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Safety instructions for immersion pumps
Please read and comply with these safety
instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain
these safety instructions for use
for future reference or for subsequent possessors.
– Please read the operating instructions for your machine
before using it, and pay particular attention to the following safety instructions.
– Warning and information
plates on the machine provide important directions for
safe operation.
– Apart from the notes contained herein the general
safety provisions and rules
for the prevention of accidents of the legislator must be
observed.
– Keep packaging films away
from children, there is a risk of
suffocation!

Hazard levels
 DANGER
Pointer to immediate danger,
which leads to severe injuries or
death.
몇 WARNING
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to severe injuries or death.
몇 CAUTION
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to
property damage.

Safety
Electric components
 DANGER
Risk of electric shock.
 Check the power cord with
mains plug for damage before every use. If the power
cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled
electrician.
 All electrical sockets should
be fixed in an area that is protected against floods.
 Unsuitable electrical extension cables can be hazardous. Only use electrical extension cables outdoors
which have been approved
and labelled for this purpose
and have an adequate cable
cross-section.
 The mains plug and the coupling of an extension cable
must be watertight and must
never lie in water. Moreover,
the coupling may never lie on
the ground. The use of cable
reels that ensure that the
sockets are at least 60 mm
above the ground is recommended.
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 Do not use the power cord to
carry/ transport the machine.
 To separate the machine
from the mains, pull the plug
and not the power cord.
 Do not scrape the power cord
across sharp edges and ensure that it does not get
pressed.
 The voltage indicated on the
type plate must correspond to
the voltage of the electrical
source.
 To avoid risks, all repairs and
replacement of spare parts
may only be carried out by the
authorised customer service
personnel.
 Operate pumps only on sockets that are equipped with a
fault current protection switch
with a nominal fault current of
max. 30 mA and a protectiveearth contact (earthing).
 Check the fault current protection switch and the protective earth contact (earthing)
for proper function at regular
intervals.
 Never operate the pumps
while there are persons in the
pool or garden pond.
 Do not touch feed fluids, the
rope attached to the carrying
handle as well as objects that
are in contact with the feed
fluid (e.g. pipelines extending
into the water, railings, etc.).
 In Austria pumps to be used
in swimming pools and garden ponds should be
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equipped with a fixed connection line according to ÖVE B/
EN 60555 Part 1 to 3; power
supply should be via a ÖVEtested isolating transformer
whereby the secondary nominal voltage should not exceed 230V.
 The electrical connection of
the system may only be performed by a qualified electrician. Please follow the respective national regulations!

Safe handling
몇 WARNING
 This appliance is not intended
for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless
such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety
or they have received precise
instructions on the use of this
appliance and have understood the resulting risks.
 Children may only use this
appliance if they are over the
age of 8 and supervised by a
person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this
appliance and have understood the resulting risks.
 Children must not play with
this appliance.
 Supervise children to prevent
them from playing with the
appliance.
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 Cleaning and user maintenance must not be performed
by children without supervision.
 Turn off the appliance and remove the mains plug prior to
any care and maintenance
works.
몇 CAUTION
 Create stability for the appliance prior to any work on or
with the appliance to prevent
accidents or damage.
 In order to prevent accidents
or injuries, mind the weight of
the appliance during transport (see technical data).
 In order to prevent accidents
or injuries, mind the weight of
the appliance when choosing
the storage location (see
technical data).

 Do not pump waste water
from sanitary facilities and
silty water with a lower flowability than clear water.
 Do not pump water that has a
higher temperature than
35°C.

Other risks
 DANGER
Danger of explosion
 Do not pump corrosive, highly
combustible or explosive fluids (e.g. petroleum, petrol,
acids or nitro thinner).
 Do not operate the device in
fire or explosion-endangered
surroundings.
몇 CAUTION
 Water that has been delivered with this appliance is no
drinking water!
ATTENTION
This can cause damage to the
appliance.
 Do not pump greases, oils
and salt water.
EN – 5

7










42

ждений. Поврежденный сетевой шнур должен быть
незамадлительно заменен
уполномоченной службой
сервисного обслуживания/
специалистом-электриком.
Все электрические штепсельные соединения должны находиться в защищенном от затопления месте.
Неподходящие электрические удлинители могут
представлять опасность.
Вне помещений следует
использовать только допущенные для использования и соответственно
маркированные электрические удлинители с достаточным поперечным
сечением провода.
Сетевая вилка и соединительный элемент удлинителя должны быть герметичными и не находиться
в воде. Соединительный
элемент в дальнейшем не
должен касаться пола. Рекомендуется использовать кабельные барабаны,
которые обеспечивают
размещение розеток не
менее, чем в 60 мм от пола.
Не используйте сетевой
кабель питания для транспортировки или фиксации
прибора.
При отсоединении прибора от сети питания необ-
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ходимо тянуть за штепсельную вилку, а не за кабель.
Следите за тем, чтобы
сетевой кабель не защемлялся и не терся об
острые края.
Напряжение, указанное в
заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника тока.
Во избежание опасности,
ремонт и установку запасных деталей должны выполнять только авторизированные сервисные центры.
Подключать насосы только через розетку с автоматом защиты от тока
утечки с номинальным током утечки 30 мА и защитным контактом (заземлением).
Регулярно проверять функционирование автомата
защиты от тока утечки и
защитный контакт (заземление).
Запрещается использовать насосы, если в бассейне или садовом пруду
находятся люди.
Во время работы не прикасаться к перекачиваемой
жидкости, тросу, прикрепленному к ручке для переноски, а также предметам, которые контактируют с перекачиваемой
жидкостью (например,

трубопроводам, погруженным в воду, поручням и
т.д.).
 В Австрии насосы для использования в бассейнах и
садовых прудах, оборудованные фиксированным соединительным трубопроводом, согласно ÖVE B/EN
60555 часть 1 - 3, должны
получать электропитание
от одобренного ÖVE разделительного трансформатора, причем номинальное напряжение не должно
превышать 230В.
 Электрические соединения должны выполняться
только электриком. Следует обязательно соблюдать национальные требования!

Безопасное
обслуживание
몇 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Данное устройство не
предназначено для использования людьми с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями, а
также лиц с отсутствием
опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за
исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за
безопасность лица или получают от него указания
по применению устройст-

ва, а также осознают вытекающие отсюда риски.
 Допускается применение
устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под
присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими
инструкции о применении
устройства от такого лица, а также осознающими
вытекающие отсюда риски.
 Не разрешайте детям играть с устройством.
 Следить за тем, чтобы
дети не играли с устройством.
 Не разрешайте детям
проводить очистку и обслуживание устройства
без присмотра.
 При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор
следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
몇 ОСТОРОЖНО
 Перед выполнением любых
действий с устройством
или у устройства необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате
опрокидывания устройства.
 Во избежание несчастных
случаев или травмирова-
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ния, при транспортировке
необходимо принять во
внимание вес устройства
(см. раздел "Технические
данные").
 Во избежание несчастных
случаев или травмирования, при выборе места хранения необходимо принять
во внимание вес устройства (см. раздел "Технические данные").

 Запрещается перекачивать воду с температурой
свыше 35°C.

Прочие опасности
 ОПАСНОСТЬ
Взрывоопасность
 Запрещается перекачивать едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости (например, керосин, бензин, кислоты или
нитрорастворители).
 Устройство не может использоваться в пожароопасной или взрывоопасной
среде.
몇 ОСТОРОЖНО
 Вода, которую подает
данное устройство, не является питьевой!
ВНИМАНИЕ
Устройство может повредиться.
 Запрещается перекачивать жиры, масла и соленую воду.
 Запрещается перекачивать сточные воды от туалетов и заиленные воды с
более низкой текучестью,
чем у чистой воды.
44
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Ауыстырмалы сораптарға арналған қауіпсіздік
нұсқаулары
Бұйымыңызды
алғашқы рет
қолдану алдында осы
қауіпсіздік туралы
нұсқауларын оқып алып,
осыған сəйкес əрекет етіңіз.
Осы қауіпсіздік нұсқауларын
кейінгі пайдалану үшін немесе
осы бұйымыды кейін
пайдаланатын тұлғалар үшін
сақтап қойыңыз.
– Бұйымыңызды іске қосылу
алдында қолдану туралы
нұсқаулығын оқып алып,
қауіпсіздік туралы
нұсқауларына назар етіп
отырып əрекет етіңіз.
– Бұйымдағы ескерту жəне
нұсқау белгілер маңызды
бұйымды қауіпсіз қолдану
үшін нұсқауларды береді.
– Пайдалану нұсқауындағы
ережелермен қоса, жалпы
заңды қауіпсіздік жəне
жазатайым оқиғаны алдын
алу талаптарын
сақатаған жөн.
– Қаптама қағазын
балалардан аулақ
ұстаңыз, тұншығып қалу
қаупі бар!

Қауіп деңгейі
 ҚАУІП
Ауыр жарақаттануға не
өлімге апарып соғатын
тікелей түрде түсе алатын
тəуекелге нұсқау.
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몇 ЕСКЕРТУ
Ауыр жарақаттануға не
өлімге апарып соғатын
ықтимал қауіпті жағдайларға
нұсқау.
몇 АБАЙЛАҢЫЗ
Жеңіл жарақаттануға
апарып соғатын ықтимал
қауіпті жағдайға нұсқау.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Материалдық зиянға апарып
соғатын ықтимал қауіпті
жағдайға нұсқау.

Қауіпсіздік
Электрлік құрамдастар
 ҚАУІП
Электрлік токтың соғу қаупі.
 Қосу кабелдері мен бұйым
ашасын қолдану алдынан
алдынала бұзылған
жерлері болған болмағанын
тексеріп алыңыз. Бұзылып
қалған кабелдерін дереу
түрде осы жұмыстар үшін
рұқсаты бар арнайы
мамандар арқылы
ауыстыртып алуыңыз
тиіс.
 Барлық электрлік
қосылымдар су тимейтін
қауіпсіз жерде
орналастырылуы қажет.
 Жарамсыз электрлік
ұзарту кабельдерін
қолдану қауіпті болуы
мүмкін. Сыртта жұмыс
істегенде тек қана рұқсат
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етілген жəне лайықты
түрде белгіленген жəне
жеткілікті көлденең
қимасы бар электрлік
ұзарту кабельдерін
қолданыңыз.
Ұзартқыштың желі айыры
мен жалғамасы суға берік
болуы керек жəне оларды
суға тигізбеу қажет.
Жалғама жерде қалай
болса, солай жатпауы
тиіс. Кабель жинайтын
шарғыны қолданғаныңыз
жөн, бұл ашалы
розетканың жерден мин.
60 мм. жоғары тұруын
қамтамасыз етеді.
Желілік кабельді
тасымалдауға жəне
құрылғыны бекітуге
болмайды.
Бұйымды қуат көзі
желісінен ажырату кезінде
кабельден емес,
штепсельді айырдан
тарту қажет.
Желілік кабельді өткір
бүйірлерден тартып
немесе қысып өткізуге
болмайды.
Бұйымның Түрі Белгісіндегі
көрсетілген кернеу
қолданылған электр тоқ
кернеуне сəйкес болуы
тиіс.
Бұзылуды болдыртпау
үшін, жөндеу жұмыстары
мен қосалқы бөлшектерін
орнату жұмыстар тек
қана осы жұмыстар үшін
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рұқсаты бар арнайы
мамандар арқылы
ауыстыртып алуыңыз
тиіс.
Бұл сорғыны максималдық
номиналды қалдық ток 30
мА болатын жерге
тұйықталған
розеткаларға жəне жерге
тұйықталған (жерге
жалғанған) қуат көзіне ғана
қосыңыз.
Дұрыс жұмыс істесін
десеңіз, артық ток
болғанда ажырату
қосқышын жəне
қауіпсіздікті (жерге дұрыс
тұйықталғанын) тұрақты
түрде тексеріп тұрыңыз.
Бассейнде немесе бақша
тоғанында адамдар болған
кезде сорғыны ешқашан
іске қоспаңыз.
Сұйықтық сорылып
жатқан кезде сұйықтық
тиетін ұстау арқанын
немесе басқа да нəрселерді
(мысалы, су құбырларының
шығыңқы жерлері,
жақтаулар, т.б.)
ұстамаңыз.
Австрияда бассейндер
мен бақша тоғандарында
қолданылатын
кірістірілген құбырмен
жабдықталған сораптар
ÖVE B/EN 60555 1 - 3 бөлімі
бойынша, ÖVE растаған
бөлгіш
трансформатормен
жүктелуі керек, ал
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номиналды кернеу 230 В
аспауға тиіс.
 Электрлік қосылымды
өткізуді тек электрші
мамандар орындауы
мүмкін. Мемлекеттік
ережелер міндетті түрде
сақталуы қажет!

Қауіпсіз қолдану
몇 ЕСКЕРТУ
 Бұл құрылғыны физикалық,
сенсорлық немесе ақыл-ой
дамуы шектелген немесе
тəжірибесі жəне/немесе
біліктілігі жоқ адамдар
білікті маманның
бақылауында болмаған
кезде немесе осы
мамандар тарапынан
бұйымды қолдану тəсілі
жəне оған қатысты
қауіптер түсіндірілмеген
кезде пайдаланбауы тиіс.
 Балалар 8 жастан асқан
жағдайда немесе олардың
қауіпсіздігіне жауапты
адам бақылауында немесе
құрылғының қолдану
тəсілімен жəне оған
қатысты қауіптермен
танысқан кезде ғана
құрылғыны қолдана алады.
 Балаларға құрылғымен
ойнауға рұқсат бермеңіз.
 Балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермеу үшін
оларды бақылап отыру
керек.
 Балалар құрылғыны тек
ересектердің
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бақылауында тазалауы
жəне пайдалануы мүмкін.
 Құрылғыға қызмет
көрсету жəне оны жөндеу
алдында, құрылғыны
өшіріп, қуат айырын
ажыратыңыз.
몇 АБАЙЛАҢЫЗ
 Қауіпті жағдайлар мен
бұйым зақымдалуының
алдын алу үшін бұйымды
пайдалану алдында
қауіпсіздік шараларын
сақтау қажет.
 Апаттар мен зақымдарды
болдырмау үшін бұйымды
тасымалдаған кезде
салмағына назар
аударыңыз (техникалық
мəліметтерді қараңыз).
 Апаттар мен зақымдарды
болдырмау үшін сақтау
орындарын таңдаған кезде
бұйымның салмағына
назар аударыңыз
(техникалық
мəліметтерді қараңыз).
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Басқа тəуекелдер
 ҚАУІП
Жарылу қаупі
 Улы, тез жанатын немесе
жарылғыш заттарды
(мысалы, керосин, бензин,
қышқылдар немесе
нитросілтілер) қотаруға
болмайды.
 Бұйымды өрт немесе
жарылыс қаупі бар
айналада пайдаланбаңыз.
몇 АБАЙЛАҢЫЗ
 Бұл құрылғымен
тасымалданған су ішуге
жарамайды!
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Бұйым зақымдалуы мүмкін.
 Майлар, мұнай өнімдері
мен тұзды суды қотаруға
болмайды.
 Дəретхана суы жəне суға
қарағанда аққыштығы
төмен ластанған суды
қотаруға болмайды.
 Температурасы 35°C-тан
жоғары суды қотаруға
болмайды.
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