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Návod k montáži a obsluze 
 



Vážený zákazníku, 

děkujeme za důvěru k našemu výrobku. 

Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. 

Než začnete zařízení používat, pozorně se seznamte s tímto návodem! Obsahuje všechny 
informace potřebné pro bezpečnou práci a zachování dlouhé životnosti čerpadla. Důsledně 
dodržujte bezpečnostní pokyny, které návod obsahuje! 
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Než začnete 
Účel a použití 
 
Toto samonasávací čerpadlo je navrženo k čerpání a přečerpávání čisté vody z vrtů 
studní, nádrží, řek, potoků, bazénů, fontán, dešťové vody apod. 
Nesmí se používat na vodu pitnou z řadu a vodu určenou do potravin. 
Nesmí se používat ani k čerpání výbušných, hořlavých, agresivních látek, kalů a látek 
zdraví škodlivých.  
Čerpadlo není vhodné pro komerční a průmyslové využití. 
Čerpadlo není určeno pro trvalý provoz (např. jako oběhové pro filtrační systémy). Není 
také vhodné k použití s kapalinami obsahujícími abrazivní (např. písčité) materiály, kaly, 
písek, bahno či jíl. 
Jakékoliv jiné použití je považováno za nepatřičné. Nepatřičným užíváním, neodbornými 
úpravami nebo použitím součástí neověřených a neschválených výrobcem může dojít ke 
škodám! 
Význam použitých symbolů 
Upozornění na nebezpečí a varovné informace jsou v celém návodu zřetelně označeny.  
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Použité symboly: 

 

Typ a zdroj nebezpečí! 
Nedodržením pokynu doprovázejícího tento varovný symbol může dojít k  
poškození zdraví nebo usmrcení. 

 

 

Poznámka: 
Tento symbol provází informace, které mohou pomoci k lepšímu porozumění  
související situace. 

 
 

Bezpečnost především 
Obecné zásady bezpečnosti 
 

• Bezpečné provozování tohoto zařízení vyžaduje, aby se uživatel před prvním 
použitím dobře a s plným porozuměním obeznámil s návodem k obsluze. 

• Návod mějte vždy v dosahu. 
• Pokud zařízení prodáte nebo předáte, je nezbytné předat s ním i návod k použití. 
• Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny! V opačném případě můžete poškodit sebe 

i jiné osoby. 
• Čerpadlo nepoužívejte ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavých kapalin či plynů! 
• Zástrčky napájení se nedotýkejte mokrýma rukama! Napájení odpojujte zásadně 

tahem za zástrčku, nikoliv za kabel. 
• Zařízení musí být zapojeno do sítě přes uzemněnou, řádně instalovanou a 

přezkoušenou zásuvku. Jištění přívodu napájení musí vyhovovat technickým 
parametrům. 

• Při použití pro bazény, v zahradních jezírkách a podobných místech musí být 
čerpadlo opatřeno proudovým chráničem s poruchovým proudem max. 30 mA. 

• Napájecí kabel čerpadla neohýbejte, nekruťte, netahejte. Po kabelu nejezděte, 
nešlapte. Chraňte jej před ostrými předměty, oleji a zdroji tepla. 

• Není přípustné používat prodlužovací šňůry. 
• Před jakýmkoliv servisním zásahem odpojte čerpadlo od napájení. 
• Nepřetěžujte zařízení. Nepoužívejte čerpadlo k účelům, k nimž nebylo určeno. 
• Děti a mládež do 16 let nesmí čerpadlo obsluhovat, ani se za chodu pohybovat v 

jeho blízkosti. 
• Opravy smí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář. 
• Tento produkt není určen pro ovládání dětmi nebo osobami, které mají omezení 

fyzické, mentální nebo smyslové nebo které mají nedostatek zkušeností a/nebo 
znalostí o výrobku, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyli instruováni, jak používat 
výrobek osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

• Zajistěte, aby si děti nemohly se zařízením hrát. 
• Vždy používejte zařízení v souladu se všemi platnými domácími i mezinárodními 

bezpečnostními, zdravotními a pracovními předpisy. 
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• Neodbornou opravou vzniká nebezpečí průniku kapaliny do elektroinstalace 
zařízení. 

 
Elektrická bezpečnost 

• Zařízení může být připojeno pouze do zásuvky, která je správně nainstalována a 
uzemněna. 

• Musí být zapojeno přes proudový chránič s vybavovacím zbytkovým proudem max 
30mA. 

• Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá specifikacím připojení tohoto zařízení ještě 
před samotným připojením. 

• Přístroj lze použít pouze v rámci stanových omezení pro napětí a výkon (viz štítek). 
• Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama! Vždy vytahujte 

zástrčku ze sítě uchycením za zástrčku nikoliv za kabel. 
• Neohýbejte, nemačkejte, netahejte nebo nejezděte přes síťový kabel; chraňte jej 

před ostrými hranami, olejem a horkem. 
• Nezvedejte zařízení taháním za kabel a nepoužívejte kabel k jiným účelům, než k 

určeným. 
• Zkontrolujte před každým použitím kabel a zástrčku. 
• Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě odpojte zástrčku. Nikdy nepoužívejte 

zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený. 
• Pokud není zařízení v provozu, ujistěte se, že je zástrčka vytažená ven. 
• Ujistěte se, že je zařízení vypnuté vypínačem před připojením síťového kabelu. 
• Ujistěte se, že je zařízení vypnuté před jeho odpojením. 
• Před přepravou zařízení jej odpojte. 

 
Údržba 

• Před prováděním jakékoliv údržby zařízení odpojte zástrčku. 
• Může být prováděna pouze údržba a odstraňování poruch, které jsou zde popsány. 

Jakékoliv ostatní úkony musí být provedeny specializovaným autorizovaným 
servisem. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. Pouze tyto součástky jsou vhodné pro 
zařízení. Jiné náhradní díly způsobí nejen zneplatnění záruky, ale také mohou 
ohrozit vás nebo životní prostředí. 

 
Specifické bezpečnostní pokyny pro zařízení 

• Nevystavujte přístroj dešti. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 
• Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo v okolí 

hořlavých kapalin a plynů! 
• Nesměrujte proud vody přímo na zařízení nebo na jiné elektrické součásti! Smrtelné 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
• Položte případný prodlužovací kabel tak, aby se nemohl dostat do čerpané kapaliny. 
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• Neinstalujte a nezapínejte zařízení, pokud jsou lidé nebo zvířata v médiu, které se 
čerpá (např. v bazénu) nebo pokud jsou s ním v kontaktu. 

• Neponechávejte zařízení bez dozoru. Odpojte ze sítě při delších provozních 
pauzách. 

• Opravy musí být prováděny pouze kvalifikovaným servisem. Pokud jsou opravy 
prováděny nesprávně, existuje tu nebezpečí průniku kapaliny do elektrických 
komponentů zařízení. 

• Symboly upevněné na vašem zařízení nemohou být odstraněny nebo zakryty. 
Informace na zařízení, která již není čitelná, musí být okamžitě nahrazena. 

 

Součásti zařízení 
 

1. Výtlačné hrdlo 
2. Vypouštěcí zátka 
3. Odvzdušňovací šroub 
4. Přenosné madlo 
5. Vypínač 
6. Sací hrdlo 

 
 
 
 

Provoz 
Instalace a zprovoznění 
 

• Zařízení musí být umístěno na vodorovnou plochu, která je dostatečně schopná 
podporovat celkovou hmotnost zařízení naplněného vodou. 

• Aby se zabránilo vibracím, mělo by být zařízení umístěno na pružné základně 
(podstavec), (např. gumová podložka). 

• Místo instalace musí být dobře větrané a chráněné před povětrnostními vlivy. 
• Pokud se zařízení používá u zahradních jezírek a bazénů, musí být přístroj nastaven 

tak, aby byl chráněn před zaplavením vodou a před pádem.  
• Pokud je zařízení umístěno v interiéru, je potřeba zajistit odtok v podlaze nebo 

mechanismus prevence úniku vody. 
• Před sepnutím zkontrolujte, zda je sací hadice řádně utěsněna. Vzduchové bubliny v 

sací hadici mohou být indikátorem netěsností, které mohou vést k selhání zařízení. 
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Připojení sacího potrubí. 
 

 

Riziko poškození čerpadla 
Sací potrubí musí být nainstalováno tak, aby nevyvíjelo žádnou mechanickou 
sílu nebo napětí na čerpadlo.  

 

 
Poznámka: 
Doporučuje se použít zpětný ventil, aby při vypnutí čerpadla nevytékala voda. 

 
• Všechna připojení musí být utěsněna konopím, tekutým těsněním (Locite, Idrofilet) 

nebo závitovou těsnicí páskou (např. Teflon páska); netěsnosti způsobují přisávání 
vzduchu a omezují nebo zabraňují sání vody. 

• Konopí by mělo být použito v případě, že jsou trubkové závity z kovu; syntetický 
závit musí být utěsněn závitovou těsnicí páskou. 

• Všechny komponenty sacího potrubí musí být profesionálně nainstalovány. 
• Sací potrubí by mělo mít vnitřní průměr min. 25mm; musí být odolné proti ohýbání a 

vhodné pro použití ve vakuu. 
• Sací potrubí by mělo být co nejkratší, jelikož se kapacita čerpané tekutiny se snižuje 

s rostoucí délkou potrubí. 
• Sací potrubí by mělo stále stoupat směrem k čerpadlu, aby se zabránilo vzniku 

vzduchových kapes. 
• Musí být zajištěn dostatečný přívod vody; konec sacího potrubí musí být vždy ve 

vodě a opatřen sacím košem se zpětnou klapkou. 
 
Připojení výtlačného potrubí. 

 

Riziko poškození čerpadla 
Sací potrubí musí být nainstalováno tak, aby nevyvíjelo žádnou mechanickou 
sílu nebo napětí na čerpadlo.  

 
• Všechna připojení musí být utěsněna konopím, tekutým těsněním (Locite, Idrofilet) 

nebo závitovou těsnicí páskou (např. Teflon páska); netěsnosti způsobují únik vody 
a může dojít k zaplavení 

• Konopí by mělo být použito v případě, že jsou trubkové závity z kovu; syntetický 
závit musí být utěsněn závitovou těsnicí páskou. 

• Všechny komponenty sacího potrubí musí být profesionálně nainstalovány. 
• Všechny komponenty tlakového potrubí musí být odolné proti kompresi. 
• Všechny komponenty tlakového potrubí musí být profesionálně nainstalovány. 
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Riziko zranění 
Pokud nejsou komponenty odolné proti tlaku nebo pokud jsou špatně 
nainstalovány, tlakové potrubí může během provozu prasknout. Nebezpečí 
poranění z kapaliny tryskající ven! 

 

 

Poznámka: 
Zařízení může být použito pouze pro dodávku užitkové vody, např. do toalet, 
praček, atd. Nesmí být použito pro dodávku pitné vody z vodovodního řadu 

 
Elektrické připojení. 

 
Smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
Neprovozujte zařízení ve vlhkém prostředí! 

 
• Přístroj lze připojit pouze do zásuvky s ochrannými kontakty, které byly odborně 

nainstalovány, uzemněny a zkontrolovány. 
• Síťové napětí a pojistky musí být v souladu s technickými údaji. 
• Při provozu v bazénech, zahradních jezírkách a podobných místech, musí být 

zařízení opatřeno zbytkovým proudem ne větším než 30mA pomocí proudových 
ochranných zařízení. 

• Při venkovním provozu musí být elektrická připojení odolná proti pocákání; nesmí 
ležet ve vodě. 

• Prodlužovací kabely musí mít dostatečný kabelový průřez; kabelové bubny musí být 
kompletně odvinuté. 

 
Uvedení do provozu 

 

Riziko poškození zařízení! 
Čerpadlo by mělo být naplněno vodou po každém novém připojení nebo v 
případě ztráty vody nebo nasátí vzduchu. Delší provoz bez doplnění vody 
(chod na sucho) zničí čerpadlo! 

 
1. Po připojení sacího potrubí odšroubujte pouzdro filtru (6) a vyjměte filtr. 
2. Naplňte zcela vodou. 
3. Znovu nainstalujte filtr a zašroubujte pouzdro filtru a pevně dotáhněte. 
4. Pokud chcete zkrátit čas nasátí, naplňte také sací potrubí (je možno pouze se 
zpětnou klapkou). 
5. Otevřete tlakové potrubí (otevřete kohoutek nebo postřikovač), aby vzduch mohl 
unikat při sání. 
6. Zapněte zařízení. 
7. Když se voda rovnoměrně vyčerpá, vypněte zařízení. 
 

 

Poznámka: 
Doporučujeme nainstalovat zpětnou klapku mezi čerpadlo a sací potrubí, tak 
aby vodní sloupec zůstal v sacím potrubí. 
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Provozování 
Čerpadlo a sací potrubí musí být připojeno a naplněno. 
 

 

Nebezpečí poškození zařízení! 
Čerpadlo nesmí běžet na sucho. Dostatečné množství čerpané tekutiny 
(vody) musí být vždy po ruce. 

 
1. Zapojte zástrčku do zásuvky. 
2. Zapněte čerpadlo pomocí On-Off spínače. 
3. Otevřete tlakové potrubí (otevřete vodní čep nebo trysky). 
4. Zkontrolujte, zda voda vytéká. 
Pokud se motor nesepne nebo čerpadlo nevytváří žádný tlak nebo se objeví podobný 
problém, vypněte zařízení a pokuste se napravit závadu (viz Poruchy a řešení 
problémů – str. 8-9) 

 

 

Riziko poškození zařízení! 
Nedovolte, aby čerpadlo běželo déle než 10 min., když je tlakové potrubí 
uzavřeno. Povolení delšího běhu může vyústit v přehřátí nebo poškození. 

 

 

Poznámka 
Při zavěšení na laně: Nespouštějte čerpadlo bez výtlačné hadice. Dbejte, aby 
se čerpadlo za chodu neotáčelo (kolem svislé osy). 

 
Údržba 

 
Smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
Odpojte síťovou zástrčku před zahájením jakýchkoliv prací na zařízení. 

 

 

Nebezpečí zranění! 
Ujistěte se, že zařízení a připojená příslušenství nejsou pod tlakem před tím, 
než zahájíte jakékoliv práce se zařízením. 

 

 
Riziko poškození zařízení! 
Veškeré těsnění musí být obnoveno po každé demontáži komponentů. 

 

 

Riziko poškození zařízení! 
Před instalací vyčištěné vložky filtru zkontrolujte, že uvnitř nejsou žádné cizí 
částice! Nasátí částic zničí čerpadlo! 

 
Vložte vyčištěnou kazetu filtru do pouzdra filtru. Znovu zašroubujte víka filtru. Zajistěte 
správné umístění těsnění a dotažení víka! S výjimkou čištění filtru nevyžaduje čerpadlo 
žádnou zvláštní údržbu 
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Skladování 
Pokud hrozí mráz, rozmontujte zařízení a příslušenství, vyčistěte vše a uložte na místo 
chráněné před mrazem. 
 

 

Riziko poškození zařízení! 
Riziko poškození zařízení! 
Mráz ničí zařízení a příslušenství, jelikož ta vždy obsahují vodu! 

 
Rozmontování a skladování 
1. Vypněte zařízení, vytáhněte ze zástrčky. 
2. Otevřete tlakové potrubí (otevřete kohoutek nebo postřikovač), nechte vodu zcela 
vytéct. 
3. Kompletně vyprázdněte čerpadlo odšroubováním vypouštěcí zátky (2). 
4. Demontujte sací a tlakové potrubí ze zařízení. 
5. Uskladněte zařízení v prostoru bez mrazu (min. 5°C). 
 

Likvidace 
 
Likvidace zařízení 

Výrobek označený tímto symbolem nesmí být likvidován jako směsný 
domovní odpad. Předejte jej k samostatné odborné likvidaci jako elektrické 
a elektronické zařízení. 
Sběrné místo vám případně sdělí obecní úřad. Odevzdáním pomůžete k 
recyklaci či jinému využití starého zařízení. Pomůžete tím předejít úniku 
škodlivých materiálů do životního prostředí. 
 

 
Likvidace obalu 
Obal zařízení je z kartonu a označených plastů, které lze recyklovat 
Obal zlikvidujte jako tříděný odpad určený k recyklaci. 
 

Odstraňování potíží 
Pokud nastane problém… 
 

 

Typ a zdroj nebezpečí! 
Neodbornou opravou se může zařízení stát nebezpečným. Takové opravy  
ohrožují vás i vaše okolí. 

 
I malé problémy mohou způsobit nefunkčnost. Většinu z nich dokáže snadno odstranit 
uživatel. 
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Než dáte zařízení do opravy, zkuste odstranit potíže některým z následujících způsobů. 
Ušetříte si námahu a pravděpodobně i výdaje. 
 

Závada Příčina Náprava 
Čerpadlo nepracuje Je v pořádku napájení? Zkontrolujte kabel, zástrčku, zásuvku 

a pojistku. 
Přehřívá se motor, 
protože: 

• teplota čerpané 
kapaliny je příliš 
vysoká? 

• chod je omezován 
cizími předměty? 

Odstraňte příčinu přehřívání (max. 
přípustnou teplotu vody naleznete  
v technických údajích na straně 10). 

Nedošlo k vypnutí 
proudovým chráničem? 

Zapněte proudový chránič. 
Pokud vypne znovu, obraťte se na 
odborného elektrikáře. 

Čerpadlo běží, ale 
průtok je malý nebo 
malý tlak 

Sací výška příliš vysoká? Zkuste čerpadlo umístit co nejblíže 
zdroji, případně použijte větší 
dimenzi sacího potrubí. 

Nenasálo čerpadlo 
vzduch? 

Zkontrolujte, zda je konec sacího 
potrubí pod vodou 

Netěsnost v sacím 
potrubí? 

Utěsněte sací potrubí, utáhněte 
závitová spojení. 

Ucpaný nebo znečištěný 
filtr? 

Vyčistěte nebo vyměňte filtr. 

Zablokovaná zpětná   
klapka? 

Vyčistěte nebo vyměňte klapku. 

Průnik vody mezi motorem 
a čerpadlem, těsnění 
hřídele netěsní? 

Kontaktujte své servisní místo 

Zanesený nebo poškozený 
ejektor 

Kontaktujte své servisní místo 

Čerpadlo je ucpané 
nečistotami  

Vyčistěte čerpadlo čistou vodou a  
odstraňte příčinu znečištění.?  

Vzduch v čerpadle nebo 
sacím potrubí 

Naplňte čerpadlo vodou, zalejte celé 
sací potrubí. 

Změna sacích podmínek 
(zanesení potrubí apod.) 

Zkontrolujte potrubí a kvalitu vody. 

Zvlněné sací potrubí Zkontrolujte, že je potrubí v trvalém 
spádu od čerpadla ke zdroji vody 

 
Pokud se nepodaří odstranit potíže vlastními silami, obraťte se přímo na technickou 
podporu. Neodborně provedené opravy jsou porušením záručních podmínek a mohou být 
nakonec drahé. 
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Technické údaje 
 

Model EUROPUMPS S 4800/50 JET 
Kód čerpadla 896007635 
EAN 8592896007635 
Jmenovité napětí 230V / 50Hz 
Jmenovitý výkon 1300 W 
Stupeň ochrany krytím IP X4 
Maximální dopravní výška 50 m 
Maximální sací výška 8 m 
Maximální průtok 4800 l/hod 
Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C 
Dimenze sacího a výtlačného hrdla Rp 1“ 
Délka napájecího kabelu 1,2 m 
Maximální tlak 5 bar 

 

Křivka výkonů 

 
 

Technická podpora 
V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte svého prodejce, případně linku technické 
podpory na tel. 466 260 261 případně emailem (info@remont-cerpadla.cz) 
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