúnak kell 

lennie, ám ne legyen hosszabb a szivattyú maximális szívóteljesítményénél. Ebben az esetben a szivattyú 

optimális teljesítményre képes, ha nem helyezik túl messze a vízforrás szintjétől. Az önszívás időtartama a 

víz bevezetésére szolgáló tömlő hosszától függ.  

 

A vízbevezetésre szolgáló tömlő végéhez egy rögzítőbilinccsel csatlakoztatni kell egy szűrőt, ami teljesíti a 

vízszivattyú követelményeit. 
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FIGYELEM! 

A szivattyú üzembe helyezése előtt a szűrőt biztonságosan csatlakoztatni kell a vízbevezetésre szolgáló 

tömlő végéhez. A szűrő kiszűr minden szennyeződést, ami akadályozza a víz megfelelő átfolyását, és 

tönkreteheti a szivattyú meghajtását. 

Megfelelően szerelje fel a tömlőcsatlakozást és a rögzítőbilincset, hogy megakadályozza a levegő szivárgását 

és a szivattyú teljesítményének csökkenését. A rosszul tömített vízbevezető tömlő korlátozza a vízszivattyú 

teljesítményét. A lazán vagy nem elég stabilan csatlakoztatott vízbevezető tömlő csökkenti a vízszivattyú 

teljesítményét, és korlátozza szívóképességét. 

 

A nyomócső csatlakoztatása 

Kemény vagy hajlékony csövet használjon, általánosan beszerezhető csatlakozó alkatrészekkel. Nagy 

átmérőjű, rövid tömlő használata ajánlott. A kis átmérőjű, nagyon hosszú cső növeli az ellenállást a 

vízátfolyás során, és csökkenti a szivattyú teljesítményét. 

MEGJEGYZÉS 

Alaposan húzza meg a tömlő rögzítőbilincseit, hogy megakadályozza, hogy a tömlő leessen vagy 

lecsússzon a nagy nyomás hatására. 

 

HASZNÁLATA 
Üzembe helyezés előtt 

Biztonsága és a készülék maximális élettartama érdekében nagyon fontos, hogy az üzembe helyezés előtt 

elég időt szenteljen a készülék állapotának ellenőrzésére. Mielőtt a szivattyút üzembe helyezi, győződjön 

meg róla, hogy minden megállapított hibát eltávolított, vagy hogy ezek eltávolítását megfelelő 

szakszervizre bízta. 

Az ellenőrzés megkezdése előtt gondoskodni kell róla, hogy a szivattyú sima felületen legyen, és hogy a 

motor kapcsolója kikapcsolt („OFF”) állásban legyen. 

 

A szivattyú állapotának ellenőrzése 

Ellenőrizze, nem mutatja-e a szivattyú meghibásodás jeleit. Ellenőrizze, hogy a szivattyú környékén vagy 

alatta nincsenek-e szivárgó olajra vagy benzinre utaló foltok. Távolítsa el a túl sok szennyeződést és 

hulladékanyagot, különösen a zajszűrő és az indítókapcsoló környékéről. 

 

A kieresztő és a szívó csövek ellenőrzése 

Ellenőrizze a csövek vagy tömlők általános állapotát. Mielőtt a tömlőket csatlakoztatja a szivattyúhoz, 

ellenőrizze, hogy jó állapotban vannak-e. 

Ne felejtse el, hogy a szívótömlőt ki kell párnázni, hogy megbízhatóan működjön. Bizonyosodjon meg róla, 

hogy a szívótömlő csatlakozóelemének tömítése jó állapotban van. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozóelemek és a rögzítőbilincs biztonságosan fel van szerelve. 
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Ellenőrizze, hogy a szűrő jó állapotban van-e, és megfelelően van-e felszerelve a szívócső végére. 

 

A szívóedény megtöltése vízzel 

  

 

 

 

1) A munka megkezdése előtt a szivattyút fel kell tölteni vízzel. 

2) Távolítsa el a víztároló edény töltőnyílásának kupakját, és az edényt töltse meg teljesen vízzel. 

3) Tegye vissza a töltőnyílás kupakját, és rögzítse. 

 

MEGJEGYZÉS: Ha szivattyút száraz állapotban üzemelteti, kárt okozhat a tömítésben. Ha a szivattyú 

szárazon fut, azonnal ki kell kapcsolni a motorját. Átöblítés előtt várjon legalább 20 percet, hogy a 

szivattyú kihűljön. (Töltse meg a szivattyú víztároló edényét.) 

 

A motor beindítása 

 

 

„I“ = bekapcsolva, „O“ = kikapcsolva 

 Töltse fel a szívótartályt vízzel. 

 Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz. 

 Nyomja meg a kapcsolót, és állítsa „I” állásba. 

 

A motor leállítása 

Nyomja meg a kapcsolót, és állítsa „O” állásba. 
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KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 
- A készüléken végzett bármilyen tevékenység előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból. 

- A műanyag alkatrészek tisztítására használjon nedves szövetet. 

 

Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy éles tárgyat. 

Háromhavonta ellenőrizze az úszókapcsoló működését. 

Tiszta víz segítségével távolítson el minden szennyeződést a szivattyú házáról és az úszókapcsolóról. 

Háromhavonta tisztítsa meg az akna fenekét és falait. 

 

Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket használja. Ha az általunk végrehajtott 

minőségellenőrzések és az Ön által végrehajtott karbantartás ellenére a készülék meghibásodna, a javítását 

bízza elektrotechnikai képesítéssel és megfelelő jogosítványokkal rendelkező szakemberre. 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Ok Hiba Hibaelhárítás 

Az elektromos motor fut, de a 

szivattyú nem szívja a vizet  

A szivattyú háza nincs megtöltve 

vízzel  

Töltse fel a szivattyút vízzel  

A szivattyú szívócsöve 

elrepedt/megtekeredett 

Ellenőrizze, és hárítsa el a 

problémát 

A szívónyílás eltömődött Tisztítsa ki, és kapcsolja be újra a 

szivattyút 

A szívásszűrő eltömődött Tisztítsa ki, és kapcsolja be újra a 

szivattyút 

A szivattyú nem indul be  Nincs tápellátás  Ellenőrizze, csatlakoztatva van-e 

a tápkábel az elektromos 

hálózathoz  

A kapcsoló nincs bekapcsolva Állítsa a kapcsolót „I” állásba  

A szállítási mennyiség 

korlátozott  

A szívócső eltömődött Tisztítsa ki a szívócsövet 

A szívásszűrő eltömődött Tisztítsa ki a szűrőt 

A szivattyú eldugult Szedje szét a szivattyút, és 

tisztítsa ki 

A szivattyú rövid idő után 

kikapcsol  

A víz túl szennyezett  Tisztítsa ki a szívócsövet és a 

szivattyút. Szereljen fel 

szívásszűrőt 

 

 

 


