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Je třeba neustále dodržovat základní bezpečnostní opatření. Chyby způsobené nerespektováním následujících 
pokynů mohou vést k těžkým zraněním a/nebo vážným nehodám. 

 

V tomto návodu jsou v rámečku použita upozornění POZOR, DŮLEŽITÉ a UPOZORNĚNÍ, která mají následující 
význam: 

 

 

Tento nápis se používá v případech, kdy hrozí nebezpečí poranění nebo nehod, pokud návody k obsluze, 
pracovní pokyny, pracovní procesy atd. nejsou přesně dodrženy nebo nejsou dodrženy vůbec. 

 

 

Tento nápis se používá v případech, kdy hrozí nebezpečí poškození zařízení, pokud návody k obsluze, pracovní 
pokyny, pracovní procesy atd. nejsou přesně dodrženy nebo nejsou dodrženy vůbec. 

 

 

Tento nápis se používá pro upozornění na určité detaily nebo informace.  

UPOZORNĚNÍ 

DŮLEŽITÉ 

POZOR 
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1 Bezpečnostní pokyny 

 

 

 

 

Přečtěte si veškeré níže uvedené bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění. Nerespektování 
bezpečnostních pokynů může vést k vážným nehodám. 

 

 Nebezpečí vyplývající ze sacího efektu čerpadla; pokud jim nezabráníte, mohou mít za následek těžké 
nebo smrtelné úrazy. Neblokujte sací potrubí na čerpadle, protože taková manipulace může způsobit 
těžká zranění nebo dokonce smrtelný úraz. 

 Elektrické propojení musí provést kvalifikovaný odborník, a to v souladu s místními předpisy. 

 Eliminujte riziko ohrožení elektrickým proudem. Nepoužívejte prodlužovací kabely. 

 Nikdy ponorné čerpadlo nepřipojujte do sítě nebo neodpojujte od sítě, pokud jste ve vodě. 

 Nikdy na ponorném čerpadle neprovádějte žádné práce, jestliže je zařízení ještě připojeno k elektrické 
síti. 

 Držte děti v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení. 

 Nikdy dětem nedovolte manipulovat se zařízením. 

 

 

 

2 Všeobecné informace 

2.1 Bezpečnostní pokyny 

 

Vaše ponorné čerpadlo bylo po vyrobení důkladně otestováno a továrnu opustilo v technicky bezvadném stavu. 
V zájmu zachování tohoto řádného stavu a zajištění bezpečného fungování by měl uživatel vždy dodržovat 
všechny pokyny doporučené v tomto návodu. Pokud ponorné čerpadlo vykazuje známky toho, že již není možné 
zaručit jeho bezpečný provoz, musí být zařízení okamžitě odpojeno od elektrické sítě a zajištěno proti 
neúmyslnému opětovnému zapnutí. 
 
 
Tento případ nastává: 
 

 jestliže zařízení vykazuje viditelná poškození. 
 pokud se zařízení jeví jako nefunkční. 
 po dlouhodobějším skladování za nepříznivých podmínek. 

 

2.2 Škody vzniklé při přepravě 

 

Vaše ponorné čerpadlo bylo pro účely přepravy pečlivě zabaleno. Při převzetí se prosím ujistěte, že je balení 
v nepoškozeném stavu a že obsahuje všechny součásti. Pokud jste si doručení objednali prostřednictvím 
zásilkové služby, ujistěte se, že je dodávka kompletní. Škody vzniklé při přepravě musejí být okamžitě 

nahlášeny přepravci (spediční společnosti, resp. zásilkové službě). Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě 
nese přepravce, nikoliv dodavatel. 
 
 
 
 
 

Tato výstražná upozornění nemohou zahrnovat všechna možná rizika a nebezpečí. 

 

DŮLEŽITÉ 
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2.3 Záruka 

 
Záruku týkající se bezpečnosti provozu a spolehlivosti přebírá výrobce pouze za následujících podmínek: 
 

 Ponorné čerpadlo bude zabudováno a provozováno v souladu s návodem k montáži a obsluze. 
 

  Při opravách budou použity pouze originální náhradní díly (záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly). 
 

2.4 Následné škody 

 

Za škody na výrobku, které vzniknou v důsledku nerespektování pokynů v tomto návodu, nemůžeme převzít 
odpovědnost. 

3 Odstranění závad 

Pokud by ponorné čerpadlo nefungovalo, zkontrolujte následující body: 

 
 Zkontrolujte ochranný vypínač proti chybnému proudu, resp. zařízení vyzkoušejte na jiné zásuvce, abyste 

se ujistili, že je k dispozici napětí (230 V). 
 

 Zkontrolujte maximální uvedenou dopravní výšku, resp. případné vady a praskliny na připojené odtokové 
hadici. 

 
 Eventuální nánosy řas můžete spláchnout zahradní hadicí. 

 
 Odstraňte z ponorného čerpadla spodní desku (za tímto účelem otočte kroužkem na spodní straně 

ponorného čerpadla), abyste se dostali k hnacímu kolu. Otočte hnacím kolem a ujistěte se, že žádná 
část není zlomená nebo zablokovaná. 
 

Pokud čerpadlo vydává neobvyklý hluk: 

 
 Zkontrolujte hladinu vody v čerpadle a ujistěte se, že je dostatečně vysoko, aby čerpadlo mohlo fungovat. 

 
 Odstraňte z ponorného čerpadla spodní desku (za tímto účelem otočte kroužkem na spodní straně 

ponorného čerpadla), abyste se dostali k hnacímu kolu. Otočte hnacím kolem a ujistěte se, že žádná 
část není zablokovaná. 
 

 Jakmile odstraníte spodní desku, můžete prsty vyjmout hnací kolo včetně kotvy. 
 

 Omyjte hnací kolo včetně kotvy čistou vodou. V případě prasklin nebo jiných poškození se prosím obraťte 
na servisní středisko. 

 

4 Technické údaje 

 Výkon 120 wattů 

 Ochranná třída IP 68 

 Napětí 230 V 

 Max. dopravované množství 3.200 l/h 

 Max. dopravní výška 2,8 m 

 Hloubka ponoru 2 m 

 Max. velikost pevných částic 2 mm 

 Připojovací kabel 3 m 

 Univerzální přípojka ¾“ AG 
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5 Pokyny pro budoucnost 

 Pozor – Před uvedením ponorného čerpadla do provozu si pečlivě pročtěte všechny návody. 

 Aby čerpadlo pracovalo na plný výkon, musí být nainstalováno na rovné ploše. 

 Nikdy čerpadlo nenechte v chodu bez vody.  

 Pokud je čerpadlo v provozu, nezvedejte je, nepřenášejte ani za ně netahejte. 

 Postarejte se o přiměřené chlazení čerpadla. 

 Elektrický kabel se nesmí vyměňovat.  V případě poškození se čerpadlo nesmí dále používat.

 Než ruku ponoříte do vody, odpojte čerpadlo od sítě. 

 Ponorné čerpadlo používejte pouze tehdy, jestliže je zcela ponořeno ve vodě. 

6 Čištění 

Než čerpadlo začnete čistit, nejprve je odpojte od sítě. Poté použijte kartáč a očistěte čerpadlo od nečistot pod 

tekoucí vodou. 

7 Servisní služby 

Ohledně technických informací, chybějících dílů nebo v případě reklamací se prosím obraťte přímo na náš 
zákaznický servis: 

Steinbach VertriebsgmbH 
Aistingerstrasse 2 
A – 4311 Schwertberg 

Tel. pro volání z Rakouska: (0820) 200 100 119 (0,145 € / min. ze všech sítí) 
Tel. pro volání z Německa: (0180) 5 405 100 119 (0,14 € / min. z pevné sítě, z mobilního telefonu max. 0,42 
€ / min.) 
FR/IT/CZ/HU/HR/SK/SLO/RO/BG/TR:  +43 (0) 7262 / 61431-0 

E-mail: service@steinbach.at 
www.steinbach.at 

Prodejce čerpadel FLAT:

www.bazenonline.cz

http://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/7-1-Bazenove-prislusenstvi/0/5/597-Cerpadlo-FLAT-3000-pro-uplne-vypusteni-bazenu

