
GE-SP 18 Li

Art.-Nr.: 41.815.00  I.-Nr.: 21021

4

D Originalbetriebsanleitung 
Akku-Klarwasserpumpe

H   Eredeti használati utasítás 
Akkus-tisztavíz szivattyú

CZ   Originální návod k obsluze 
Akumulátorové čerpadlo na čistou 
vodu

SK  Originálny návod na obsluhu 
Akumulátorové čerpadlo na čistú 
vodu
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Gefahr!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an an-
dere Personen übergeben sollten, händigen Sie 
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten 
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 
entstehen.

 Erklärung der verwendeten Symbole 
(siehe Bild 10)
1. Akku fachgerecht entsorgen.
2. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen.
3. Schutzklasse II
4. Lagerung der Akkus nur in trockenen Räu-

men mit einer Umgebungstemperatur von 
+10°C - +40°C. Akkus nur in geladenem Zu-
stand lagern (mind. 40% geladen).

5. „Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungs-
risikos Bedienungsanleitung lesen“

6. Akkubox nicht ins Wasser eintauchen!
7. Stromleitung während des Betriebes nur lose 

aufwickeln.

1. Sicherheitshinweise 

Warnung! 
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anwei-
sungen, Bebilderungen und technischen 
Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug 
versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung 
der nachfolgenden Anweisungen können elekt-
rischen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. 
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen für die Zukunft auf.

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
darüber sowie von Personen mit verringerten phy-
sischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwie-
sen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
führt werden.

Das Gerät ist nicht zum Einsatz in Schwimm-
becken, Planschbecken jeder Art und sons-
tigen Gewässern geeignet, in welchen sich 
während des Betriebs Personen oder Tiere 
aufhalten können. Ein Betrieb des Gerätes 
während des Aufenthalts von Mensch oder 
Tier im Gefahrenbereich ist nicht zulässig. 
Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!

Gefahr! 
•  Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, las-

sen Sie fachmännisch prüfen, ob die Erdung, 
Nullung oder Fehlerstromschutzschaltung 
den Sicherheitsvorschriften der Energie-
Versorgungsunternehmen entsprechen und 
einwandfrei funktionieren.

•  Die elektrischen Steckverbindungen sind vor 
Nässe zu schützen.

•  Bei Überschwemmungsgefahr die Steckver-
bindungen im überflutungssicheren Bereich 
anbringen.

•  Die Förderung von aggressiven Flüssig-
keiten, sowie die Förderung von abrasiven 
(schmirgelnden) Stoffen ist auf jeden Fall zu 
vermeiden.

•  Das Gerät ist vor Frost zu schützen.
•  Das Gerät ist vor Trockenlauf zu schützen.
•  Der Zugriff von Kindern ist durch geeignete 

Maßnahmen zu verhindern.

Spezielle Sicherheitshinweise für Li-Ion 
Akkus:
Die speziellen Sicherheitshinweise für Li-Ion 
Akkus fi nden Sie im beiliegenden Heftchen!

 2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1 und 2)
1. Pumpe
2. Schlauchanschluss
3. Aufhängeöse
4. Stromleitung
5. Ansaugkorb
6. Akkubox
7. Ein-/Ausschalter
8. Akkudeckel
9. Verschlusshaken 
10. Befestigungshaken
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2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. 
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens 
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an 
unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, 
bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte 
beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle 
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie 

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen 
(falls vorhanden).

•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollstän-
dig ist.

•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-
teile auf Transportschäden.

•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

•  Akku-Klarwasserpumpe mit Akkubox
•  Befestigungshaken
•  Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung

 Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die För-
derung von Wasser mit einer maximalen Tempe-
ratur von 35° C bestimmt. Das Gerät darf nicht 
für andere Flüssigkeiten, insbesondere nicht für 
Motorenkraftstoff e, Reinigungsmittel und sonstige 
chemische Produkte verwendet werden! 

Das Gerät fi ndet überall dort Anwendung, wo 
Wasser umgefördert werden muss, z.B. im Haus-
halt, im Garten, und vielen Anwendungen mehr. 
Es darf nicht für den Betrieb von Schwimmbecken 
verwendet werden!

Bei Benutzung des Gerätes in Gewässern mit 
natürlichem, schlammigem Boden stellen Sie das 
Gerät leicht erhöht auf, z.B. auf Ziegelsteinen.

Für Dauerbenutzung, z.B. als Umwälzpumpe im 
Teich, ist das Gerät nicht bestimmt. Die zu erwar-
tende Lebenszeit des Gerätes wird sich dadurch 
deutlich verkürzen, da das Gerät nicht für eine 
andauernde Belastung konstruiert wurde. 

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausge-
hende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. 
Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und 
nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, 
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder 
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.

 Durch Auslaufen von Schmieröl/Schmiermittel 
kann das Wasser verunreinigt werden.

4. Technische Daten

 Spannung ...............................................18 V d.c.
Fördermenge max.  ..................................5000 l/h
Förderhöhe max.  ........................................... 8 m
Förderdruck max. ....................0,08 MPa (0,8 bar)
Eintauchtiefe max.  ......................................... 4 m
Wassertemperatur max.  .............................. 35°C
Schlauchanschluss  ..............ca. 33,3 mm (1“) AG
Fremdkörper max.:  .............................Klarwasser
Absaughöhe .................................min. ca. 15 mm
Mindestwasserstand bei Inbetriebnahme . 50 mm
Schutzart Pumpe: .........................................IPX8
Schutzart Akkubox:  ......................................IPX4

Achtung!
Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät 
geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus 
der Power X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power X-Change Serie 
dürfen nur mit dem Power X-Charger geladen 
werden.
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5. Vor Inbetriebnahme

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Lade-
gerät geliefert! 

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass 
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten 
übereinstimmen.

5.1 Die Installation
Die Installation des Gerätes erfolgt entweder:
•  Stationär mit fester Rohrleitung
oder
•  Stationär mit flexibler Schlauchleitung

Die maximale Fördermenge kann nur mit dem 
größtmöglichen Leitungsdurchmesser erreicht 
werden, beim Anschluss kleinerer Schläuche 
oder Leitungen wird die Fördermenge reduziert. 

Entlüftung:
Während des Betriebs kann an der Entlüftungs-
öff nung Wasser austreten.

Zu Beachten!
Bei der Installation ist zu beachten, dass das Ge-
rät niemals freihängend an die Druckleitung oder 
am Stromkabel montiert werden darf. Das Gerät 
muss an dem dafür vorgesehenen Tragegriff  oder 
der Aufhängeöse aufgehängt werden, bzw. auf 
dem Schachtboden aufl iegen. Um eine einwand-
freie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, 
muss der Schachtboden immer frei von Schlamm 
oder sonstigen Verunreinigungen sein. Bei zu 
geringem Wasserspiegel kann der im Schacht 
befi ndliche Schlamm schnell eintrocknen und 
das Gerät am Anlaufen hindern. Deshalb ist es 
notwendig, das Gerät regelmäßig zu prüfen (An-
laufversuche durchführen).

Der Pumpenschacht sollte eine ausreichende 
Größe haben.

5.2 Montage der Akkubox (Bild 3)
Achtung! Akkubox nicht ins Wasser eintauchen!
Die Akkubox bietet verschiedene Montagemög-
lichkeiten:
•  Wandmontage: Auf der Rückseite der Ak-

kubox befinden sich zwei Montagelöcher 
(Abstand 10 cm). Achten Sie auf eine feste 
Verschraubung von zwei Schrauben in der 
Wand und hängen Sie die Akkubox dort ein. 

•  Behältermontage: Befestigen Sie den Befes-
tigungshaken an den dafür vorgesehenen 

Montagelöchern auf der Rückseite der Akku-
box. Anschließend können Sie die Akkubox 
außen an einem Behälter einhängen.

•  Eine feste Montage der Akkubox ist nicht 
zwingend erforderlich. Sie können diese auch 
außerhalb des Wasser ablegen.

Sie können die Stromleitung an der integrierten 
Kabelaufwicklung der Akkubox aufwickeln (Bild 4). 
- Achtung! - Stromleitung während des Betrie-
bes nur lose aufwickeln.

5.3 Montage des Akkus (Bild 5)
Öff nen Sie den Akkudeckel. Dazu den Ver-
schlusshaken des Akkudeckels öff nen und den 
Deckel hochklappen.
Drücken Sie wie in Bild 5 zu sehen die Rasttaste 
des Akkus und schieben Sie den Akku in die 
dafür vorgesehene Akkuaufnahme. Dabei auf 
Einrasten der Rasttaste achten! Der Ausbau des 
Akkus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge! 
Schließen Sie den Akkudeckel durch Zuklappen 
des Deckels und schließen Sie den Verschluss-
haken.

5.4 Laden des Akkus (Bild 6)
1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die 

Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild 

angegebene Netzspannung mit der vorhan-
denen Netzspannung übereinstimmt. Stecken
Sie den Netzstecker des Ladegeräts (12) 
in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu 
blinken.

3. Stecken Sie den Akku (11) auf das Ladegerät 
(12).

4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ fi nden Sie 
eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED 
Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas
erwärmen. Dies ist jedoch normal.
Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich
sein, überprüfen Sie bitte, 
• ob an der Steckdose die Netzspannung vor-

handen ist
• ob ein einwandfreier Kontakt an den Lade-

kontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch
nicht möglich sein, bitten wir Sie,
• das Ladegerät 
• und den Akku-Pack
an unseren Kundendienst zu senden.
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Für einen fachgerechten Versand kontaktie-
ren Sie bitte unseren Kundendienst oder die 
Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben 
wurde.

Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung 
von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese ein-
zeln in Kunststoff beutel verpackt werden, um 
Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-
Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederauf-
ladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden 
Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die 
Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den 
Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem 
Defekt des Akku-Packs!

5.5 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 7)
Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazi-
tätsanzeige (Pos. A). Die Akku-Kapazitätsanzeige
(Pos. B) signalisiert ihnen den Ladezustand des
Akkus anhand von 3 LEDs.

Alle 3 LED‘s leuchten:
Der Akku ist voll aufgeladen.
 
2 oder 1 LED(‘s) leuchten
Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

1 LED blinkt:
Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

Alle LED’s blinken:
Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Ent-
fernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie 
den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. 
Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tie-
fentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku 
vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr ver-
wendet bzw. geladen werden.

6. Bedienung

 Nachdem Sie diese Installations- und Betriebsan-
weisung genau gelesen haben, können Sie unter 
Beachtung folgender Punkte das Gerät in Betrieb 
nehmen:
•  Prüfen Sie, dass das Gerät sicher aufgestellt 

ist.
• Prüfen Sie, dass die Druckleitung ordnungs-

gemäß angebracht wurde.
• Die Pumpe an einem Befestigungsseil in den 

Brunnen oder Schacht ablassen oder in das 
Regenfass einhängen.

•  Das Gerät startet automatisch, wenn Sie den 
Ein-/Ausschalter (7) gedrückt haben.

•  Vermeiden Sie, dass das Gerät trocken läuft.
•  Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie 

bitte erneut den Ein-/Ausschalter (7).

Trockenlaufsicherung:
Die Pumpe verfügt über eine Trockenlaufsiche-
rung und schaltet bei ausbleibender Förderfl üs-
sigkeit nach ca. 20 Sekunden ab. Schalten Sie 
die Pumpe über den Ein-/Ausschalter (7) aus 
oder entnehmen Sie den Akku um die ausgelöste 
Trockenlaufsicherung zurückzusetzen. Danach ist 
die Pumpe wieder einsatzbereit. Achten Sie bei 
der Inbetriebnahme der Pumpe auf den Mindest-
wasserstand.

7. Reinigung, Wartung und 
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
•   Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den 

Akku heraus.
•  Bei transportabler Verwendung sollte das Ge-

rät nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser 
gereinigt werden.

•  Fusseln und faserige Partikel, die sich im Ge-
häuse eventuell festgesetzt haben, mit einem 
Wasserstrahl entfernen.

•  Alle 3 Monate Schachtboden von Schlamm 
befreien und auch die Schachtwände reini-
gen.

7.1 Reinigung des Schaufelrades
Bei zu starker Ablagerung im Gehäuse muss 

der untere Teil des Gerätes wie folgt zerlegt 
werden:

1. Lösen Sie den Ansaugkorb vom Gehäuse.
2. Das Schaufelrad mit klarem Wasser reinigen. 

Achtung! Das Gerät nicht auf dem Schaufel-
rad abstellen oder abstützen! 

3. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge.

7.2 Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weiteren zu 
wartenden Teile.
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7.3 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden:
•  Typ des Gerätes
•  Artikelnummer des Gerätes
•  Ident-Nummer des Gerätes
•  Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-

teils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 
www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und 
Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung 
um Transportschäden zu verhindern. Diese 
Verpackung ist Rohstoff  und ist somit wieder 
verwendbar oder kann dem Rohstoff kreislauf 
zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zu-
behör bestehen aus verschiedenen Materialien, 
wie z.B. Metall und Kunststoff e. Defekte Geräte 
gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten 
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten 
Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen 
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei 
der Gemeindeverwaltung nachfragen. 

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die 
optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 
30 ˚C. Bewahren Sie das Gerät in der Originalver-
packung auf.
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10. Anzeige Ladegerät

Anzeigestatus
Bedeutung und Maßnahme

Rote LED Grüne LED
Aus Blinkt  Betriebsbereitschaft

Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit,
Akku ist nicht im Ladegerät

An Aus  Laden
Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb.
Die entsprechenden Ladezeiten fi nden Sie direkt am Ladegerät.
Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen 
Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.

Aus An Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit.
Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung um-
geschaltet.
Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät.
Maßnahme:
Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Lade-
gerät vom Netz.

Blinkt Aus  Anpassungsladung
Das Ladegerät befi ndet sich im Modus für schonende Ladung.
Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen
und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: 
-  Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen. 
-  Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 

45° C.
Maßnahme:
Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der 
Akku kann trotzdem weiter geladen werden.

Blinkt Blinkt  Fehler
Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt.
Maßnahme:
Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden.
Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

An An  Temperaturstörung
Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt 
(unter 0° C)
Maßnahme:
Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen
1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.
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11. Fehlersuchplan

Störungen Ursachen Abhilfe
 Gerät läuft nicht an Akku nicht korrekt eingesteckt - Akku entfernen und neu einstecken
 Gerät fördert nicht -  Einlaufsieb verstopft

-  Druckschlauch geknickt

-  Einlaufsieb mit Wasserstrahl reini-
gen

-  Knickstelle beheben
 Fördermenge unge-
nügend

-  Einlaufsieb verstopft
-  Leistung verringert, durch stark 

verschmutzte und schmirgelnde 
Wasserbeimengungen

-  Akkukapazität lasst nach

-  Einlaufsieb reinigen
-  Gerät reinigen und Verschleißteile 

ersetzen

-  Akkukapazität prüfen und gegeben-
falls Akku laden

 Gerät schaltet nach 
kurzer Laufzeit ab

-  Motorschutz schaltet das Gerät we-
gen zu starker Wasserverschmut-
zung ab

-  Wassertemperatur zu hoch, Motor-
schutz schaltet ab

-  Netzstecker ziehen und Gerät so-
wie Schacht reinigen

-  Auf maximale Wassertemperatur 
von 35° C achten!
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und 
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, 
auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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  Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen 
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie Beispiel
 Verschleißteile* Pumpenrad, Akku
 Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*
 Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall 
folgende Fragen:

•  Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
•  Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
•  Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)? 

Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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 Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht 
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter 
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, 

die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit 
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. 
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garan-
tieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach 
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes be-
schränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, 
handwerklichen oder berufl ichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht 
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind: 
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde 
Pfl ege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Über-
lastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),  
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), 
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden 
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder 
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprü-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt 
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer 
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät 
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: 
www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des 
Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet 
werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlos-
sen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein 
repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Service-
adresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem 
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und 
persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen 
zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfüg-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein fl ächendeckendes 
Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

Einhell Service
Eschenstraße 6
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000
Telefax: 09951 - 959 1700
E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MÖGLICHMACHER,

Einhell-Service.com
>>>

ERSATZTEILE

PREIS-
INFORMATIONEN VERFÜGBARKEITEN

PRODUKT-
INFORMATIONEN

TRACK & TRACE

REPARATUR-
SERVICE

SERVICE-STELLEN 
VOR ORT

GARANTIEVER-
LÄNGERUNGEN

ZUBEHÖR
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Veszély!
A készülékek használatánál, a sérülések és a 
károk megakadályozásának az érdekébe be kell 
tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 
a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért 
hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az 
információk. Ha más személyeknek adná át a 
készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt 
ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért 
vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és 
a biztonsági utasításoknak a fi gyelmen kívül ha-
gyásából keletkeznek.

A használt szimbólumok magyarázata (lásd 
az 10-ös képet)
1. Az akkut szakszerűen megsemmisíteni
2. Csak száraz termekben történő használatra.
3. Védelmi osztály II
4. Az akkukat csak száraz termekben +10°C - 

+40°C fok közötti környezeti hőmérsékletnél 
tárolni. Az akkukat csak feltöltött állapotban 
tárolni (legalább 40%-ra feltöltötten).

5. „Veszély! - A sérülési veszélynek a lec-
sökkentéséhez olvassa el a használati utasí-
tást“

6. Ne merítse vízbe az akkudobozt!
7. Az áramvezetéket az üzem ideje alatt csak 

lazán tekerni fel.

1. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés!
Olvasson minden biztonsági utasítást, uta-
lást, képleírást és technikai adatot végig, 
amelyekkel ez az elektromos szerszám el van 
látva. A következő utasítások betartásán belüli 
mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sé-
rüléseket okozhatnak.
Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat 
és utalásokat a jövőre nézve.

Ezt a készüléket 8 éves és a felett levő gyereke-
knek, valamint csökkentett pszihikai, szenzórikus 
vagy szellemmie képességekkel vagy tapasztalat-
tal és tudással nem rendelkezőeknek lehet hasz-
nálni, ha felügyelve vannak vagy a készülék biz-
tos használatával kapcsolatban ki lettek oktatva 
és megértették az abból eredő veszélyeket. Nem 
szabad gyerekeknek játszaniuk a készülékkel. A 
tisztítást és a használó-karbantartást nem szabad 
gyerekeknek felügyelet nélkül elvégezniük.

A készülék nem alkalmas olyan úszómeden-
cében, bármilyen fajta pancsoló medencében 
és egyébb vízekben történő használatra, 
amelyekben az üzem ideje alatt személyek 
vagy állatok tartózkodhatnak. Tilos a kés-
zülék üzemeltetése amig személyek vagy 
állatok tartózkodnak a veszélyeztetett körny-
ezetben. Érdeklődjön a villamossági szakem-
berénél!

Veszély! 
•  Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, 

ellenőriztesse le szakszerűen, hogy, a földe-
lés, a nullázás, a hibaáram védőkapcsoló az 
energia-ellátó vállalat biztonsági előírásainak 
megfelel és kifogástalanul működik:

•  A villamossági dugós csatlakozásokat védeni 
kell a nedvességtől.

•  Elöntési veszély esetén a dugós kapcsola-
tokat az elöntési veszélyen kívülálló helyre 
felszerelni.

•  Minden esetre el kell kerülni az agresszív foly-
adékok szállítását, valamint abráziós (smirgli-
ként ható) anyagok szállítását.

•  Óvni kell a készüléket fagy elöl.
•  Óvni kell a készüléket szárazfutás elöl.
•  Megfelelő intézkedések által meg kell akadá-

lyozni a gyerekek hozzányúlását.

Speciális biztonsági utasítások a Li-Ion ak-
kukhoz:
A Li-Ion akkukhoz való speciális biztonsági 
utasítások a mellékelt füzetecskékben talál-
hatóak!

2. A készülék leírása és a szállítás 
terjedelme 

2.1 A készülék leírása (1-es és 2-es kép)
1. Szivattyú
2. Tömlőkapcsolat
3. Akasztógyűrű
4. Áramvezeték
5. Beszívókosár
6. Akkudoboz
7. Be- /Kikapcsoló
8. Akkufedél
9. Zárókampó
10. Rögzítőkampó

2.2 A szállítás terjedelme
Kérjük a leírott szállítási terjedelem alapján 
leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek 
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esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 
5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási 
igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz 
vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. 
Kérjük vegye ehhez fi gyelembe az utasítás végén 
a szervíz-információkban található szavatossági 
táblázatot.
• Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan 

a készüléket a csomagolásból.
•  Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint 

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha 
létezik).

•  Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedel-
me.

•  Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrés-
zeket szállítási károkra.

•  Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomago-
lást a garanciaidő lejáratának a végéig.

Veszély!
A készülék és a csomagolási anyag nem 
gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a 
műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészek-
kel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a meg-
fulladás veszélye!

• Akkus-tisztavíz szivattyú akkudobozzal
• Rögzítőkampó
•  Eredeti használati utasítás 

3. Rendeltetésszerűi használat 

 Az Ön által vásárolt készülék egy maximálissan 
35C° hőmérsékletű víz szállítására lett megha-
tározva. Ezt a készüléket nem szabad más foly-
adékok, különössen nem a motorüzemanyagok, 
tisztítószerek és egyébb kémia termékek szállí-
tására felhasználni!

A készülék mindenhol ott használható, ahol vízet 
kell átszállítani, mint pédául a háztartásban, a 
kertészetben és még sokkal több alkamazási he-
lyen. Nem szabad úszómedence üzemeltetésére 
felhasználni.

A készüléknek a természetes, mocsaras talajú 
vízekben levő használatánál állítsa a készüléket 
enyhén megemelve fel, mint például téglákra.

A készülék nem lett tartós üzemre tervezve, mint 
például keringtető szivattyú tavakban. A készűlék 
várható élettartama azáltal mérvadóan lerövidül, 
mivel a készülék nem lett egy állandó megterhe-

lésre konstruálva. 

A készüléket csak a rendeltetése szerint szabad 
használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, 
nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó 
bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a 
használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink 
rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari 
vagy gyári használatra lettek konstruálva. 
Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék 
ipari, kézműipari vagy gyári üzemek valamint 
egyenértékű tevékenységek területén van hasz-
nálva.

A kenőolaj/kenőszerek kifutása beszennyezheti 
a vízet.

4. Technikai adatok

Feszültség ..............................................18 V d.c.
Szállított mennyiség max. .....................5000 l/óra
Szállítási magasság max. ............................... 8 m
Szállító nyomás max.: ............  0,08 MPa (0,8 bar)
Bemerülési mélység max. .............................. 4 m
Vízhőmérséklet max. .................................... 35°C
Tömlőkapcsolat  ............... kb. 33,3 mm (1“) külső 
csavarmenet
Idegen test max.:  .....................................tisztavíz
Leszívó magasság  .......................min. kb. 15 mm
Legkevesebb vízállás az üzembevételnél   50 mm
Védelmi rendszer szivattyú:  ..........................IPX8
Védelmi rendszer akku doboz:  .....................IPX4

Figyelem!
A készülék akkuk és töltőkészülék nélkül lesz les-
zállítva és csak a Power X-Change szeriai Li-Ion 
akkukkal szabad használni!

A Power X-Change szeriának a Li-Ion akkujait 
csak a Power X-Charger-el szabad tölteni.
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5. Beüzemeltetés előtt

A készülék akkuk és töltőkészülék nélkül lesz 
leszállítva! 

Győződjön meg a rákapcsolás előtt arról, hogy 
a típustáblán megadott adatok megegyeznek a 
hálózati adatokkal.

5.1 Installáció
A készülék installációja vagy:
•  helyhez kötötten egy állandó csővezetékkel
vagy
•  helyhez kötötten egy flexibilis 

tömlővezetékkel történik

A maximális szállított mennyiséget csak a lehető 
legnagyobb vezetékátmérővel lehet elérni, kisebb 
tömlők vagy vezetékek csatlakoztatásánál le lesz 
csökkentve a szállítasi mennyiség. 

Levegőtlenítés:
Az üzem ideje alatt a levegőtlenítés nyílásán víz 
léphet ki.

Figyelembe venni!
Az installációnál fi gyelembe kell venni, hogy a 
késszüléket nem szabad sohasem a nyomásve-
zetéken vagy az áramkábelen szabadon függően 
felszerelni. A készüléket az arra előrelátott hor-
dozó fogantyúnál vagy az akasztógyűrűnél kell 
felakasztani, illetve az aknatalajra felfektetni. A 
készülék kifogástalan működésének a garantá-
lásához, az aknatlajnak mindig iszap- és egyébb 
szennyeződésmentesnek kell lennie. Túl alacsony 
vízállás esetén az aknában levő iszap gyorsan 
beszáradhat és megakadályozhatja a készülék 
beindulását. Ezért szükséges a készüléket rends-
zeres leellenőrzése (indulási próbákat véghez-
vinni).

A szivattyúaknának elegendő nagyságúnak kell 
lennie.

5.2 Az akkudoboz felszerelése (3-as kép)
Figyelem! Ne merítse vízbe az akkudobozt!
A akkudoboz különböző felszerelési lehetőséget 
nyújt:
• Felszerelés a falra: Az akkudoboz hátulján 

két felszerelési lyuk található (távolság 10 
cm). Ügyeljen a két csavarnak a falba történő 
feszes becsavarozására és akassza ott be az 
akkudobozt.

• Tartályfelszerelés: Az akkudoboz hátulyán 

arra előrelátott felszerelési lyukakba odar-
ögzíteni a rögzítő kampót. Azután kívülről be 
tudja akasztani az akkudobozt egy tartályra.

• Nem okvetlenül szükséges az akkudoboz 
feszes felszerelése. Ön ezt a vízen kívülre is 
lefektetheti.

Az áramvezetéket az akkudoboz integrált kábel-
fecsévelésére is fel tudja tekerni (4-es kép).
- Figyelem! - Az áramvezetéket az üzem ideje 
alatt csak lazán tekerni fel.

5.3 Az akku felszerelése (5-os kép)
Nyissa ki az akku fedelét. Ahhoz kinyitni az akku-
fedél zárókampóját és felhajtani a fedelet.
Nyomja meg a 5-os képen láthatóan az akku 
reteszelő taszterját és tolja az akkut az arra 
előrelátott akkubefogóba. Ennél ügyelni a 
reteszelőgomb bereteszelésére! Az akku kisze-
relése az ellenkező sorrendben történik! A fedél 
lehajtása által bezárni az akkufedelet és bezárni 
a zárókampót.

5.4 Az akku töltése (6-as kép)
1. Kivenni az akku-csomagot a készülékböl. Ah-

hoz nyomni a reteszelő tasztert.
2. Hasonlítsa össze, hogy a típustáblán me-

gadott hálózati feszültség, megegyezik e 
a fennálló hálózati feszültséggel. Dugja a 
töltőkészülék (12) hálózati csatlakozóját a du-
gaszoló aljzatba. A zöld LED elkezd pislogni.

3. Dugja a töltőkészülékre (11) az akkut (12).
4. „A töltőkészülék kijelzése” alatti pontban egy 

táblázat található a töltőkészüléken levő LED 
jelzések jelentéseivel.

A töltés ideje alatt valamennyire felmelegedhet az 
akku. De ez normális.

Ha az akku-csomag töltése nem lenne lehetsé-
ges, akkor kérjük vizsgálja meg,
•  hogy van e a dugaszoló aljzatban hálózati 

feszültség
•  hogy a töltőkontaktusokon kifogástalan e a 

kontaktus.

Ha az akku-csomag töltése még mindig nem len-
ne lehetséges, akkor kérjük, 
•  a töltőkészüléket 
•  és az akku-csomagot
a vevőszolgálatunkhoz beküldeni.

Egy szakszerű elküldéséhez kérjük kontaktál-
ja a vevőszolgálatunkat vagy az eladó helyet, 
ahol vásárolta a készüléket.
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Az akkuk ill. akkus készülékek elküldésénél 
vagy megsemmisítésénél vegye fi gyelembe, 
hogy rövidzárlat és tűz elkerüléséhez ezek 
külön külön legyenek műanyagtasakokban 
becsomagolva!

Az akku-csomag hosszú élettartamának az ér-
dekében gondoskodnia kellene az akku-csomag 
időbeni újboli feltöltéséről. Ez minden esetben 
akkor szükséges, ha megállapítaná, hogy a 
készülék teljesítménye alábbhagy. Ne merítse ki 
sohasem teljesen az akku-csomagot. Ez az akku-
csomag defektusához vezet!

5.5 Akku-kapacitás jelző (7-es kép)
Nyomja meg az akku-kapacitás jelző (poz. A) 
kapcsolóját. A 3 LED által szignalizálja az akku-
kapacitás jelző (poz. B) a 3 LED által szignalizálja 
önnek az akku töltésállapotát.

Mind a 3 LED világít:
Az akku teljesen fel van töltve.

2 vagy 1 LED világít:
Az akku elegendő fennmaradt töltéssel rendel-
kezik.

1 LED pislog:
Üres az akku, töltse fel az akkut.

Minden LED villog:
Alul van lépve az akku hőmérséklete. Távolítsa 
el az akkut a készülékről és hagyja az akkut egy 
napig szobahőmérsékletnél lehülni. Ha újra fellép 
a hiba, akkor mélyre le lett merítve az akku és 
defektes. Távolítsa el az akkut a készülékről. Egy 
defektes akkut nem szabad többet használni ill. 
nem szabad többet tölteni.

6. Kezelés

Miután fi gyelmesen elolvasta ezt az installációi 
és üzemeltetési utasítást, a következő pontok 
fi gyelembe vétele melett beüzemeltetheti a kés-
züléket:
• Ellenőrizze le, hogy a készülék biztosan van 

e felállítva.
• Ellenőrizze le, hogy a nyomóvezeték 

szabályszerűen lett e felszerelve.
• Egy rögzítőkötéllel leereszteni a szivattyút a 

kútba vagy az aknába vagy beakasztani az 
esővízhordóba.

• A készülék automatikusan indít, ha megn-

yomta a be-/kikapcsolót (7).
• Kerülje el a készülék szárazon levő futását.
• A készülék kikapcsolásához nyomja meg 

újból a be-/kikapcsolót (7).

Szárazmenet biztosíték:
A szivattyú egy szárazmenet biztosítékkal rendel-
kezik és a szállítandó folyadék kimaradása eseté-
ben kb. 20 másodperc után lekapcsol. Kapcsolja 
a be-/kikapcsolón (7) keresztül ki a szivattyút 
vagy vegye ki az akkut, ahoz hogy visszaállítsa a 
kioldott szárazmenet biztosítékot. Azután ismét 
üzemre kész a szivattyú. A szivattyú üzembevéte-
lénél ügyeljen a minimális vízállásra.

7. Tisztítás, karbantartás és 
pótalkatrészmegrendelés

Veszély!
• Minden tisztítási munka előtt kihúzni az akkut.
•  Hordozható felhasználás esetén a készüléket 

minden használat után meg kellene tisztítani 
tiszta vízzel.

•  A gépházban esetleg lerakódott fonalakat 
és rostos részecskéket egy vízsugárral eltá-
volítani.

•  3 havonta az aknatalajt az iszaptól mentesíte-
ni és az akna oldalait is megtisztítani.

7.1 A lapátkerék tisztítássa
A gépházban levő túl erős lerakódások esetén, 
a készülék alsó részét a következő képpen kell 
szétszedni:
1. Levenni a beszívókosarat a gépházról.
2. Tiszta vízzel megtisztítani a lapátkereket. 

Figyelem! Ne állítsa vagy támassza le a kés-
züléket a lapátkerékre!

3. Az összeszerelés az ellenkező sorrendben 
történik.

7.2 Karbantartás
A készülék belsejében nem található további 
karbantartandó rész.
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7.3 A pótalkatrész megrendelése:
Pótalkatrész megrendésénél a következő adato-
kat kellene megadni:
•  A készülék típusát
•  A készülék cikk-számát
•  A készülék ident- számát
•  A szükséges pótalkatrész pótalkatrész 

számát
Aktuális árak és inforációk a 
www.Einhell-Service.com alatt találhatóak.

8. Megsemmisítés és 
újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készü-
lék egy csomagolásban található. Ez a csoma-
golás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható 
vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi 
körforgáshoz. A készülék és annak a tartozé-
kai különböző anyagokból állnak, mint például 
fémből és műanyagokból. Defektes készülékek 
nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű 
megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket 
egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer 
gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön ütánna a közsé-
gi önkormányzatnál.

9. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, 
száraz és fagymentes valamint gyerekek számára 
nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális 
tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az 
elektromos szerszámot az eredeti csomagolás-
ban őrizni.
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10. A töltőkészülék kijelzése

Kijelzési státusz Jelentés és teendőkPiros LED Zöld LED
Ki Pislog Üzemkészenlét

Rá van kapcsolva a töltőkészülék a hálózatra és üzemkész, az akku nincs 
a töltőkészülékben

Be Ki Töltés
A töltőkészülék a gyorstöltési üzemben tölti az akkut A megfelelő töltési 
idők direkt a töltőkészüléken találhatóak.
Utasítás! A fennálló akkutöltéstöl függöen valamennyire eltérhetnek a va-
lódi töltési idők a megadott töltési időktöl. 

Ki Be Az akku fel van töltve és használatra kész.
Azután a teljes feltöltésig kímélő töltésre kapcsol át.
Hagyja ehhez az akkut körülbelül 15 percel tovább a töltőkészüléken.
Teendő:
Távolítsa el az akkut a töltőkészülékből. Válassza le a töltőkészüléket a 
hálózatról.

Pislog Ki Alkalmazkodó töltés
A töltőkészülék a kíméletes töltési módban van.
Ennél az akku biztonsági okokból lassabban lesz töltve és több időre van 
szükség. Ennek a következőek lehetnek az okai:
- Az akku nagyon hosszú ideig nem lett töltve.
- Az akkuhőmérséklet nincs az ideális téren belül.
Teendő:
Várja meg amig le nem zárult a töltési folyamat, az akkut ennek ellenére 
tovább lehet tölteni.

Pislog Pislog Hiba
Nem lehetséges tovább a töltési folyamat. Defektes az akku.
Teendő:
Egy defektes akkut nem szabad többet tölteni.
Távolítsa el az akkut a töltőkészülékből.

Be Be Hőmérsékletzavar
Túl forró az akku (például direkti napsugárzás) vagy túl hideg (0° C alatt)
Teendő:
Vegye ki az akkut és tárolja 1 napig szobahőmérsékletnél (cca. 20° C).
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11.  Hibakeresési terv

 Zavarok  Okok  Elhárítás
 Nem indul a kés-
zülék

Nincs helyesen bedugva az akku Eltávolítani az akkut és újból bedugni

  Nem szállít a kés-
zülék

-   El van dugulva a bevezetési szita

-  Megtörve a nyomástömlő

-   Vízsugárral megtisztítani a bevezté-
si szitát

-  Elhárítani a töréshelyet
  Nem kielégítő a 
szállított mennyiség

-   El van dugulva a bevezetési szita
-  Lecsökkentve a teljesítmény az 

erősen szennyezett és smirgliként 
ható vízbekeverések által

- Alábbhagy az akku kapacitás

-  Megtisztítani a beveztési szitát
-  Megtisztítani a készüléket és kicse-

rélni a gyorsan kopó részeket 

- Leellenőrizni az akku kapacitást és 
addott esetben feltölteni az akkut

  Rövid futási idő 
után kikapcsol a 
készülék

-   A motorvédő, a túl erős 
vízszennyeződés miatt lekapcsolja 
a készüléket

-  Túl magas a víz hőmérséklete, le-
kapcsol a motorvédő

-  Kihúzni a hálózati dugaszt és meg-
tisztítani a készüléket és az aknát

-  Ügyelni a maximális, 35 C°-ú 
vízhőmérsékletre!
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 Csak az EU-országoknak

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus-öregkészülékek 2012/19/EG európai irányvonala és anemzeti jogba való 
átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat szétválasztva kell összegyüjteni és vissza kell 
vezetni egy környezetvédelemnek megfelelő újrafelhasználáshoz.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:
Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett alter-
nativ a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összedolgozni. Az öreg készüléket ehhez egy visszavevő 
helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipari- és hulladéktörvények értelmében 
levő megsemmisítést. Ez nem érrinti az öreg készülékek mellékelt elektromos alkotórészek nélküli tarto-
zékait és segítőeszközeit 

A termékek dokumentációjának és a kisérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, 
kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett. 

Technikai változtatások jogát fenntartva
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  Szervíz-információk 

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, 
akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint 
javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapc-
solatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy termés-
zetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

Kategória Példa
Gyorsan kopó részek* Szivattyú kerék, akku
Fogyóeszköz/ fogyórészek*
Hiányzó részek

 * nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a www.Einhell-Service.com alatt bejelenteni. Kérjük 
ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

• Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
• Feltünt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
• Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtünet)?  

Írja le ezt a hibás működést.

Anl_GE_SP_18_Li_SPK4.indb   24Anl_GE_SP_18_Li_SPK4.indb   24 13.12.2021   08:46:5813.12.2021   08:46:58



H

- 25 -

 Garanciaokmány 

Tisztelt Vevő,
termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem 
működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz 
amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefo-
non is, az alul megadott szervízszám alatt. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő 
érvényes:
1. Ezek a garanciafeltételek csak kizárólagosan a fogyasztóknak szólnak, ez annyit jelent hogy ter-

mészetes személyeknek, akik nem szánják ezt a terméket sem üzemszerű sem egyébb önálló 
tevékenységeik körén belül használni. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garan-
ciateljesítményeket, amelyeket a lent megnevezett gyártó a vásárlóknak az új készülékeire igér a 
törvényileg előírt garanciaszolgálathoz kiegészítően. A jogi szavatossági igényei, nincsennek ez a 
garnacia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára díjmentes.

2. A garanciateljesítmény csak kizárólagosan az Ön által, a lent megnevezet gyártótol megvásárolt új 
készüléken felmerülő olyan hibákra terjed ki, amelyek bebizonyíthatóan egy anyaghibán vagy egy 
gyári hibán alapszanak és korlátolva van választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárí-
tására vagy a készülék kicserélésére.
Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy 
szakmai használatra lettek konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék 
a garancia ideje alatt kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, 
egyenértékű igénybevételnek lett kitéve.

3. A szavatosságunk alol ki vannak véve: 
- olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás fi gyelmen kívül hagyása vagy ame-
lyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás fi gyelmen kívül hagyása (mint például egy 
rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), vagy a karbantartási és biztonsági 
határozatok fi gyelmen kívül hagyása vagy a készüléknek egy nem normális környezeti feltételeknek 
történő kitétele vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek. 
- károk a készüléken, amelyek egy rossz bánásmód vagy nem szakszerű használatok (mint például 
a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), 
idegen testeknek a készülékbe levő behatolása (mint például homok, kövek és por, szállítási károk), 
erőszak kifejtése vagy idegenkezűség (mint például leesés általi károk) által jöttek létre. 
- károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy 
egyébb természetes elkopásra vezethetőek vissza.

4. A garancia időtartama 24 hónap és a készülék vásárlasi napjával kezdődik. Garanciaigényeket a 
garancia idő lejárata előtt kell, két héten belül, a defekt felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva 
a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelte után. A készülék javítása vagy kicserélése 
nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő 
a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvé-
nyes.

5. A garanciajogának az érvénysítéséhez kérjük jelentse be a defektes készüléket a következő cím 
alatt: www.Einhell-Service.com. Kérjük tartsa készenlétben az új készülék ön általi vásárlásának a 
bizonylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékeket, amelyek megfelelő igazolás vagy típustábla 
nélkül kerülnek beküldésre, azok hiányzó hozzárendelési lehetőség miatt ki vannak zárva a garnci-
ateljesítmény alol. Ha a készülék defektjére kiterjed a garnciateljesítményünk, akkor azonnal vissza-
kap egy megjavított vagy egy új készüléket.

Magától érthetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavítsuk azokat a készüléken 
levő defekteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme alá vagy amelyeket már nem érinti a garan-
cia. Ehhez kérjük a készüléket a szervízcímünkre beküldeni.

Ennek a használati utasításnak a szervíz-információja szerint utalunk ennek a garanciának a gyorsan 
kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartásáira.
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Nebezpečí! 
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá 
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním 
a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod 
k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/
je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv 
po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, 
předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/
bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení 
za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování 
tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních 
pokynů. 

Vysvětlení použitých symbolů (viz obr. 10)
1. Akumulátor zlikvidujte v souladu s příslušnými 

předpisy.
2. Pouze pro použití v suchých místnostech.
3. Třída ochrany II
4. Akumulátory skladujte jen v suchých pros-

torách s teplotou v rozsahu od +10 °C do 
+40 °C. Akumulátory skladujte pouze v nabi-
tém stavu (min. 40% nabití).

5. Nebezpečí! - Pro snížení rizika zranění si 
přečtěte návod k obsluze.

6. Akumulátorový box neponořujte do vody!
7. Elektrický kabel během provozu navíjejte jen 

volně.

1. Bezpečnostní pokyny

Varování!
Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, 
grafi cká znázornění a technické údaje, jimiž 
je toto elektrické nářadí opatřeno. Zanedbání 
při dodržování následujících instrukcí mohou mít 
za následek zásah elektrickým proudem, požár a/
nebo těžká zranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si 
uložte pro budoucí použití.

Tento přístroj smějí používat děti starší 8 let a 
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a vědomostmi, pouze pokud jsou 
pod dohledem nebo byly poučeny ohledně 
bezpečného používání přístroje a rozumějí 
nebezpečím, které mohou v důsledku použití vz-
niknout. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a 
údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

Přístroj není vhodný k použití v bazénech, 
dětských bazéncích jakéhokoliv druhu a jin-
ých vodách, ve kterých by se mohly během 
provozu zdržovat osoby nebo zvířata. Provoz 
přístroje není přípustný, pokud se v oblasti 
nebezpečí nacházejí lidé nebo zvířata. Infor-
mujte se u svého odborného elektrikáře!

Nebezpečí!
• Než uvedete přístroj do provozu, nechte 

odborníkem zkontrolovat, zda uzemnění, 
nulování nebo ochranné vypínání při 
nedostatečném proudu odpovídá 
bezpečnostním předpisům energetického 
rozvodného podniku a zda bezvadně funguje.

• Elektrické zástrčky chránit před vlhkem.
• Při nebezpečí zatopení umístit zástrčky v ob-

lasti chráněné před zatopením.
• V každém případě je třeba se vyhnout 

čerpání agresivních kapalin a čerpání abra-
zivních látek (s brusnými účinky).

• Přístroj je třeba chránit před mrazem.
• Přístroj je třeba chránit před chodem nasu-

cho.
• Vhodnými opatřeními je třeba zabránit v 

přístupu dětem.

Speciální bezpečnostní pokyny pro lithium-
iontové
akumulátory:
Speciální bezpečnostní pokyny pro lithium-
iontové akumulátory najdete v přiloženém 
sešitku!

2. Popis přístroje a rozsah dodávky 

2.1 Popis přístroje (obr. 1 a 2)
1. Čerpadlo
2. Hadicová přípojka
3. Závěsné očko
4. Elektrický kabel
5. Sací koš
6. Akumulátorový box
7. Za-/Vypínač
8. Kryt akumulátoru
9. Uzavírací hák
10. Upevňovací háky

2.2 Rozsah dodávky
Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě 
popsaného rozsahu dodávky. V případě 
chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději 
během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku 
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za předložení platného dokladu o koupi na naše 
servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj 
zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v 
servisních informacích na konci návodu.
•  Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z 

balení.
•  Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / 

dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
•  Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
•  Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda neby-

ly při přepravě poškozeny.
•  Balení si pokud možno uložte až do uplynutí 

záruční doby.

Nebezpečí! 
Přístroj a obalový materiál nejsou dětská 
hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými 
sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí 
spolknutí a udušení!

• Akumulátorové čerpadlo na čistou vodu s 
akumulátorovým boxem

• Upevňovací háky
•  Originální návod k obsluze 

3. Použití podle účelu určení

Vámi zakoupený přístroj je určen na čerpání vody 
o maximální teplotě 35 °C. Přístroj nesmí být 
používán pro jiné kapaliny, obzvláště ne pro mo-
torová paliva, čisticí prostředky a jiné chemické 
výrobky!

Přístroj najde uplatnění všude tam, kde 
potřebujete čerpat vodu, např. v domácnosti, 
zahradě, a v dalších použitích. Čerpadlo nesmí 
být používáno pro provoz v bazénech!

Při použití přístroje ve vodách s přírodním, 
bahnitým dnem postavte přístroj na trochu 
vyvýšené místo, např. na cihly.

Přístroj není určen pro trvalé používání, např. 
jako cirkulační čerpadlo v rybníku. Očekávaná 
životnost přístroje se tak výrazně zkrátí, protože 
přístroj není konstruován pro trvalé zatížení.

Přístroj smí být používán pouze podle svého 
účelu určení. Každé další, toto překračující 
použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za 
z toho vyplývající škody nebo zranění všeho dru-
hu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly 
podle svého účelu určení konstruovány pro 
živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové 
použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud 
je přístroj používán v živnostenských, řemeslných 
nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných 
činnostech.

Vytečením mazacího oleje/maziva může být 
znečištěna voda.

4. Technická data

Napětí .....................................................18 V d.c.
Dopravované množství max. ...................5 000 l/h
Dopravní výška max. ...................................... 8 m
Dopravní tlak max. ..................0,08 MPa (0,8 bar)
Hloubka ponoření max. .................................. 4 m
Teplota vody max.  ......................................  35°C
Hadicová přípojka ... cca 33,3 mm (1“) vnějš. závit
Cizí tělesa max.:  .................................. čistá voda
Odsávací výška  ...........................min. cca 15 mm
Minimální hladina vody při uvedení do provozu  ...  
.................................................................. 50 mm
Druh ochrany čerpadla:  ................................IPX8
Druh ochrany akumulátorového boxu:  ..........IPX4

Pozor!
Přístroj se dodává bez akumulátorů a bez 
nabíječky a smí se používat pouze s Li-Ion aku-
mulátory série Power X-Change!

Li-Ion akumulátory série Power X-Change se 
smějí nabíjet pouze pomocí nabíječky Power X-
Charger.

5. Před uvedením do provozu

Přístroj se dodává bez akumulátorů a bez 
nabíječky

Před připojením se ujistěte, zda údaje na typovém 
štítku souhlasí s údaji sítě.

5.1 Instalace
Instalace přístroje se provádí buď:
• stacionárně s pevným potrubím 
nebo
• stacionárně s pružným hadicovým vedením
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Maximálního dopravovaného množství může být 
dosaženo pouze s co největším průměrem ve-
dení, při připojení menších hadic nebo vedení se 
dopravované množství sníží.

Odvzdušnění:
Během provozu může z odvzdušňovacího otvoru 
unikat voda.

Na co je nutno dbát!
Při instalaci je třeba dbát na to, že přístroj nesmí 
být nikdy namontován volně visící na výtlačném 
potrubí nebo na síťovém kabelu. Přístroj musí 
být zavěšen za nosnou rukojeť nebo za závěsné 
očko, určené pro tyto účely, resp. dosedat na 
dno šachty. Aby byla zajištěna bezvadná funkce 
přístroje, musí být dno šachty vždy prosté bahna 
nebo jiných nečistot. Při moc nízké vodní hladině 
může bahno nalézající se v šachtě rychle zaschn-
out a bránit přístroji v rozběhu. Proto je nutné 
přístroj pravidelně kontrolovat (provádět zkušební 
spuštění).

Šachta pro umístění čerpadla by měla být 
dostatečně velká.

5.2 Montáž akumulátorového boxu (obr. 3)
Pozor! Akumulátorový box neponořujte do vody!
Akumulátorový box lze namontovat různými 
způsoby:
• Montáž na stěnu: Na zadní straně akumu-

látorového boxu se nacházejí dva montážní 
otvory (rozpětí 10 cm). Dbejte na pevné 
přišroubování dvou šroubů do stěny a akumu-
látorový box na ně zavěste.

• Montáž na nádrž s vodou: Připevněte 
upevňovací háček do k tomu vyhrazených 
montážních otvorů na zadní straně akumu-
látorového boxu. Následně můžete akumu-
látorový box zvenku zavěsit na nádrž s vodou.

• Pevná montáž akumulátorového boxu není 
výslovně nutná. Můžete ho rovněž položit 
mimo dosah vody.

Elektrický kabel můžete navinout na integrované 
navíjení akumulátorového boxu (obr. 4).
- Pozor! - Elektrický kabel během provozu navíjej-
te jen volně.

5.3 Montáž akumulátorů (obr. 5)
Otevřete kryt akumulátoru. Otevřete uzavírací 
háček krytu akumulátoru a víko vyklopte nahoru.
Stiskněte západkové tlačítko akumulátoru tak, jak 
je znázorněno na obrázku 5, a zasuňte akumulá-
tor do k tomu určeného otvoru. Při tom dbejte na 

to, aby zacvaklo zacvakávací tlačítko! Demontáž 
akumulátoru se provádí v opačném sledu. Kryt 
akumulátoru zavřete přiklopením a zavřete uza-
vírací háček.

5.4 Nabíjení akumulátoru (obr. 6)
1. Vyjměte akumulátor z přístroje. Stiskněte zá-

padkové tlačítko.
2. Porovnejte, zda souhlasí síťové napětí uve-

dené na typovém štítku se síťovým napětím, 
které je k dispozici. Zastrčte síťovou zástrčku 
nabíječky (12) do zásuvky. Zelená LED začne 
blikat.

3. Zasuňte akumulátor (11) do nabíječky (12).
4. V bodu „Indikace nabíječky“ najdete tabulku s 

významy LED indikací na nabíječce.

Během nabíjení se může akumulátor trochu 
zahřívat. To je ovšem normální.
Pokud není možné akumulátor nabít, zkontrolujte,
• zda je v zásuvce síťové napětí,
• zda se kontakty akumulátoru bez problémů 

dotýkají nabíjecích kontaktů.

Pokud stále není možné akumulátor nabít, prosí-
me vás, abyste
• nabíječku
• a akumulátorový článek
poslali na adresu našeho zákaznického servisu.

Pokud jde bezpečné odeslání, kontaktujte 
naši zákaznickou službu nebo prodejnu, v níž 
jste si přístroj pořídili.

Dbejte při zaslání nebo likvidaci akumulátoru 
resp. akumulátorového přístroje na to, aby 
byly zabaleny jednotlivě v plastovém sáčku, 
aby se zabránilo zkratům a vzniku požáru!

V zájmu dlouhé životnosti akumulátoru byste 
měli vždy dbát na jeho včasné nabití. To je v 
každém případě třeba tehdy, když zjistíte, že vý-
kon přístroje klesá. Akumulátorový článek nikdy 
kompletně nevybíjejte. Toto vede k defektu aku-
mulátoru!

5.5 Indikace kapacity akumulátoru (obr. 7)
Stiskněte spínač indikace kapacity akumulátoru 
(pol. A). Indikace kapacity akumulátoru (pol. B) 
signalizuje stav nabití pomocí 3 LED.

Všechny 3 LED svítí:
Akumulátor je plně nabitý.
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2 nebo 1 LED svítí:
Akumulátor disponuje dostatečným zbytkovým 
nabitím.

1 LED bliká:
Akumulátor je prázdný, akumulátor znovu nabijte.

Všechny LED blikají:
Teplota akumulátoru je podkročena. Odpojte aku-
mulátor od přístroje, nechte akumulátor odpočívat 
jeden den při pokojové teplotě. Pokud se chyba 
objeví znovu, došlo k hlubokému vybití akumu-
látoru, čímž se stal defektním. Vyjměte akumulá-
tor z přístroje. Defektní akumulátor se již nesmí 
používat, resp. nabíjet.

6. Obsluha

Poté, co jste si pečlivě přečetli tento návod k ins-
talaci a použití, můžete za dodržení následujících 
bodů přístroj uvést do provozu:
• Zkontrolujte, zda je přístroj bezpečně posta-

ven.
• Zkontrolujte, zda bylo řádně připevněno 

výtlačné vedení.
• Čerpadlo spusťte do studny nebo do šachty 

na upevňovacím laně nebo ho zavěste do 
sudu na dešťovou vodu.

• Přístroj se spustí automaticky po stisknutí za-/
vypínače (7).

• Zabraňte chodu přístroje nasucho.
• Pro vypnutí přístroje stiskněte opět za-/

vypínač (7).

Pojistka proti chodu nasucho:
Čerpadlo disponuje pojistkou proti chodu nasu-
cho a v případě, že není přepravována žádná 
kapalina, se po cca 20 sekundách vypne. Pro 
resetování pojistky proti chodu nasucho vypněte 
čerpadlo pomocí za-/vypínače (7) nebo vyjměte 
akumulátor. Poté je čerpadlo opět připraveno k 
provozu. Při uvedení čerpadla do provozu dbejte 
na minimální stav vody.

7. Čištění, údržba a objednání 
náhradních dílů

Nebezpečí!
• Před všemi čisticími pracemi vyjměte aku-

mulátor.
• Při mobilním používání by měl být přístroj po 

každém použití vyčištěn čistou vodou.

• Chlupy a vláknité částečky, eventuálně usa-
zené v tělese, odstranit proudem vody.

• Každé 3 měsíce odstranit ze dna šachty bah-
no a vyčistit také stěny šachty.

7.1 Čištění lopatkového kola
Pokud se v tělese vytvoří moc silná usazenina, 
musí být spodní část přístroje následovně demon-
tována:
1. Oddělit sací koš od tělesa.
2. Lopatkové kolo vyčistit čistou vodou. Pozor! 

Přístroj neopírat nebo nestavět na lopatkové 
kolo!

3. Montáž se provádí v opačném pořadí.

7.2 Údržba
Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly 
vyžadující údržbu. 

7.3 Objednání náhradních dílů:
Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést 
následující údaje:
•  Typ přístroje
•  Číslo artiklu přístroje
•  Identifikační číslo přístroje
•  Číslo požadovaného náhradního dílu
Aktuální ceny a informace naleznete na 
www.Einhell-Service.com

8. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno 
poškození při přepravě. Toto balení je surovina a 
tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do 
cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou 
vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov 
a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního 
odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj 
odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud 
žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se 
informovat na místním zastupitelství. 

9. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, 
suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah 
dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 
30 ˚C. Uložte elektrický přístroj v originálním ba-
lení.
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10. Indikace nabíječky

Stav indikace
Význam a opatřeníČervená 

LED
Zelená 

LED
Vyp Bliká Provozní pohotovost

Nabíječka je připojena na síť a připravena k provozu, akumulátor není v 
nabíječce.

Zap vyp Nabíjení
Nabíječka nabíjí akumulátor režimem rychlého nabíjení. Příslušné doby 
nabíjení najdete přímo na nabíječce.
Upozornění! V závislosti na konkrétním stavu nabití se mohou skutečné 
doby nabíjení poněkud lišit od uvedených dob nabíjení.

Vyp Zap Akumulátor je nabitý a připravený k provozu.
Poté se až do úplného nabití přepne na úsporné nabíjení.
Nechte akumulátor v nabíječce o cca 15 minut déle.
Opatření:
Vyjměte akumulátor z nabíječky. Odpojte nabíječku ze sítě.

Bliká Vyp Přizpůsobené nabíjení
Nabíječka se nachází v režimu šetrného nabíjení.
Akumulátor je přitom z bezpečnostních důvodů nabíjen pomaleji a 
potřebuje více času. To může mít následující příčiny:
- Akumátor nebyl již po dlouhou dobu nabíjen.
- Teplota akumulátoru není v ideálním rozsahu.
Opatření:
Počkejte, až bude nabíjení ukončeno, akumulátor může být i přesto dále 
nabíjen.

Bliká Bliká Porucha
Nabíjení již není možné. Akumulátor je defektní.
Opatření:
Defektní akumulátor se již nesmí nabíjet.
Vyjměte akumulátor z nabíječky.

Zap Zap Porucha teploty
Akumulátor je příliš horký (např. přímé sluneční záření) nebo příliš studený 
(pod 0° C).
Opatření:
Odeberte akumulátor a uložte ho 1 den při pokojové teplotě (cca 20° C).
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11.  Plán vyhledávání chyb

 Poruchy  Příčiny  Odstranění
Přístroj se 
nerozeběhne

Nesprávně zasunutý akumulátor -   akumulátor vyjměte a znovu ho 
zasuňte

Přístroj nedopravuje -   Ucpaný sací koš
-   Tlaková hadice zalomena

-   Sací koš vyčistěte proudem vody
-   Odstraňte zalomení hadice

Nedostatečné dop-
ravované množství

-   Ucpaný sací koš
-   Výkon snížen nečistotami a brusný-

mi příměsemi ve vodě
-   Kapacita akumulátoru klesá

-   Vyčistěte sací koš
-   Přístroj vyčistěte a rychle 

opotřebitelné díly nahraďte
-   Zkontrolujte kapacitu akumulátoru a 

případně ho nabijte
Přístroj se po krátké 
době vypne

-   Motorový jistič přístroj vypne kvůli 
silnému znečištění vody

-   Teplota vody je příliš vysoká, moto-
rový jistič vypne

-   Vytáhněte síťovou zástrčku a 
přístroj a šachtu vyčistěte

-   Dbát na maximální teplotu vody 
35 °C!
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Jen pro země EU 

Elektrické nářadí a přístroje neodhazujte do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a 
při prosazování národního práva musí být spotřebované elektrické nářadí sbíráno samostatně a musí 
být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu.

Alternativa recyklace k výzvě na zpětné odeslání výrobku:
Vlastník elektrického přístroje je povinen alternativně namísto zpětného odeslání zařízení spolupůsobit 
při jeho správném zužitkování v případě, že se vzdá jeho vlastnictví. Starý přístroj lze v takovém případě 
odevzdat také ve sběrně, která provede odstranění ve smyslu národního zákona o recyklaci a odpa-
dech. Tyto předpisy se nevztahují na díly příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí 
přidané ke starým přístrojům.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s 
výslovným souhlasem fi rmy Einhell Germany AG. 

 Technické změny vyhrazeny
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  Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní 
údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, ob-
jednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo 
přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál. 

Kategorie Příklad
 Rychle opotřebitelné díly* Kolo čerpadla, akumulátor
 Spotřební materiál/spotřební díly*
 Chybějící díly

* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádame, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce 
www.Einhell-Service.com. Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě 
na následující otázky: 

• Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
• Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
• Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?  

Popište tuto chybnou funkci.
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 Záruční list 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je 
nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adrese uvedené na tomto 
záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle. 
Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:
1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek 

nebudou používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečně činné aktivity. Tyto záruční podmínky 
upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc 
k zákonné záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny. 
Naše záruka je pro Vás bezplatná.

2. Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky na vámi zakoupeném novém přístroji níže uvedeného 
výrobce, které jsou způsobené chybou materiálu nebo výrobní chybou, a podle našeho uvážení je 
omezena na odstranění těchto nedostatků na přístroji nebo výměnu přístroje.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro 
živnostenské, řemeslnické nebo odborné použití. Záruční smlouva se proto nenaplní, pokud byl 
přístroj během záruční doby používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových pod-
nicích nebo byl vystaven srovnatelnému zatížení. 

3. Z naší záruky jsou vyloučeny: 
- Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neoborné 
instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí nebo druh 
el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje 
nepřirozeným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.  
- Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení 
přístroje nebo použití neschválených přídavných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles 
do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizím 
působením (jako např. škody způsobené pádem). 
- Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením 
přiměřeného použití nebo jiným přirozeným opotřebením.

4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupě přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí 
být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna. 
Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo 
výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení nové 
záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované náhradní díly. To platí také při využití 
místního servisu.

5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektní přístroj na: 
www.Einhell-Service.com. Mějte připravenu nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. 
Přístroje, které jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního 
plnění vyloučeny z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přiřazení. Pokud je defekt 
přístroje zahrnut v naší záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nej-
sou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosím zašlete přístroj na naší 
servisní adresu.

V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této 
záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.
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Nebezpečenstvo! 
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať 
príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo 
možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným 
škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná-
vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne 
ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k 
dispozícii potrebné informácie. V prípade, že 
budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím 
odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na 
obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme 
žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vz-
niknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a 
bezpečnostných pokynov.

Vysvetlenie použitých symbolov 
(pozri obr. 10)
1. Akumulátor likvidujte v súlade s príslušnými 

predpismi.
2. Určené len na použitie v suchých miestnos-

tiach.
3. Trieda ochrany II
4. Skladovanie akumulátorov len v suchých 

miestnostiach s teplotou okolia v rozsahu 
+10 °C – +40 °C. Akumulátory skladujte len v 
nabitom stave (nabité min. na 40 %).

5. „Nebezpečenstvo! - Aby ste znížili riziko por-
anenia, prečítajte si návod na obsluhu“

6. Akumulátorovú skrinku neponárajte do vody!
7. Elektrický kábel počas prevádzky navíjajte iba 

voľne.

1. Bezpečnostné pokyny

Výstraha!
Prečítajte si všetky bezpečnostné predpi-
sy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, 
ktorými je tento elektrický nástroj vybavený. 
Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov 
môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, 
vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si 
odložte pre budúce použitie.

Tento prístroj smie byť používaný deťmi vo veku 
8 rokov a staršími, ako aj osobami so zníženými 
psychickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo nedostatkami skúseností 
a vedomostí, pokiaľ budú pod dohľadom alebo 
budú poučené ohľadne bezpečného používania 
prístroja a o príslušných z toho plynúcich rizi-
kách. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a 
užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ 
nie sú pod dozorom.

Prístroj nie je určený na prevádzku v pla-
veckých bazénoch, bazénoch na kúpanie 
akéhokoľvek druhu a iných vodách, v ktorých 
by sa mohli počas jeho prevádzky nachádzať 
osoby alebo zvieratá. Prevádzka prístroja 
počas pobytu človeka alebo zvieraťa v oblas-
ti ohrozenia nie je prípustná. Informujte sa u 
odborného elektrikára!

Nebezpečenstvo!
• Pred uvedením prístroja do prevádzky si 

nechajte odborne skontrolovať, či uzemnenie, 
nulovanie alebo ochranné spínanie chybové-
ho prúdu zodpovedajú bezpečnostným pred-
pisom spoločností dodávajúcich elektrickú 
energiu, a tiež či tieto správne fungujú.

• Elektrické zásuvné spojenia sa musia chrániť 
pred vlhkom.

• V prípade ohrozenia zatopením umiestnite 
zásuvné spojenia na bezpečné miesta, kde 
nehrozí zatopenie.

• V každom prípade sa má zabrániť 
prečerpávaniu agresívnych tekutín ako aj 
tekutín obsahujúcich abrazívne látky (pôsobi-
ace ako šmirgeľ).

• Prístroj chráňte pred mrazom.
• Prístroj chráňte pred chodom na sucho.
• Prístup deťom je potrebné zamedziť vhodný-

mi opatreniami.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre lítium-
iónové akumulátory:
Špeciálne bezpečnostné pokyny pre lítium-
iónové akumulátory nájdete v priloženej 
brožúrke!

2. Popis prístroja a objem dodávky 

2.1 Popis prístroja (obr. 1 a 2)
1. Čerpadlo
2. Prípojka hadice
3. Závesné oko
4. Elektrický kábel
5. Nasávací kôš
6. Akumulátorová skrinka
7. Spínač zap/vyp
8. Kryt akumulátora
9. Uzatvárací hák
10. Upevňovací hák
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2.2 Objem dodávky
Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na 
základe uvedeného objemu dodávky. V prípade 
chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr 
do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s 
predložením platného dokladu o kúpe na naše 
servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste 
prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú 
tabuľku uvedenú v servisných informáciách na 
konci návodu.
•  Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von 

z balenia.
•  Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/

transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
•  Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
•  Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístro-

ja a príslušenstva transportom.
•  Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca 

záručnej doby.

Nebezpečenstvo! 
Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti 
sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami 
ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo 
prehltnutia a udusenia!

• Akumulátorové čerpadlo na čistú vodu s aku-
mulátorovou skrinkou

• Upevňovací hák
•  Originálny návod na obsluhu 

3. Správne použitie prístroja

Vami zakúpený prístroj je určený na čerpanie 
vody s maximálnou teplotou 35 °C. Prístroj sa 
nesmie používať na iné tekutiny, predovšetkým 
nie na motorové palivá, čistiace prostriedky ani 
iné chemické produkty!

Prístroj možno používať všade tam, kde je pot-
rebné prečerpávať vodu, napr. v domácnosti, v 
záhrade a v ďalších mnohých použitiach. Nesmie 
byť používaný na prevádzku plaveckých bazénov!

Pri používaní prístroja vo vodách s prírodným, 
bahnitým dnom, postavte prístroj na trochu 
vyvýšenom mieste, napr. na tehly.

Prístroj nie je určený na trvalé používanie, napr. 
ako obehové čerpadlo v rybníku. Očakávaná 
životnosť prístroja sa týmto výrazne skráti, keďže 
prístroj nie je konštruovaný pre trvalé zaťaženie.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý 
bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa 
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody 
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené 
nesprávnym používaním ručí používateľ/obsluhu-
júca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše príst-
roje neboli svojim určením konštruované na profe-
sionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. 
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa 
prístroj bude používať v profesionálnych, reme-
selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako 
aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

V dôsledku uniknutia mazacieho oleja/mazacieho 
prostriedku môže dôjsť k znečisteniu vody.

4. Technické údaje

Napätie  ..................................................18 V d.c.
Prepravné množstvo max.  .......................5000 l/h
Prepravná výška max.  ................................... 8 m
Prepravný tlak max.  ................0,08 MPa (0,8 bar)
Hĺbka ponorenia max.  ................................... 4 m
Teplota vody max.  ......................................  35°C
Prípojka hadice  .. cca 33,3 mm (1“) vonkajší závit
Cudzie telesá, max.:  ............................ čistá voda
Odsávacia výška ..........................min. cca 15 mm
Minimálna hladina vody pri uvádzaní do prevádz-
ky  ............................................................. 50 mm
Stupeň ochrany čerpadla:  ............................IPX8
Stupeň ochrany akumulátorovej skrinky:  ......IPX4

Pozor!
Náradie sa dodáva bez akumulátorov a bez 
nabíjačky a smie sa používať len s lítium-iónovými 
akumulátormi série Power X-Change!

Lítium-iónové akumulátory série Power X-Change 
sa smú nabíjať iba nabíjačkou Power X-Charger.
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5. Pred uvedením do prevádzky

Prístroj je dodávaný bez akumulátorov a bez 
nabíjačky!

Presvedčite sa pred zapojením prístroja do siete o 
tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia 
s údajmi elektrickej siete.

5.1 Inštalácia
Inštalácia prístroja sa uskutočňuje buď:
• stacionárne s pevným potrubným vedením 
alebo
• stacionárne s flexibilným hadicovým vedením

Maximálne prepravované množstvo sa dá 
dosiahnuť iba s najväčším možným priemerom 
vedenia, pri pripojení menších hadíc alebo vedení 
sa prepravované množstvo znižuje.

Odvzdušňovanie:
Počas prevádzky môže na odvzdušňovacom ot-
vore unikať voda.

Dôležité!
Pri inštalácii je potrebné dbať na to, že sa prístroj 
nesmie nikdy montovať voľne zavesený na tla-
kovom vedení alebo elektrickom kábli. Prístroj sa 
musí zavesiť na nosnej rukoväti alebo závesnom 
oku, resp. musí byť položený na dno šachty. Aby 
sa zaručila bezchybná funkcia prístroja, musí 
byť dno šachty vždy zbavené kalu alebo iných 
nečistôt. Pri veľmi nízkej hladine vody môže kal 
nachádzajúci sa v šachte rýchlo zaschnúť a tým 
brániť v rozbehu prístroja. Preto je potrebné pra-
videlne kontrolovať prístroj (vykonávať skúšobné 
rozbehy).

Čerpadlová šachta by mala mať dostatočnú 
veľkosť.

5.2 Montáž akumulátorovej skrinky (obr. 3)
Pozor! Akumulátorovú skrinku neponárajte do 
vody!
Akumulátorová skrinka ponúka rôzne možnosti 
montáže:
• Nástenná montáž: Na zadnej strane aku-

mulátorovej skrinky sa nachádzajú dva 
montážne otvory (vzdialenosť 10 cm). Uistite 
sa, že sú dve skrutky pevne zaskrutkované do 
steny a zaveste tam akumulátorovú skrinku.

• Montáž na nádobu: Upevnite upevňovacie 
háky na príslušné montážne otvory na zadnej 
strane akumulátorovej skrinky. Potom môžete 

akumulátorovú skrinku zavesiť na vonkajšiu 
stranu nádoby.

• Pevná montáž akumulátorovej skrinky nie je 
nevyhnutná. Môžete ju tiež umiestniť mimo 
vody.

Elektrický kábel môžete navinúť na integrované 
navíjanie kábla akumulátorovej skrinky (obr. 4).
- Pozor! - Elektrický kábel počas prevádzky naví-
jajte iba voľne.

5.3 Montáž akumulátora (obr. 5)
Otvorte kryt akumulátora. Otvorte uzatvárací hák 
krytu akumulátora a vyklopte kryt smerom nahor.
Stlačte podľa obrázku 5 aretačné tlačidlo aku-
mulátora a zasuňte akumulátor do príslušného 
uloženia akumulátora. Pritom dávajte pozor 
na zacvaknutie aretačného tlačidla! Demontáž 
akumulátora sa uskutočňuje v opačnom poradí! 
Zatvorte kryt akumulátora zaklapnutím krytu a 
zatvorte uzatvárací hák.

5.4 Nabíjanie akumulátora (obr. 6)
1. Akumulátor vyberte z prístroja. Pritom stlačte 

aretačné tlačidlo.
2. Porovnajte, či sa elektrické napätie uvede-

né na typovom štítku zhoduje s prítomným 
elektrickým napätím siete. Zapojte sieťovú 
zástrčku nabíjačky (12) do zásuvky. Zelená 
kontrolka LED začne blikať.

3. Nasuňte akumulátor (11) na nabíjačku (12).
4. V bode „Signalizácia nabíjačky“ nájdete 

tabuľku s významom signalizácie kontroliek 
LED na nabíjačke.

Počas nabíjania môže dôjsť k čiastočnému zohri-
atiu akumulátora. To je však normálne.
Ak nie je možné akumulátor nabiť, skontrolujte,
• či je zásuvka pod napätím,
• či je kontakt na nabíjacích kontaktoch v bez-

chybnom stave.

Ak by sa napriek tomu akumulátor stále nedal 
nabiť, odošlite
• nabíjačku
• a akumulátor
do nášho zákazníckeho servisu.

Kvôli správnemu odoslaniu kontaktujte náš 
zákaznícky servis alebo obchod, kde ste 
prístroj zakúpili.
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Dbajte pri odosielaní alebo likvidácii akumu-
látorov, resp. akumulátorového prístroja na 
to, aby boli zabalené jednotlivo v umelohmot-
ných vreckách aby sa zabránilo skratom a 
vzniku požiaru!

V záujme dlhej životnosti akumulátora by ste sa 
mali postarať o včasné opätovné nabíjanie aku-
mulátora. To je potrebné v každom prípade vtedy, 
keď zistíte, že sa výkon prístroja začne znižovať. 
Akumulátor by nemal byť nikdy úplne vybitý. To 
totiž vedie k poškodeniu akumulátora!

5.5 Zobrazenie kapacity akumulátora (obr. 7)
Zatlačte na vypínač pre zobrazenie kapacity 
akumulátora (pol. A). Zobrazenie kapacity akumu-
látora (pol. B) signalizuje stav nabitia akumulátora 
pomocou 3 kontroliek.

Svietia všetky 3 kontrolky:
Akumulátor je úplne nabitý.

Svietia 2 alebo 1 kontrolka:
Akumulátor má dostatočné zvyškové nabitie.

1 kontrolka bliká:
Akumulátor je prázdny, nabite akumulátor.

Všetky kontrolky LED blikajú:
Požadovaná teplota akumulátora nie je dosiahnu-
tá. Vyberte akumulátor z prístroja a nechajte ho 
jeden deň ležať pri izbovej teplote. Ak sa chyba 
bude znovu opakovať, tak bol akumulátor hĺbkovo 
vybitý a je defektný. Odoberte akumulátor z 
prístroja. Defektný akumulátor sa nesmie naďalej 
používať, resp. nabíjať.

6. Obsluha

Po dôkladnom prečítaní návodu na inštaláciu a 
obsluhu môžete po dodržaní nasledovných bodov 
spustiť prístroj do prevádzky:
• Skontrolujte, či je prístroj bezpečne umiest-

nený.
• Skontrolujte, či bolo tlakové vedenie správne 

namontované.
• Čerpadlo spustite zavesené za upevňovacie 

lano do studne alebo šachty, alebo ho zaves-
te do suda na dažďovú vodu.

• Zariadenie sa automaticky naštartuje, keď 
stlačíte vypínač zap/vyp (7).

• Zabráňte, aby prístroj bežal na sucho.
• Na vypnutie zariadenia znovu stlačte spínač 

zap/vyp (7).

Ochrana proti chodu na sucho:
Čerpadlo má ochranu proti chodu na sucho a 
keď sa minie prečerpávaná kvapalina, po cca 20 
sekundách sa vypne. Čerpadlo vypnite pomocou 
vypínača zap/vyp (7) alebo vyberte akumulátor, 
aby ste resetovali spustenú ochranu proti chodu 
nasucho. Potom je čerpadlo znovu pripravené na 
prevádzku. Pri uvádzaní čerpadla do prevádzky 
dbajte na minimálnu hladinu vody.

7. Čistenie, údržba a objednanie 
náhradných dielov

Nebezpečenstvo!
• Pred všetkými údržbovými a čistiacimi práca-

mi vytiahnite akumulátor.
• Pri prenosnom používaní by sa mal prístroj 

vyčistiť po každom použití čistou vodou.
• Chlpy a vláknité častice, ktoré by sa eventuál-

ne mohli usadiť v telese prístroja, odstráňte 
pomocou prúdu vody.

• Raz za 3 mesiace vyčistite dno šachty od 
kalu a vyčistite tiež steny šachty.

7.1 Čistenie lopatkového kolesa
V prípade veľmi silného zanesenia v telese sa 
musí spodný diel prístroja rozobrať nasledujúcim 
spôsobom:
1. Uvoľnite nasávací kôš z telesa.
2. Lopatkové koleso vyčistite čistou vodou. Po-

zor! Prístroj neodkladajte ani nepodopierajte 
na lopatkové koleso!

3. Opätovná montáž sa uskutoční v opačnom 
poradí.

7.2 Údržba
Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie 
diely vyžadujúce údržbu.

7.3 Objednávanie náhradných dielov:
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné 
uviesť nasledovné údaje:
•  Typ prístroja
•  Výrobné číslo prístroja
•  Identifikačné číslo prístroja
•  Číslo potrebného náhradného dielu
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke 
www.Einhell-Service.com
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8. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne-
nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro-
bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu 
použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu 
surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú 
z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. 
Poškodené prístroje nepatria do domového odpa-
du. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvi-
dácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám 
nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa 
prosím na miestnej samospráve.

9. Skladovanie

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, 
suchom a nezamŕzajúcom mieste mimo dosahu 
detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 
5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v ori-
ginálnom balení.
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10. Signalizácia nabíjačky

Stav signalizácie
Význam a opatrenieČervená 

LED
Zelená 

LED
Vyp Bliká Pripravená k prevádzke

Nabíjačka je zapojená na sieť a pripravená k prevádzke, akumulátor nie je 
v nabíjačke.

Zap Vyp Nabíjanie
Nabíjačka nabíja akumulátor v rýchlo nabíjacom režime. Príslušné doby 
nabíjania nájdete priamo na nabíjačke.
Upozornenie! Podľa prítomného stavu nabitia akumulátora sa môžu 
skutočné doby nabíjania čiastočne odlišovať.

Vyp Zap Akumulátor je nabitý a pripravený na použitie.
Potom sa po úplnom nabití prepne do udržiavacieho nabíjania.
Za týmto účelom nechajte akumulátor približne 15 minút dlhšie na 
nabíjačke.
Opatrenie:
Vyberte akumulátor z nabíjačky. Odpojte nabíjačku zo siete.

Bliká Vyp Prispôsobené nabíjanie
Nabíjačka sa nachádza v režime šetrného nabíjania.
Pritom sa akumulátor z bezpečnostných dôvodov nabíja pomalšie a potre-
buje viac času. Toto môže mať nasledovné príčiny:
- Akumulátor sa veľmi dlhú dobu nenabíjal.
- Teplota akumulátora neleží v ideálnom rozsahu.
Opatrenie:
Počkajte do ukončenia procesu nabíjania, akumulátor je možné napriek 
tomu ďalej nabíjať.

Bliká Bliká Chyba
Proces nabíjania už nie je možný. Akumulátor je defektný.
Opatrenie:
Defektný akumulátor nesmie byť naďalej nabíjaný!
Vyberte akumulátor z nabíjačky.

Zap Zap Tepelná porucha
Akumulátor je príliš horúci (napr. priame slnečné žiarenie) alebo príliš stu-
dený (pod 0 °C)
Opatrenie:
Vyberte akumulátor a skladujte ho 1 deň pri izbovej teplote (cca 20 °C).
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11. Plán na hľadanie chýb

Poruchy Príčiny Pomoc pri odstraňovaní
Prístroj sa neroz-
bieha

-  Akumulátor nie je správne zasunutý -  Akumulátor vyberte a znovu ho 
zasuňte

Prístroj nepumpuje -  Upchaté vstupné sito
-  Tlaková hadica zalomená

-  Vyčistite vstupné sito prúdom vody
-  Odstráňte miesto zalomenia

Nedostatočné prep-
ravované množstvo

-  Upchaté vstupné sito
-  Výkon sa znižuje kvôli silne 

znečisteným a abrazívnym vodným 
prímesiam

-  Kapacita akumulátora sa znižuje

-  Vyčistite vstupné sito
-  Prístroj vyčistite a vymeňte opotre-

bované diely

-  Skontrolujte kapacitu akumulátora a 
prípadne akumulátor nabite

Prístroj vypína po 
krátkej dobe chodu

-  Ochrana motora vypína prístroj kvô-
li príliš silnému znečisteniu vody

-  Teplota vody príliš vysoká, vypína 
ochrana motora

-  Vytiahnite elektrický kábel zo siete 
a vyčistite prístroj a šachtu

-  Dodržiavajte maximálnu teplotu 
vody 35 °C!
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 Len pre krajiny EÚ

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad!

Podľa Európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v 
súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného 
zberu a musí sa zabezpečiť ich špecifi cké spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recy-
klácia).

Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku:
Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riad-
nej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom 
taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii 
a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a po-
mocných prostriedkov bez elektronických komponentov.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich 
častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG.

 Technické zmeny vyhradené
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  Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, 
ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné 
požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných 
materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému 
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

Kategória Príklad
Diely podliehajúce opotrebeniu* Koleso čerpadla, akumulátor
Spotrebný materiál / spotrebné diely*
Chýbajúce diely

* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese 
www.Einhell-Service.com. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade 
na nasledujúce otázky:

• Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
• Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
• Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?  

Popíšte túto chybnú funkciu.
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 Záručný list 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne 
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese 
uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom ser-
visnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:
1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento 

výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatne 
zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie 
uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše 
zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.

2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie 
uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa 
nášho uváženia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu príst-
roja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, 
remeselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas 
záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo 
ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.

3. Z našej záruky sú vylúčené: 
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neo-
dbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové 
napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov 
alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou 
starostlivosťou a údržbou. 
- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. 
preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), 
vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné 
poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom). 
- Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, 
bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.

4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa 
musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. 
Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena príst-
roja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej 
záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití 
miestneho servisu.

5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: 
www.Einhell-Service.com. Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení 
nového prístroja. Prístroje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, 
budú vylúčené zo záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifi kácie. Ak spadá defekt 
prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú 
alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú 
adresu.

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto 
záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.
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D  Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-
Richtlinie und Normen für Artikel

GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance 
with the EU directive and standards for article

F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité confor-
mément aux directives et normes UE pour l‘article

I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per l‘articolo 

DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överens-
stämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln

CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a 
norem pro výrobek 

SK Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a 
noriem pre výrobok

NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-
richtlijn en normen voor artikel 

E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor 
de la directiva y normas de la UE para el artículo

FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin 
ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle

SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU 
in standardi za izdelek

H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti 
konformitást jelentjük ki a cikkekhez

RO Declaraţie de conformitate:  Declarăm conformitate conform 
directivei şi normelor UE pentru articolul 

GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με 
Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα 

P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de 
acordo com a diretiva CE e normas para o artigo 

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema 
smjernicama EU i normama za artikl

BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema 
smjernicama EU i normamaza artikl

RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću 
usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal

TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi  ve ürün standartları uyarınca 
uygunluğunu beyan ederiz 

RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим 
удостоверяется, что следующие продукты соответствуют 
директивам и нормам ЕС 

EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja 
standarditele 

LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un 
standartiem tālāk minētajām precēm 

LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES 
direktyvą ir standartus

PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego 
poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie 
dyrektywy EU

BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие 
на Директивите и нормите (ЕС) за изделия 

UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність 
згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула 

MK Изјава за сообразност: Изјавуваме сообразност со 
регулативата и со нормите на ЕУ за артикли 

N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv 
og standarder for artikkel 

IS Samræmisyfi rlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og 
stöðlum fyrir vörutegund 

Akku-Klarwasserpumpe* GE-SP 18 Li (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 

 (EU)2015/1188
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EU 
 2014/68/EU 
 (EU)2016/426 
Notifi ed Body: 

 (EU)2016/425
X  2011/65/EU_(EU)2015/863

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body: 
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
  Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = kW; L/Ø = cm
Notifi ed Body:

 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2

Landau/Isar, den 13.08.2021

First CE: 2020   Archive-File/Record: NAPR026379
Art.-No.: 41.815.00 I.-No.: 21021 Documents registrar: Daniel Laubmeier
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless clean water pump · F Pompe à eau claire sans fi l · I Pompa per acque chiare a batteria · DK/N Akku-klartvandspumpe · S Batteridriven klarvattenpump · CZ Akumulátorové čerpadlo na 
čistou vodu · SK Akumulátorové čerpadlo na čistú vodu · NL Accu helderwaterpomp · E Bomba inalámbrica de agua limpia · FIN Akku-kirkasvesipumppu · SLO Akumulatorska črpalka za čisto vodo · H 
Akkus-tisztavíz szivattyú · RO Pompă pentru apă limpede cu acumulator · GR Αντλία καθαρού νερού, με μπαταρία · P Bomba de água limpa sem fi o · HR/BIH Akumulatorska pumpa za čistu vodu · RS 
Akumulatorska pumpa za čistu vodu · PL   Akumulatorowa pompa do wody czystej · TR Akülü Temiz Su Dalgıç Pompa · RUS  Аккумуляторный насос для чистой воды · EE Akuga veepump · LV Akumu-
latora tīrā ūdens sūknis · LT Akumuliatorinis švaraus vandens siurblys · BG Помпа за чиста вода със зарядно · UKR Акумуляторний насос для чистої води · MK Пумпа за чиста вода на батерии

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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