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Eredeti használati útmutató 

MERÜLŐSZIVATTYÚ  

 

REP 750                      REP 1100 INOX 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. Fogantyú az áthelyezéshez 

3. Úszókapcsoló 

4. Vízbevezetés 

5. Vízkimenet 

 

MŰSZAKI ADATOK 

 

Modell REP 750 

Feszültség / frekvencia 230–240 V~, 50 Hz 

Teljesítmény 750 W 

Max. szállítási mennyiség 12500 l/h 

Max. szállítási magasság 8 m 

Merülési mélység 7 m 

Kábel hossza 10 m 
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Modell REP 1100 INOX 

Feszültség / frekvencia 230–240 V~, 50 Hz 

Teljesítmény 1100 W 

Max. szállítási mennyiség 15000 l/h 

Max. szállítási magasság 9,5 m 

Merülési mélység 7 m 

Kábel hossza 10 m 

 

 

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. 
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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. 

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 ≤ 30 mA névleges értékű hibaárammal kell rendelkeznie. 

 

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. 

 

 

HELYES HASZNÁLAT 
Az úszókapcsolóval ellátott szivattyú különösen szennyezett vagy idegen részecskéket tartalmazó víz 

kiszivattyúzására való kerti tóból, pincéből, csatornaaknából, árokból vagy vízzel elárasztott helyiségből. 

A gyártó nem vállalja a felelősséget bárminemű kárért, ha az a készülék helytelen használatából vagy rajta 

végzett jogtalan beavatkozásból ered. 

A merülőszivattyú 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! 

 

TELEPÍTÉS 
A merülőszivattyú telepítését az alábbi módon kell elvégezni: 

 

Mozdulatlan helyzetben csatlakoztatott kemény csővel vagy mozdulatlan állapotban csatlakoztatott 

hajlékony tömlővel.  

 

Ne feledje!  

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

akasztva telepíteni. A merülőszivattyút a speciálisan erre a célra szolgáló fogantyúra kell akasztani, vagy az 

akna fenekén kell elhelyezni. A szivattyú szabályos működésének biztosítása érdekében az akna fenekét 

mindenfajta iszaptól és szennyeződéstől mentesen kell tartani.  

Ha a szint túlzottan lecsökken, az aknában lévő iszap gyorsan kiszárad, és ellehetetleníti a szivattyú 

leengedését. Ezért feltétlenül rendszeresen ellenőrizni kell a merülőszivattyú motorját (a motor 

beindításával). Az úszó úgy van beállítva, hogy a szivattyú azonnal beindítható legyen. 
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Megjegyzés!  

Az aknának, amelyben a szivattyút elhelyezte, legalább 40 x 40 x 50 cm méretűnek kell lennie, hogy az 

úszókapcsoló szabadon mozoghasson. 

 

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. 

 

A bekapcsolási pont beállítása 

Az úszókapcsoló bekapcsolási pontját a beállítóvájatok segítségével lehet beállítani. 

A szivattyú bekapcsolása előtt ellenőrizze az alábbiakat: 

 Az úszókapcsolót úgy kell felszerelni, hogy a bekapcsolási pontnak megfelelő szintet egyszerűen, nagyobb 

erőfeszítés nélkül el lehessen érni. Ennek a pontnak a teljesüléséről a következő módon győződhet meg: 

helyezze a szivattyút egy vízzel telt edénybe, óvatosan emelje fel az úszókapcsolót, majd újra engedje el. 

Ilyen módon ellenőrizheti, beindul és megáll-e a szivattyú. 

Győződjön meg róla, hogy az úszókapcsoló feje és az úszókapcsolót rögzítő berendezés közti rés nem túl 

kicsi-e. Ha ez a rés nem elég széles, nem garantálható a hibátlan működés. 

Ami a beállítást illeti, győződjön meg róla, hogy a szivattyú megállítása előtt az úszókapcsoló nem ér hozzá 

az akna fenekéhez. Figyelmeztetés! A száraz működéssel kapcsolatos veszélyek. 

Ha módosítani kell az indítási szintet, csúsztassa be az úszó kábelét abba a vágatba, ami a fogantyún e célra 

van kialakítva. 

 

 

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. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Ok Hiba Hibaelhárítás 

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

a tápkábel az elektromos 

hálózathoz  

Az úszókapcsoló nem működik  Állítsa az úszókapcsolót 

magasabb állásba  

A szivattyú nem szív  A szívószűrő eltömődött  Tisztítsa ki a szívószűrőt  

A nyomótömlő megtekeredett 

vagy megtört  

Egyenesítse ki a tömlőt  

A szivattyú nem kapcsol ki  Az úszókapcsolót nem lehet 

alacsonyabb állásba tenni  

Helyezze a szivattyút megfelelő 

pozícióba  

A szállítási mennyiség 

korlátozott  

A szívószűrő eltömődött  Tisztítsa ki a szívószűrőt  

A túlságosan szennyezett víz 

csökkenti a szivattyú 

teljesítményét  

Tisztítsa ki a szivattyút, és 

cserélje ki záróalkatrészeket  

A szivattyú rövid idő után 

kikapcsol  

A víz túl szennyezett  Húzza ki a szivattyút az 

elektromos hálózatból, és az 

aknával együtt tisztítsa ki  

A motor biztonsági kapcsolója 

kikapcsolja a szivattyút  

A víz hőmérséklete túl magas  Tartsa be a víz maximális 

hőmérsékletét 

 

 

 


