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POZOR! - Před uvedením do provozu návod pečlivě a celý přečíst 
POZOR! - Pred uvedením do prevádzky návod starostlivo a celý 
přečítat 

 
POZOR! - Je to elektrický stroj s otáčejícími se částmi a proto by měl 
být nepřístupný dětem a neoprávněným osobám. 
POZOR! - Je to elektrický stroj s otáčajúcimi sa časťami a preto by mal 
byť neprístupný deťom a neoprávneným osobám. 

 
 POZOR! - Před použitím prověřit, jestli nedošlo během transportu 
k poškození, jako malým trhlinám a výdutím, které by mohly 
provoz omezit.                      POZOR! - Pred použitím preveriť, či 
nedošlo počas transportu k poškodeniu, ako malým trhlinám a 
vydutím, ktoré by mohli prevádzku obmedziť. 

POZOR! - Nikdy se nedotýkat elektrických částí mokrými rukami 
(elektrické připojení k zástrčce, ovládání přepínače)                      
POZOR! - Nikdy sa nedotýkať elektrických častí mokrými rukami 
(elektrické pripojenie k zástrčke, ovládanie prepínača) 

POZOR! - Návod ukládat tak, aby byl dostupný každému, kdo bude 
čerpadlo používat.                 POZOR! - Návod ukladať tak, aby bol 
dostupný každému, kto bude čerpadlo používať. 

 

POZOR! - Nepoužívat na vznětlivé nebo výbušné tekutiny, ve 
výbušném prostředí neprovozovat – motor není pro takové určen. 
Nepoužívat jako ponorné čerpadlo a chránit jej před vlhkostí.    
POZOR! - Nepoužívať na zápalné alebo výbušné tekutiny, vo 
výbušnom prostredí neprevádzkovať - motor nie je pre takéto určený. 
Nepoužívať ako ponorné čerpadlo a chrániť ho pred vlhkosťou. 

 
POZOR! - Při používání jedovatých a škodlivých látek používat rukavice 
a ochranné pomůcky. Prostor by měl být upraven pro ochranu 
životního prostředí.              POZOR! - Pri používaní jedovatých a 
škodlivých látok používať rukavice a ochranné pomôcky. Priestor by 
mal byť upravený pre ochranu životného prostredia. 

 
POZOR! - Před každou údržbou a čištěním čerpadlo odpojit od 
elektrického napájení.          POZOR! - Pred každou údržbou a čistením 
čerpadlo odpojte od elektrického napájania. 
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Popis – Samonasávací elektrické čerpadlo s periferálním (stranovým) oběžným 
kruhem - pro oba směry otáčení. Těleso čerpadla s výtlačným a sacím hrdlem, 
hadicovými nátrubky a hřídel z nerezové oceli, oběžné kolo bronzové. 
Korozivzdorná těsnění (dvojitá mechanická ucpávka) zabraňují úniku čerpané 
tekutiny. Čerpadlo je přímo na motorové hřídeli. Čerpadlo je i pro stálý provoz. 
Popis - Samonasávacie elektrické čerpadlo s periférnym (stranovým) obežným 
kruhom - pre oba smery otáčania. Teleso čerpadla s výtlačným a sacím hrdlom, 
hadicovými nátrubky a hriadeľ z nerezovej ocele, obežné koleso bronz. 
Koróziivzdorná tesnenia (dvojitá mechanická upchávka) zabraňujú úniku čerpanej 
tekutiny. Čerpadlo je priamo na motorovej hriadeli. Čerpadlo je aj pre stálu 
prevádzku. 
 
Provozní vlastnosti – Čerpadlo je vhodné pro plnění a čerpání potravinářských 
tekutin (voda, víno, mošt, pivo, ocet, šťávy a džusy), ale i mořská voda, kyselé a 
zásadité roztoky o nízké koncentraci louhů a kyselin, bez inertních příměsí (písek 
…). Teplota tekutin v rozmezí +4 až +40°C, krátkodobě nesmí překročit 70°C.  Na 
odstranění nečistot je vhodné do sacího okruhu osadit filtr.  
Prevádzkové vlastnosti - Čerpadlo je vhodné pre plnenie a čerpanie 
potravinárskych tekutín (voda, víno, mušt, pivo, ocot, šťavy a džúsy), ale aj morská 
voda, kyslé a zásadité roztoky o nízkej koncentrácii lúhov a kyselín, bez inertných 
prímesí (piesok ...). Teplota tekutín v rozmedzí +4 až + 40°C, krátkodobo nesmie 
prekročiť 70°C. Na odstránenie nečistôt je vhodné do sacieho okruhu osadiť filter. 

 

POUŽITÍ                                                                                             POUŽITIE 
Čerpadlo zapnout; pro naplnění je třeba několika málo sekund. Jestliže do 10-15 
sec nenasaje (nenaplní se tekutinou), provést kontrolu sacího potrubí – dotažení 
spojů aby nedocházelo k přisávání vzduchu. Dalším důvodem může být velká sací 
výška, přesahující 5-6 m (převýšení osy čerpadla nad hladinou v sací nádrži) – pokud 
je tomu tak, je nutno na sací hadici/potrubí osadit patní ventil (koš se zpětnou 
klapkou) a sací potrubí naplnit tekutinou zalitím. Čas od času je nutno spojení 
potrubí zkontrolovat. Po ukončení práce vypustit zbytek tekutiny z čerpadla a 
potrubí a čerpadlo vyčistit (vaše údržba). Čerpadlo odpojit od el. sítě. 
Čerpadlo zapnúť; pre naplnenie je potrebné niekoľkých málo sekúnd. Ak do 10-15 
sek nenasaje (nenaplní sa tekutinou), vykonať kontrolu sacieho potrubia - 
dotiahnutie spojov aby nedochádzalo k prisávanie vzduchu. Ďalším dôvodom môže 
byť veľká sacia výška, presahujúce 5-6 m (prevýšenie osi čerpadla nad hladinou v 
sacej nádrži) - ak je to tak, je nutné na saciu hadicu/potrubie osadiť pätnej ventil 
(kôš so spätnou klapkou) a sacie potrubie naplniť tekutinou zaliatím. Čas od času je 
nutné spojenie potrubia skontrolovať. Po ukončení práce vypustiť zvyšok tekutiny z 
čerpadla a potrubia a čerpadlo vyčistiť (vaše údržba). Čerpadlo odpojiť od el. siete. 
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INSTALACE ČERPADLA                                        INŠTALÁCIA ČERPADLA 
Transport - čerpadlo může být přepravováno ručně nebo pomocí k tomu určených 
přípravků – k tomu je vybaveno madlem typu L 
- matku na závitový konec madla zcela našroubovat 
- madlo zašroubovat do závitového otvoru na tělese čerpadla 
- matku zpětně dotáhnout až na těleso čerpadla pevně dolehne 
Transport - čerpadlo môže presúvať ručne alebo pomocou na to určených 
prípravkov - k tomu je vybavené madlom typu L 
- matku na závitový koniec madlá úplne naskrutkovať 
- madlo zakrútiť do závitového otvoru na telese čerpadla 
- matku spätné dotiahnuť až na teleso čerpadla pevné doľahne 
 

                                       
 
Instalace - Čerpadlo za provozu není možné přemísťovat a musí být uloženo 
paralelně s podložkou. Může být připevněno k podložce prostřednictvím patek 
elektromotoru. Úroveň čerpané hladiny tekutiny by neměla být níže než 5-6 m pod 
osou čerpadla. S rostoucí výší této sací výšky se snižuje čerpané množství a výtlačná 
výška čerpadla a naopak. Výtlačný výkon čerpadla je vlastně součtem sací a 
výtlačné výšky.  
Inštalácia - Čerpadlo za prevádzky nie je možné premiestňovať a musia byť uložené 
paralelne s podložkou. Môže byť pripevnené k podložke prostredníctvom pätiek 
elektromotora. Úroveň čerpanej hladiny tekutiny by nemala byť nižšie ako 5-6 m 
pod osou čerpadla. S rastúcou výškou tejto sacej výšky sa znižuje čerpané množstvo 
a výtlačná výška čerpadla a naopak. Výtlačný výkon čerpadla je vlastne súčtom 
sacie a výtlačné výšky. 
 
Určení sacího hrdla - Které z obou hrdel bude sací je odvislé od zvoleného směru 
otáčení. Je to možné zjistit krátkým vyzkoušením: spínač otočit z posice „0“ na 
pozici „1“ a srovnat směr otáčení s šipkou na zadní straně motoru. Jestliže se motor 
otáčí doprava (z pohledu na zadní víko motoru s šipkou = ve směru hodinových 
ručiček), je sacím hrdlem to levé. Jestliže se motor otáčí doprava, je sacím hrdlem 
to pravé. 
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Určenie sacieho hrdla - Ktoré z oboch hrdiel bude sací je závislé od zvoleného 
smeru otáčania. Je to možné zistiť krátkym vyskúšaním: spínač otočiť z posice "0" 
na pozíciu "1" a porovnať smer otáčania s šípkou na zadnej strane motora. Ak sa 
motor otáča doprava (z pohľadu na zadné veko motora s šípkou = v smere 
hodinových ručičiek), je sacím hrdlom to ľavé. Ak sa motor otáča doprava, je sacím 
hrdlom to pravé. 
 

 
 
Spojení s potrubním/hadicovým vedením - Dříve než čerpadlo spojíme s potrubím 
nebo hadicemi, naplníme jej minimálně do poloviny jeho objemu čerpanou 
tekutinou. To se doporučuje zejména tehdy, má-li čerpadlo během provozu samo 
nasávat. Teprve po naplnění spojit hrdla čerpadla s potrubím a řádně dotáhnout. 
Sací potrubí by mělo být s ohledem výkonových ztrát čerpadla co možná nejkratší. 
Spojenie s potrubným/hadicovým vedením - Skôr ako čerpadlo spojíme s 
potrubím alebo hadicami, naplníme ho minimálne do polovice jeho objemu 
čerpanou tekutinou. To sa odporúča najmä vtedy, ak má čerpadlo počas prevádzky 
samo nasávať. Až po naplnení spojiť hrdla čerpadla s potrubím a riadne dotiahnuť. 
Sacie potrubie by malo byť s ohľadom výkonových strát čerpadla čo možno 
najkratšie. 
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ÚDRŽBA ČERPADLA                                                 ÚDRŽBA ČERPADLA 
Čerpadlo nepotřebuje žádnou speciální údržbu. Je nutno provádět jen čištění a 
periodickou kontrolu opotřebení ucpávek (těsnění) a oběžného kola. Všechny 
opravy je nutno svěřit odbornému servisu dle sdělení dodavatele nebo výrobce. 
Životnost závisí od provozované tekutiny a nastavených tlaků v systému. Jestliže se 
vyskytnou netěsnosti únikem tekutiny na podložku nebo mezi motorem a tělesem 
čerpadla, je nutno vyměnit mechanické ucpávky na hřídeli motoru. Pokles 
čerpacího výkonu ukazuje na opotřebení oběžného kola nebo tělesa čerpadla. 
Může dojít i zablokování oběžného kola, způsobené obsahem pevných částic 
v čerpané tekutině. V takovém případě musí být oběžné kolo uvolněno, opraveno 
nebo vyměněno. 
Čištění – před odstavením čerpadla z provozu musí být provedeno čištění, aby byly 
zachovány mechanické vlastnosti a hygienické podmínky. 

 čištění motoru – motor je možno zvenku otřít suchým hadrem, v žádné 
případě nepoužívat benzin nebo ředidla. 

 čištění čerpadla -  čerpadlo je možno vyčistit krátkým (cca. 30 s) čerpáním 
čisté vody nebo roztoku vody s mýdlem, stejně jako při mytí např. jídelních 
příborů tak, aby mycí roztok byl zcela odstraněn. Jestliže je vyžadována 
desinfekce, nechte čerpadlo běžet s vodou 70-80°C na max. 2 minuty. Poté 
čerpadlo a potrubí zcela vyprázdněte. 

 
Čerpadlo nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu. Je nutné vykonávať len čistenie a 
periodickú kontrolu opotrebovania upchávok (tesnenia) a obežného kolesa. Všetky 
opravy je nutné zveriť odbornému servisu podľa oznámenia dodávateľa alebo 
výrobcu. Životnosť závisí od prevádzkovanej tekutiny a nastavených tlakov v 
systéme. Ak sa vyskytnú netesnosti únikom tekutiny na podložku alebo medzi 
motorom a telesom čerpadla, je nutné vymeniť mechanické upchávky na hriadeli 
motora. Pokles čerpacieho výkonu ukazuje na opotrebenie obežného kolesa alebo 
telesa čerpadla. Môže dôjsť aj zablokovaniu obežného kolesa, spôsobené obsahom 
pevných častíc v čerpanej tekutine. V takomto prípade musí byť obežné koleso 
uvoľnené, opravené alebo vymenené. 
Čistenie - pred odstavením čerpadla z prevádzky musí byť vykonané čistenie, aby 
boli zachované mechanické vlastnosti a hygienické podmienky. 
• čistenie motora - motor je možno zvonku utrieť suchou handrou, v žiadnej 
prípade nepoužívať benzín alebo riedidlá. 
• čistenie čerpadla - čerpadlo je možno vyčistiť krátkym (cca. 30 s) čerpaním čistej 
vody alebo roztoku vody s mydlom, rovnako ako pri umývaní napr. jedálenského 
príboru tak, aby umývací roztok bol úplne odstránený. Ak je vyžadovaná 
dezinfekcia, nechajte čerpadlo bežať s vodou teplou 70-80°C na max. 2 minúty. 
Potom čerpadlo a potrubie úplne vyprázdnite 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ                                                                       | 
 Před montáží a uvedením do provozu dbát ustanovení tohoto návodu. Osoby, 

které se s návodem neseznámili, nesmí přístroj používat. Osobám mladším 16 
let je obsluha tohoto přístroje zakázána. 

 Provozovatel/uživatel je v pracovním prostoru přístroje proti třetím osobám 
odpovědný. 

  Během provozu čerpadla se nesmí nacházet osoby v prostoru   
  uskladnění čerpaného média. Připojení čerpadla k síti jen přes  

  bezpečnostní spínač s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 
30 mA a zástrčkou opatřenou ochranným kontaktem. 
Nepředpokládá se používání čerpadla v zahradních rybnících nebo bazénech. Při 
jiném používání je nutno dodržovat předpisy podle VDE 0100 část 702. 
 
POZOR: Před vyzkoušením čerpadla vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
Výměna síťového el. připojení vyžaduje speciální nástroje – obraťte se na odborný 
servis. Čerpadlo může být provozováno použitím prodlužovacího el. kabelu, který 
odpovídá předpisům – kabel H07 RNF a jehož průměr je min. 1 mm podle předpisů 
DIN 57282, příp. 57245. 
 

  Hlučnost čerpadel (kontinuální stejnoměrná in dbA) s elektromotorem 
 je nižší nebo se rovná 70 dbA.   

 Napětí a druh proudu, uvedený na štítku čerpadla (1x230V, 50 Hz) musí být v el. 
síti dodržen 

 Teplota tekutiny by neměla trvale překračovat 40°C 

 Přesvědčte se, že hodnoty použité el. zásuvky s přesahem odpovídají potřebám 
čerpadla a zásuvka je ochráněna před vlhkostí 

 Síťový el. kabel a zástrčka jsou prověřeny na opotřebení a poškození 

 Před každou prací na čerpadle vytáhnete zástrčku z el. zásuvky  

 Zabraňte, aby bylo čerpadlo vystaveno přímému proudu vody 

 Za dodržení místních bezpečnostních a stavebních předpisů je zodpovědný 
provozovatel/uživatel 

 Uživatel zamezí zaplavení prostor a místností, způsobenou poruchou na 
čerpadle (např. instalací alarmu, reservního čerpadla atd.) 

 Při eventuální poruše čerpadla může opravu provést pouze odborný servis. 
Mohou být použity pouze originální náhradní díly 

 Poukazujeme na to, že podle pravidel pro garanční záruky poskytované 
výrobcem/dodavatelem neručíme za škody způsobené: 
 a. neodbornou opravou dodavatelem neautorizovaným servisem 
 b. použitím jiných než originálních náhradních dílů 
 c. instalací a provozováním čerpadla v rozporu s tímto návodem 
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|                                                                     BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
  • Pred montážou a uvedením do prevádzky dbať na ustanovenia tohto návodu. 

Osoby, ktoré sa s návodom nezoznámili, nesmie prístroj používať. Osobám 
mladším ako 16 rokov je obsluha tohto prístroja zakázaná. 

 • Prevádzkovateľ / používateľ je v pracovnom priestore prístroja proti tretím 
osobám zodpovedný. 

                  Počas prevádzky čerpadla sa nesmú nachádzať osoby v priestore       
                  skladovania    čerpaného média. Pripojenie čerpadla k sieti je možné                                                                     
                  len cez bezpečnostný spínač s prúdovým chráničom s vybavovacím 
prúdom 30 mA a zástrčkou s ochranným kontaktom. 
Nepredpokladá sa používanie čerpadla v záhradných rybníkoch alebo bazénoch. Pri 
inom používaní je nutné dodržiavať predpisy podľa VDE 0100 časť 702. 
 
POZOR: Pred vyskúšaním čerpadla vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 
Výmena sieťového el. pripojenie vyžaduje špeciálne nástroje - obráťte sa na 
odborný servis. Čerpadlo môže byť prevádzkované použitím predlžovacieho el. 
kábla, ktorý zodpovedá predpisom - kábel H07 RNF a ktorého priemer je min. 1 mm 
podľa predpisov DIN 57282, príp. 57245. 
 
      •   Hlučnosť čerpadiel (kontinuálna rovnomerná in dbA) s elektromotorom   
                     je nižšia alebo rovná 70 dB. 
•  Napätie a druh prúdu, uvedený na štítku čerpadla (1x230V, 50 Hz) musí byť v el. 
    sieti dodržaný 
• Teplota tekutiny by nemala trvale prekračovať 40 ° C 
•  Presvedčte sa, že hodnoty použitej el. zásuvky zodpovedajú s presahom 
    potrebám čerpadla a zásuvka je ochránená pred vlhkosťou 
•  Sieťový el. kábel a zástrčka sú preverené na opotrebenie a poškodenie 
•  Pred každou prácou na čerpadle vytiahnete zástrčku z el. zásuvky 
•  Zabráňte, aby bolo čerpadlo vystavené priamemu prúdu vody 
•  Za dodržanie miestnych bezpečnostných a stavebných predpisov je zodpovedný  
    prevádzkovateľ/používateľ 
•  Používateľ zamedzí zaplavenia priestorov a miestností, spôsobenú poruchou na 
    čerpadle (napr. Inštaláciou alarmu, reservního čerpadlá atď.) 
•  Pri eventuálnej poruche čerpadla môže opravu vykonať len odborný servis. Môžu  
    byť použité len originálne náhradné diely 
•  Poukazuje sa na to, že podľa pravidiel pre garančné záruky poskytované  
    výrobcom/dodávateľom neručíme za škody spôsobené: 
 a. neodbornou opravou dodávateľom neautorizovaným servisom 
 b. použitím iných ako originálnych náhradných dielov 
 c. inštaláciou a prevádzkovaním čerpadla v rozpore s týmto návodom 
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