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1. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

�
� Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji 

obsługi i przestrzeganie zawartych w niej 

zaleceń. Prosimy zapoznać się na podstawie tej 

instrukcji z urządzeniem, jego prawidłowym 

użytkowaniem oraz wskazówkami dotyczącymi 

bezpieczeństwa.

� Należy podjąć odpowiednie środki 

zabezpieczające urządzenie przed dostępem 

dzieci.

� W miejscu pracy urządzenia odpowiedzialność w 

stosunku do osób trzecich ponosi użytkownik.

� Przed uruchomieniem należy sprawdzić w 

fachowy sposób, czy działają wszystkie 

wymagane zabezpieczenia elektryczne. 

� �
W zbiornikach wodnych, stawach ogrodowych i
basenach oraz w ich otoczeniu użycie pompy
jest dopuszczone wyłącznie z łącznikiem
ochronnym napięciowym z prądem
wyzwalającym do 30 mA (zgodnie z VDE 0100
część 702 i 738)
Pompy nie używać w basenach, brodzikach i
innych zbiornikach wodnych, w których w czasie
pracy urządzenia znajdują się ludzi lub
zwierzęta.
Użycie pompy w czasie, gdy w zbiorniku
znajdują się ludzie lub zwierzęta jest zabronione.
W razie konieczności skonsultować się z
elektrykiem!

� Przed każdym użyciem urządzenie należy 

poddać oględzinom. Nie wolno używać 

urządzenia, gdy elementy zabezpieczające są 

uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie wyłączać 

zabezpieczeń.

� Urządzenie wolno użytkować tylko zgodnie z 

jego przeznaczeniem podanym w niniejszej 

instrukcji obsługi.

� Za bezpieczeństwo w miejscu pracy urządzenia 

odpowiedzialny jest jego właściciel.

� W przypadku uszkodzenia kabla albo wtyczki na 

skutek oddziaływań zewnętrznych, nie wolno 

naprawiać kabla! Kabel należy wymienić.

Pracę tę może wykonać tylko uprawniony 

elektryk.

� Napięcie przemienne 230 V podane na tabliczce 

znamionowej urządzenia powinno być zgodne z 

napięciem sieci.

� Zabrania się podnoszenia, transportowania oraz 

mocowania urządzenia przy użyciu kabla.

� Należy zapewnić, aby elektryczne złącza 

wtykowe umieszczone były w miejscach 

zabezpieczonych przed zalaniem wodą wzgl. 

zabezpieczone przed wilgocią.

� Przed przystąpieniem do pracy przy wodociągu 

domowym należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę 

kabla zasilającego.

� Nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie 

oddziaływanie strumienia wody. 

� Za zachowanie obowiązujących na miejscu 

przepisów BHP i instalacyjnych odpowiedzialny 

jest użytkownik. (Prosimy o ewent. 

poinformowanie się u uprawnionego elektryka).

� Użytkownik powinien wykluczyć możliwość 

wystąpienia szkód wtórnych na skutek zalania 

pomieszczeń w przypadku awarii urządzenia, 

przez podjęcie odpowiednich kroków (np. 

instalację alarmu, pompy rezerwowej itp.). 

� W razie awarii urządzenia prace naprawcze 

może wykonać jedynie uprawniony elektryk lub 

serwis firmy ISC.

� Wodociąg domowy nie może pracować na 

sucho lub z całkiem zamkniętym przewodem 

ssącym. Uszkodzenia urządzenia na skutek 

pracy na sucho powoduje wygaśnięcie gwarancji 

producenta.

� Urządzenia nie używać w basenach.

� Urządzenia nie wbudowywać w obieg instalacji

wody pitnej.

2. Trwałość

Maksymalna temperatura przetłaczanej cieczy nie

powinna przekraczać +35 °C w stałym trybie pracy.

Za pomocą pompy nie wolno przetłaczać palnych,

gazujących lub wybuchowych cieczy.

Zabrania się również przetłaczania cieczy

agresywnych (kwasów, ługów, przecieków z

silosów) oraz płynów zawierających materiały cierne

(piasek).
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3. Przeznaczenie

Zakres zastosowania
� Do nawadniania i podlewania terenów zielonych, 

grządek warzywnych i ogrodów

� Do zasilania zraszaczy trawników

� Do pobierania wody ze stawów, strumieni, 

zbiorników z deszczówką i studni pod 

warunkiem zastosowania filtra wstępnego.

� Jako urządzenie hydroforowe

Czynniki robocze
Do przetłaczania wody czystej (słodkiej), wody

deszczowej lub słabych ługów mydlanych/ wody

użytkowej 

4. Wskazówki dotyczące obsługi
Zasadniczo zalecamy stosowanie filtra wstępnego i

zestawu ssącego składającego się z węża ssącego,

kosza ssawnego i zaworu zwrotnego, aby zapobiec

długim czasom powtórnego zasysania i

niepotrzebnym uszkodzeniom pompy przez

kamienie i ciała obce.

5. Dane techniczne:

Zasilanie sieciowe: 230V ~ 50 Hz

Pobór mocy: 600 W

Wydajność pompy: 3600 l/h

Wysokość tłoczenia: 40 m

Ciśnienie tłoczenia: 4 bar

Wysokość zasysania: 8 m

Przyłącze ciśnieniowe i ssące: 1” IG

Temperatura wody: 35°C

Pojemność zbiornika: 20 l

Ciśnienie załączania przy ok.: 1,5 bar

Ciśnienie wyłączania przy ok.: 3 bar

6. Przyłącze elektryczne

� Podłączyć do zasilania z gniazdka sieciowego 

230 V ~ 50 Hz z wtykiem ochronnym. 

Bezpiecznik co najmniej 10 A.

� Silnik jest zabezpieczony przed przeciążeniem 

lub zablokowaniem za pomocą wbudowanego 

czujnika temperatury. Czujnik temperatury 

wyłącza automatycznie pompę w przypadku 

przeciążenia, a po wystygnięciu pompa włącza 

się samoczynnie.

7. Przewód ssący

� Średnica przewodu ssącego, niezależnie czy jest 

to wąż czy też rura, powinna wynosić co 

najmniej 1 cal; przy wysokości zasysania 

powyżej 5 m zalecana je średnica 1 1/4 cala. 

� Na przewodzie ssącym należy zamontować 

zawór ssący (zawór stopowy) z koszem 

ssawnym. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to w 

przewodzie ssącym należy zainstalować zawór 

zwrotny.

� Przewód ssący do pobierania wody należy 

ułożyć ze wzniosem w kierunku pompy. 

Bezwzględnie należy unikać prowadzenia 

przewodu ssącego powyżej wysokości pompy, 

pęcherzyki powietrza w przewodzie ssącym 

opóźniają i utrudniają zasysanie.

� Przewód ssący i tłoczny należy zainstalować w 

taki sposób, aby nie wywierały one 

mechanicznego nacisku na pompę.

� Zawór ssący należy umieścić na dostatecznej 

głębokości w wodzie, aby zapobiec pracy 

pompy na sucho na skutek obniżenia stanu 

wody.

� Nieszczelny przewód ssący utrudnia zasysanie 

wody na skutek zassania powietrza.

� Należy unikać zasysania ciał obcych (piach itp.), 

jeżeli jest to konieczne należy zainstalować filtr 

wstępny.

8. Przyłącze przewodu tłocznego

� Przewód tłoczny (o przekroju co najmniej 3/4”) 

należy podłączyć bezpośrednio lub za pomocą 

podłączenie

przewodu

ssącego

podłączenie przewodu

ciśnieniowego
1
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złączki gwintowanej do przyłącza ciśnieniowego 

(1” IG ) pompy.

� Oczywiście, można też podłączyć wąż 

ciśnieniowy 1/2” za pomocą odpowiednich 

dwuzłączek. Na skutek mniejszej średnicy węża 

ciśnieniowego wydajność pompy ulegnie 

zmniejszeniu. 

� W trakcie procesu zasysania cała armatura 

odcinająca (dysze wtryskowe, zawory itp.) 

powinna być całkiem otwarta, aby zawarte w 

przewodzie ssącym powietrze mogło się ulotnić 

na zewnątrz.

9. Uruchomienie

� Przenośne urządzenie hydroforowe ustawić na 

stałym, równym i poziomym podłożu.

� Przez przyłącze ciśnieniowe napełnić wodą 

obudowę pompy. Napełnienie wodą przewodu 

ssącego przyspiesza zasysanie.

� Podłączyć szczelnie przewód ssący i tłoczny.

� Zamknąć przewód tłoczny.

� Podłączyć pompę – zasysanie przy max. 

wysokości zasysania może trwać do 5 minut. 

� Pompa wyłącza się po uzyskaniu ciśnienia 

wyłączania 3 bar.

� Po spadku ciśnienia na skutek zużycia wody 

pompa włącza się ponownie samoczynnie 

(ciśnienie załączania ok. 1,5 bar)

10. Wskazówki dotyczące konserwacji

� Przenośne urządzenie hydroforowe jest w 

zasadzie bezobsługowe.

Aby uzyskać długi okres użytkowania zalecamy 

jednak regularną kontrolę i pielęgnację.

Uwaga!
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym należy
odłączyć przenośne urządzenie hydroforowe od
napięcia zasilającego, w tym celu wyciągnąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka
sieciowego.

� Przed dłuższym okresem nieużytkowania 

urządzenia lub przed okresem zimowym należy 

pompę dokładnie przepłukać wodą, całkowicie 

opróżnić i przechowywać w suchym stanie i 

miejscu.

� W razie niebezpieczeństwa wystąpienia 

przymrozku pompę należy całkowicie opróżnić.

� Po dłuższych okresach wyłączenia z eksploatacji 

należy sprawdzić, czy wirnik pompy pracuje 

prawidłowo, krótko załączając i wyłączając 

pompę.

� W razie niedrożności urządzenia należy 

podłączyć przewód tłoczny do przewodu 

instalacji wodociągowej i zdjąć wąż ssący. 

Otworzyć dopływ wody z przewodu instalacji 

wodociągowej.

Włączyć kilka razy pompę na ok. 2 

sekundy. W większości przypadków można w 

ten sposób usunąć przyczynę niedrożności.

� W zbiorniku ciśnieniowym znajduje się 

elastyczny worek na wodę oraz komora 

powietrzna, której ciśnienie powinno wynosić 

max. ok. 1,3 bar. Na skutek pompowania wody 

do worka ulega on rozszerzeniu i zwiększa 

ciśnienie w komorze powietrznej, aż do 

osiągnięcia ciśnienia wyłączenia. W przypadku 

za niskiego ciśnienia powietrza należy je 

zwiększyć. W tym celu odkręcić plastikową 

pokrywę zbiornika i za pomocą pompki do opon 

samochodowych podłączonej do zaworu 

uzupełnić brakujące ciśnienie. 

11. Wymiana przewodu elektrycznego

Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego!
Uszkodzony przewód elektryczny może
wymienić tylko uprawniony elektryk.
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Uwaga!
Przenośne urządzenie hydroforowe nie może pracować na sucho.

13. Zamawianie części zamiennych

Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:

� Typ urządzenia

� Nr wyrobu

� Nr identyfikacyjny urządzenia

� Nr wymaganej części zamiennej

Aktualne ceny i informacje znajdą Państwo na stonie www.isc-gmbh.info

Kategorycznie informujemy, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności producenta za szkody na skutek

wadliwości produktu, nie odpowiadamy za szkody spowodowane przez nasze urządzenia, które powstały na

skutek nieprawidłowo wykonanych napraw lub niezastosowania przy wymianie oryginalnych części

zamiennych, bądź też niewykonywania napraw w serwisie naprawczym firmy ISC.

12. Usterki

Silnik nie uruchamia się

Przyczyny Usuwanie
Brak napięcia w sieci Sprawdzić napięcie  

Zablokowany wirnik pompy – zadziałał czujnik Rozłożyć pompę na części i wyczyścić  

temperatury 

Pompa nie zasysa
Przyczyny Usuwanie 
Zawór ssący niezanurzony w wodzie Umieścić zawór ssący w wodzie  

Korpus pompy nienapełniony wodą Napełnić wodą przyłącze ssące pompy  

Powietrze w przewodzie ssącym Sprawdzić szczelność przewodu ssącego  

Nieszczelny zawór ssący Wyczyścić zawór ssący  

Zapchany kosz ssawny (zawór ssący) Wyczyścić kosz ssawny  

Przekroczona max. wysokość zasysania Sprawdzić wysokość zasysania  

Niedostateczna wydajność pompy
Przyczyny Usuwanie
Za duża wysokość zasysania Sprawdzić wysokość zasysania  

Zanieczyszczony kosz ssawny Wyczyścić kosz ssawny  

Szybko opadający poziom wody Umieścić głębiej zawór ssący  

Obniżona przez substancje szkodliwe wydajność Wyczyścić pompę i wymienić zużytą część  

pompy

Termowyłącznik wyłącza pompę
Przyczyna Usuwanie
Przeciążony silnik – za duże tarcie na skutek ciał  Zdemontować pompę i wyczyścić, 

obcych zabezpieczyć przed zasysaniem ciał obcych 

(filtrem)  
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1. Вказівки з техніки безпеки

�
� Ретельно прочитайте інструкцію з 

експлуатації і дотримуйтесь її вказівок. На 

підставі цієї інструкції з експлуатації 

ознайомтесь з приладом, правильною його 

експлуатацією та вказівками з техніки 

безпеки.

� На основі відповідних заходів необхідно 

перешкодити доступу дітей.

� В зоні роботи приладу користувач несе 

відповідальність за третіх осіб.

� Перед введенням в експлуатацію на основі 

фахової перевірки слід забезпечити 

виконання необхідних профілактичних 

заходів з електрики.

� �
Використання насоса у непротічних

водоймах, садових ставках та ставках для

купання та їх оточенні допускається лише з

автоматом захисного вимикання струму

пошкодження чи струму втрати з роздільним

номінальним значенням струму до 30 мА (за

VDE 0100, частина 702 та 738).

Насос не придатний для застосування у

громадських басейнах, дитячих басейнах для

купання будь-якого виду та інших водоймах,

в котрих під час його використання можуть

перебувати люди чи тварини. 

Використання насоса під час перебування в

зоні небезпеки людей чи тварин не

допускається.

Проконсультуйтесь з Вашим спеціалістом-

електриком!

� Перед кожною експлуатацією виконайте 

візуальний контроль приладу. Не 

використовуйте прилад, якщо запобіжні 

пристрої пошкоджені або зносились. Ніколи 

не виводьте запобіжні пристрої з дії.

� Використовуйте прилад лише згідно з 

призначенням, зазначеним у інструкції з 

експлуатації.

� Ви несете відповідальність за безпеку у 

робочій зоні.

� Якщо у зв’язку із зовнішніми впливами 

пошкодився кабель чи штекер, то кабель не 

можна ремонтувати! Кабель необхідно 

замінити на новий. Ці роботи можуть 

виконуватись лише спеціалістом-електриком.

� Зазначена на фірмовій табличці побутового 

насосу для водопостачання  напруга в розмірі 

230 вольт змінної напруги повинна 

відповідати наявній напрузі мережі.

� Категорично заборонено піднімати, 

транспортувати або кріпити побутовий насос 

для водопостачання за мережний кабель.

� Впевніться, що електричні штепсельні 

з’єднання знаходяться в зоні, захищеній від 

затоплення, а також, що вони захищені від дії 

вологи.

� Перед початком будь-яких робіт з побутовим 

насосом для водопостачання витягніть 

мережний штекер.

� Слід запобігати попаданню прямого струменя 

води на побутовий насос для 

водопостачання.

� Користувач відповідає за дотримання чинних 

в даній місцевості положень з техніки 

безпеки і монтажу. (При потребі 

проконсультуйтесь з Вашим спеціалістом-

електриком).

� Користувач на основі відповідних заходів 

(напр., установка аварійної сигналізації, 

резервного насосу та ін.) повинен виключити 

можливість виникнення збитків внаслідок 

затоплення приміщень при неполадках в 

роботі побутового насосу для 

водопостачання.

� У випадку можливого виходу із ладу 

побутового насосу для водопостачання 

ремонтні роботи можуть виконуватись лише 

спеціалістом-електриком або сервісною 

службою ISC.

� Побутовий насос для водопостачання не 

повинен працювати в суху або 

експлуатуватись з повністю замкненою 

потужністю всмоктування. У випадку 

пошкоджень побутового насоса для 

водопостачання, які виникли внаслідок 

експлуатації в суху, гарантія виробника 

втрачає свою чинність.

� Прилад не застосовувати для обслуговування

басейнів для купання.

� Прилад не вмонтовувати у господарський 

водопровід та водопровід для питної води
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2. Стійкість

Максимальна температура рідини, що
перекачується, за умов тривалого режиму
роботи не повинна перевищувати +35 °С.
За допомогою цього насосу не можна
перекачувати горючі, вибухові рідини, рідину, що
виділяє газ тощо.
Перекачування агресивних рідин (кислоти, луги,
силосна просочувана рідина та ін.), а також рідин
з абразивними речовинами (пісок) слід також
уникати.

3. Призначення

Сфера застосування
� Для зрошування та поливання зелених 

насадженх, овочевих грядок та садів
� Для експлуатації  газонних дощувальних 

установок
� З фільтром попереднього очищення для 

забору води зі ставків, струмків, дощових 
стоків, цистерн дощової  води та колодязів

� Для будинкового водопостачання

Середовище перекачування
Для перекачування чистої води (прісна вода),
дощової води або легкого промивного
лугу/господарсько-питної води.

4. Вказівки з експлуатації

Як правило, ми рекомендуємо застосування
фільтра попереднього очищення та
всмоктувального обладнання зі всмоктувальним
шлангом, всмоктувальною сіткою насоса та
зворотним клапаном для того, щоб запобігти
тривалому повторному всмоктуванню та
непотрібним пошкодженням насосу внаслідок
попадання каміння та твердих чужорідних тіл.

5. Технічні дані:

Підключення до мережі: 230 В ~ 50 Гц
Споживана потужність: 600 Ватт
Продуктивність макс. 3600 л/год.
Висота подачі макс. 40 м
Робочий тиск макс. 4,0 бар
Висота всмоктування макс. 8 м
Тиск і підключення для всмоктувального
обладнання: 1” IG
Температура води макс. 35 °С

Вміст ємності: 20 л
Тиск вмикання прибл. при: 1,5 бар
Тиск вимикання прибл. при: 3 бар

6. Електричне підключення

� Електричне підключення виконується до 
штепсельної розетки захисного 
заземлювального контакту 230 В ~ 50 Гц. 
Запобіжник мін. 10 ампер.

� За допомогою вмонтованого реле 
температури двигун захищений від 
перевантаження або блокування. При 
перегріванні реле температури автоматично 
вимикає насос, після охолодження насос 
знову автоматично вмикається.

7. Всмоктувальний трубопровід

� Діаметр всмоктувального трубопроводу, 
незалежно від того, чи використовується 
шланг, чи труба, повинен становити 
щонайменше 1 дюйм; при висоті 
всмоктування понад 5 м рекомендують 11/4 
дюйма.

� Всмоктувальний клапан (приймальний клапан 
насоса) зі всмоктувальною сіткою необхідно 
вмонтувати у всмоктувальний трубопровід. 
Якщо немає такої можливості, то у 
всмоктувальний трубопровід необхідно 
встановити зворотний клапан.

� Всмоктувальний трубопровід слід прокласти у 
висхідному напрямку від водозабору до 
насосу. Обов’язково уникайте прокладання 
всмоктувального трубопроводу над рівнем 
насосу, повітряні бульбашки у 
всмоктувальному трубопроводі сповільнюють 
та перешкоджають процесові всмоктування.

� Всмоктувальний і напірний трубопроводи слід 
прокласти так, щоб вони не здійснювали 
жодного механічного тиску на насос.

� Всмоктувальний клапан повинен лежати у 
воді на достатній глибині так, щоб це дало 
можливість запобігти роботі насоса в суху 
внаслідок зниження рівня води.

� Нещільний всмоктувальний трубопровід, 
внаслідок всмоктування повітря, 
перешкоджає всмоктуванню води.

� Уникайте всмоктування чужорідних тіл (пісок 
та ін.), у випадку необхідності слід встановити 
фільтр попереднього очищення.
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8. Підключення напірного
трубопроводу

� Напірний трубопровід (повинен становити 
щонайменше 3/4”) необхідно безпосередньо 
або за допомогою різьбового ніпеля 
підключити до приєднувального елемента (1” 
IG) насоса, предназначеного для підключення 
напірного трубопроводу.

� Звичайно ж, можна використовувати 
напірний рукав 1/2” з відповідними 
різьбовими з’єднаннями. Продуктивність 
насоса зменшується внаслідок використання 
меншого напірного рукава.

� Під час процесу всмоктування вмонтовані у 
напірному трубопроводі запірні елементи 
(розпилювальні сопла, клапани та ін.) слід 
повністю відкрити, щоб повітря могло вільно 
вийти з всмоктувального трубопроводу.

9. Введення в експлуатацію

� Встановити побутовий насос для 
водопостачання горизонтально на твердій та 
рівній поверхні.

� Через приєднувальний елемент напірного 
трубопроводу наповнити корпус насоса 
водою. Наповнення всмоктувального 
трубопроводу прискорить процес 
всмоктування.

� Герметично підключити всмоктувальний і 
напірний трубопроводи.

� Закрити напірний трубопровід.
� Підключити насос – при максимальній висоті 

всмоктування процес всмоктування може 
тривати до 5 хвилин.

� При досягненні тиску вимкнення 3 бар насос 
вимикається.

� При зниженні тиску внаслідок споживання 
води насос самостійно вмикається (тиск 
вмикання прибл. 1,5 бар).

10. Вказівки з техобслуговування

� Побутовий насос для водопостачання, як 
правило, не потребує техобслуговування. Для 
забезпечення тривалого терміну служби ми 
все ж таки рекомендуємо проводити 
регулярний контроль і обслуговування.
Увага!
Перед кожним техобслуговуванням 
необхідно вимкнути напругу побутового 
насоса для водопостачання. Для цього 
необхідно витягнути мережний штекер 
насоса з штепсельної розетки.

� Перед тим, як Ви плануєте тривалий час не 
використовувати прилад або поставити його 
на зимове зберігання, насос необхідно 
ґрунтовно промити водою, повністю 
відкачати з нього рідину та зберігати в сухому 
місці.

� При небезпеці морозів з побутового насоса 
для водопостачання необхідно повністю 
відкачати рідину.

� Після тривалого простою приладу завдяки 
короткому вмиканню-вимиканню необхідно 
перевірити бездоганну роботу ротора.

� У випадку можливого закупорювання 
побутового насоса для водопостачання 
необхідно підключити напірний трубопровід 
до водопроводу та зняти всмоктувальний 
шланг. Після цього слід відкрити водопровід.
Декілька разів приблизно на дві секунди 
увімкніть насос. У такій спосіб в більшості 
випадків можна усунути закупорювання і 
засмічення.

� У напірному резервуарі знаходиться 
еластичний водяний мішок а також 
повітряний простір, максимальний тиск якого 
повинен становити прибл. 1,3 бар. Коли вода 
накачується у водяний мішок, він 
розширюється та підвищує тиск у повітряному 
просторі до тиску вимикання. При надто 
низькому тиску повітря його знову потрібно 
підвищити. Для цього необхідно відкрутити 
пластмасову кришку з резервуара та через 
клапан за допомогою приладу для 
підкачування шин накачати тиск до 
потрібного рівня.

Привід для
всмоктувальног
о трубопроводу

Привід для напірного
трубопроводу

1
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11. Заміна мережної проводки

Увага! Від’єднати прилад від мережі!
У випадку дефектної мережної проводки її заміну може виконувати лише спеціаліст-електрик.

12. Несправності

Двигун не запускається

Причини  Усунення

Відсутня напруга мережі Перевірити напругу

Заблокована крильчатка насоса-вимкнулося термореле  Розібрати і почистити насос  

Насос не всмоктує

Причини Усунення

Всмоктувальний клапан не знаходиться у воді Встановити всмоктувальний клапан у воді  

В насосній камері відсутня вода Наповнити водою через приєднувальний 

елемент зі сторони всмоктування  

Повітря у всмоктувальному трубопроводі Перевірити герметичність всмоктувального 

трубопроводу  

Всмоктувальний клапан негерметичний Почистити всмоктувальний клапан   

Всмоктувальна сітка (всмоктувальний клапан) Почистити всмоктувальну сітку

засмітилась (засмітився) 

Перевищення максимальної висоти всмоктування Перевірити висоту всмоктування  

Недостатня продуктивність насоса

Причини Усунення

Надто висока висота всмоктування Перевірити висоту всмоктування  

Забруднилась всмоктувальна сітка Почистити всмоктувальну сітку  

Швидко знижується рівень води Глибше встановити всмоктувальний клапан  

Потужність насоса знижується внаслідок дії шкідливих Почистити насос і замінити 

речовин швидкозношувані деталі  

Термовимикач вимикає насос

Причини Усунення 

Двигун перевантажений – надто велике тертя Демонтувати і почистити насос,

внаслідок чужорідних тіл перешкодити всмоктуванню чужорідних тіл 

(фільтр)  

Увага! Побутовий насос для водопостачання не повинен працювати в суху.

13. Замовлення запасних деталей
При замовленні запасних деталей необхідно зазначити такі дані:
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D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

� declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

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

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

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

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

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

� ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

� заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

� izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

	 declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-

toare CE μi normele valabile pentru articolul.


 ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 

Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla

mas∂n∂ sunar.

� ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

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

� attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for 
produkt

� prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

H a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák 
szerint

 pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

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

� vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

� деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

� заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

Landau/Isar, den 25.07.2005
Ensing

Leiter Technik EC

Hauswasserwerk HW 811

Weichselgartner
Leiter QS Konzern

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung

98/37/EG

73/23/EWG_93/68/EEC

97/23/EG

89/336/EWG_93/68/EEC

90/396/EWG

89/686/EWG

87/404/EWG

R&TTED 1999/5/EG

2000/14/EG:

95/54/EG:

97/68/EG:

x

x

x LWM = 78 dB; LWA = 86 dB

Art.-Nr.: 41.731.26       I.-Nr.: 01015 Archivierung: 4173125-08-4155050-E
Subject to change without notice

EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3; KBV V
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GARANTIEURKUNDE
Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre
Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte.
Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der
Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für
die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße
Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die be-
stimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewähr-
leistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garan-
tie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der
jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Er-
gänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte be-
achten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kun-
dendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: http://www.isc-gmbh.info

� CERTYFIKAT GWARANCJI 
Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na

wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna

obowiązywać w momencie przejścia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez

klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa 

konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne

z przeznaczeniem.

Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia
gwarancyjne w ramach ustawowej rękojmi.
Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju

generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących

lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego 

pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres

serwisu technicznego.

� ГГарантійне свідоцтво
На вказаний у інструкції прилад ми надаємо 2-річну гарантію, яка дійсна

у випадку, якщо наш продукт виявиться несправним або бракованим.

Двохрічний термін розпочинається з моменту переходу ризику або

приймання приладу клієнтом. Передумовою для здійснення гарантійних

прав є правильне техобслуговування відповідно до положень інструкції з

експлуатації, а також використання нашого приладу за призначенням.

Передбачені законом гарантійні права зберігаються за Вами
впродовж 2 років.
Гарантія дійсна на території Федеративної Республіки Німеччини та на

території відповідних країн регіонального генерального торгового

представника як доповнення до передбачених законом положень,

чинних у відповідній місцевості. Будь ласка, запам’ятайте Вашу

контактну особу у регіональній сервісній службі або візьміть до уваги

нижчезазначену адресу сервісної служби.

� Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych 

� Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін.

�
Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz

dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne

jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.  

�

Передрук або інше розмноження документації та
супроводжуючих документів до продукції, а також витягу із
документів, допускаються лише після отримання однозначного
дозволу від фірми «ISC GmbH»
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� Лише для країн-членів ЄС

Не викидайте електроінструменти у побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо відпрацьованих електричних та 
електронних приладів та перенесення її принципів на національне право, електроінструменти, що 
були у користуванні, необхідно окремо збирати та піддавати їх повторному використанню, що 
відповідає вимогам охорони навколишнього середовища.

Альтернатива повторного використання щодо вимоги на повернення:
Власник електроприладу в якості альтернативного варіанту замість повернення зобов’язаний 
посприяти належній утилізації у випадку добровільної відмови від власності на майно. З цією 
метою відпрацьований прилад можна передати в пункт утилізації, який знищить продукт 
відповідно до національного закону про кругообіг в господарстві та про утилізацію відходів. Сюди 
не належать комплектуючі відпрацьованих приладів та допоміжні засоби, які не мають 
електричних складових.

� Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i 

sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i 

oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, 

właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z 

eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który 

przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców 

wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie 

zawierających elementów elektrycznych.
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