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Lesen Sie vor der ers-
ten Benutzung Ihres 

Gerätes diese Sicherheitshin-
weise und handeln Sie danach. 
Bewahren Sie diese Sicher-
heitshinweise für späteren Ge-
brauch oder für Nachbesitzer 
auf.
– Lesen Sie vor der Inbetrieb-

nahme die Betriebsanleitung 
Ihres Gerätes und beachten 
Sie besonders die Sicher-
heitshinweise.

– Die an dem Gerät angebrach-
ten Warn- und Hinweisschil-
der geben wichtige Hinweise 
für den gefahrlosen Betrieb.

– Neben den Hinweisen in der 
Betriebsanleitung müssen die 
allgemeinen Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften 
des Gesetzgebers berück-
sichtigt werden.

– Verpackungsfolien von Kin-
dern fernhalten, es besteht 
Erstickungsgefahr!

� GEFAHR
Hinweis auf eine unmittelbar 
drohende Gefahr, die zu schwe-
ren Körperverletzungen oder 
zum Tod führt.
� WARNUNG
Hinweis auf eine möglicherwei-
se gefährliche Situation, die zu 
schweren Körperverletzungen 
oder zum Tod führen kann.

� VORSICHT
Hinweis auf eine möglicherwei-
se gefährliche Situation, die zu 
leichten Verletzungen führen 
kann.
ACHTUNG
Hinweis auf eine möglicherwei-
se gefährliche Situation, die zu 
Sachschäden führen kann.

� GEFAHR
Gefahr eines Stromschlags.
 Anschlussleitung mit Netzste-

cker vor jedem Betrieb auf 
Schäden prüfen. Beschädigte 
Anschlussleitung unverzüg-
lich durch autorisierten Kun-
dendienst/Elektro-Fachkraft 
austauschen lassen.

 Alle elektrischen Steckerver-
bindungen sind im überflu-
tungssicheren Bereich anzu-
bringen.

 Ungeeignete elektrische Ver-
längerungsleitungen können 
gefährlich sein. Verwenden 
Sie im Freien nur dafür zuge-
lassene und entsprechend 
gekennzeichnete elektrische 
Verlängerungsleitungen mit 
ausreichendem Leitungs-
querschnitt.

 Netzstecker und Kupplung ei-
ner Verlängerungsleitung 
müssen wasserdicht sein und 
dürfen nicht im Wasser lie-
gen. Die Kupplung darf wei-

Sicherheitshinweise für Tauchpumpen

Gefahrenstufen

Sicherheit
Elektrische Komponenten

2 DE
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Před prvním použitím 
zařízení si určitě pře-

čtěte tyto bezpečnostní instruk-
ce a jednejte podle nich. Uscho-
vejte si tyto bezpečnostní in-
strukce pro pozdější použití 
nebo pro dalšího majitele.
– Před prvním uvedením do 

provozu si bezpodmínečně 
přečtěte návod k obsluze a 
dbejte především následují-
cích bezpečnostních pokynů.

– Štítek na přístroji s varováním 
a pokyny uvádí důležité poky-
ny pro bezpečný provoz.

– Kromě pokynů uvedených v 
návodu na použití je nutné 
dodržovat všeobecné bez-
pečnostní právní předpisy.

– Balicí fólie uchovávejte mimo 
dosah dětí, hrozí nebezpečí 
udušení!

� NEBEZPEČÍ
Upozornění na bezprostředně 
hrozící nebezpečí, které vede k 
těžkým fyzickým zraněním nebo 
k usmrcení.
� VAROVÁNÍ
Upozornění na potencionálně 
nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést k těžkým fyzickým 
zraněním nebo usmrcení.

� UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou ne-
bezpečnou situaci, která může 
vést k lehkým fyzickým zraně-
ním.

POZOR
Upozornění na potenciálně ne-
bezpečnou situaci, která může 
mít za následek poškození ma-
jetku.

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.
 Před každým použitím pří-

stroje zkontrolujte, zda napá-
jecí vedení a zástrčka nejsou 
poškozeny. Poškozené napá-
jecí vedení je nutné nechat 
neprodleně vyměnit autorizo-
vanou servisní službou, resp. 
odborníkem na elektrické pří-
stroje.

 Všechny elektrické zástrčko-
vé spoje je třeba umístit do 
oblasti chráněné proti zapla-
vení.

 Nevhodná elektrická prodlu-
žovací vedení mohou být ne-
bezpečná. V otevřených pro-
storách používejte jen taková 
elektrická prodlužovací vede-
ní, která jsou k tomuto účelu 
schválena a odpovídajícím 
způsobem označena a mají 
dostatečný průřez:

 Síťová zástrčka a spojka pro-
dlužovacího vedení musejí 
být vodotěsné a nesmějí ležet 
ve vodě. Spojka nesmí dále 
leže na podlaze. Doporučuje-
me používat kabelové bubny, 

Bezpečnostní pokyny pro ponorná čerpadla

Stupně nebezpečí

Bezpečnost
Elektrické komponenty

48 CS



– 4

které zaručují, že se zásuvky 
nacházejí nejméně 60 mm 
nad zemí.

 Síťový kabel nepoužívejte k 
nošení ani upevňování zaří-
zení.

 Nevytahujte za připojovací 
kabel, ale za zástrčku.

 Síťový kabel netahejte přes 
ostré hrany a zamezte jeho 
skřípnutí.

 Údaje o napětí uvedené na 
typovém štítku přístroje musí 
souhlasit s napětím uzemně-
ní.

 Aby nedošlo k ohrožení, smí 
opravy a montáže náhrad-
ních dílů provádět pouze au-
torizovaná zákaznická služ-
ba.

 Čerpadla zapojujte pouze do 
zásuvky s proudovým chráni-
čem s jmenovitým porucho-
vým proudem max. 30°mA a 
s ochranným kontaktem 
(uzemněním).

 Pravidelně kontrolujte prou-
dových chránič a ochranný 
kontakt (uzemnění).

 Čerpadla v žádném případě 
neprovozujte, pokud se v ba-
zénu nebo v zahradním jezír-
ku nacházejí osoby.

 Během provozu čerpání ka-
paliny se nedotýkejte lana při-
pojeného k rukojeti ani před-
mětů, které jsou v kontaktu s 
dopravovanou kapalinou (na-
př. vodovodní potrubí, zá-
bradlí sahající do vody, 
atd.)...

 V Rakousku musí být do čer-
padel určených k použití v ba-
zénech a zahradních rybníč-
cích, které jsou vybaveny na-
pevno instalovaným přívod-
ním vedením, přiváděn proud 
podle normy ÖVE (Rakouský 
svaz pro elektrotechniku) B/
EN 60555 část 1 až 3 přes 
izolační transformátor s tes-
tem ÖVE, přičemž sekundár-
ní jmenovité napětí nesmí 
překročit 230 V. 

 Elektrické připojení smějí pro-
vádět pouze odborníci na 
elektroinstalaci. Přitom je 
bezpodmínečně třeba dodr-
žovat příslušná národní usta-
novení!

� VAROVÁNÍ
 Toto zařízení není určeno k 

tomu, aby je používaly osoby 
s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby 
zcela bez zkušeností a/nebo 
znalostí, ledaže by tak činily 
pod dohledem osoby pověře-
né zajištěním jejich bezpeč-
nosti nebo poté, co od ní ob-
držely instruktáž, jak se zaří-
zením zacházet a uvědomují 
si nebezpečích, která s pou-
žíváním přístroje souvisí. 

 Děti smí přístroj používat 
pouze tehdy, pokud jsou star-
ší 8 let a pokud na jejich bez-
pečnost dohlíží příslušná 
osoba nebo pokud o ní získali 
pokyny, jak se přístroj použí-

Bezpečné zacházení
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vá a uvědomují si nebezpe-
čím, která s používáním pří-
stroje souvisí.

 Není dovoleno, aby si děti s 
přístrojem hrály.

 Na děti je třeba dohlížet, aby 
bylo zajištěno, že si se zaříze-
ním nebudou hrát.

 Čištění a údržbu přístroje ne-
smí provádět děti bez dozoru.

 Než začnete provádět jaké-
koli údržbářské práce na pří-
stroji, vytáhněte zástrčku ze 
sítě.

� UPOZORNĚNÍ
 Před všemi činnostmi na 

nebo s přístrojem zajistěte 
stabilitu přístroje, aby bylo za-
bráněno poraněním nebo po-
škozením následkem překlo-
pení přístroje.

 Aby bylo zabráněno poraně-
ním nebo nehodám při pře-
pravě, berte ohled na hmot-
nost přístroje (viz. technické 
údaje).

 Aby bylo zabráněno poraně-
ním nebo nehodám, zohled-
něte při výběru místa usklad-
nění hmotnost přístroje (viz. 
technické údaje).

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí výbuchu
Nedopravujte leptavé, lehce 

hořlavé nebo výbušné kapali-
ny podporu (např. petrolej, 
benzín, kyseliny nebo ředi-
dla).

Přístroj neprovozujte v pro-
středí, kde hrozí riziko požáru 
nebo výbuchu.

� UPOZORNĚNÍ
Voda, která je čerpána tímto 

přístrojem není pitná!
POZOR
Může dojít k poškození zařízení.
Nedopravujte tuky, oleje ani 

slanou vodu. 
Nedopravujte odpadní vody 

ze záchodových systémů ani 
kalovou vodu s nižší tekutostí 
než u čisté vody. 

Nedopravujte vodu s vyšší 
teplotou než 35°C.

Jiná nebezpečí

50 CS
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