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TECHNICKÉ PARAMETRE:………………….…   ….....................…....…………………………………………………………………… 

MODEL PRÍKON 
NAPÄTIE/ 

FREKVENCIA 
MAX. PRIETOK MAX. VÝTLAK MAX. HĹBKA DĹŽKA KÁBLA 

 

 

MODEL SWP 110 

MAX. TEPLOTA VODY 35°C 

HADICOVÁ PRÍPOJKA 1“, 5/4“ 

MAX. Ø ČASTÍC 5 mm 

STUPEŇ OCHRANY IPX8 

TRIEDA IZOLÁCIE B 
 

VYSVETLIVKY SYMBOLOV:…………………...................…………....………………………………………………………………….… 

 
Pri vykonávaní opráv stroj nesmie byť zapojený do elektrickej zásuvky. 

 
Pred použitím s iprečítajte návod na použitie. 

 
Varovanie: Napätie v súlade s údajminaštítku. 

 
Varovanie. 

 
Stupeňochrany IPX8. 

 

Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia 
zhody týchto smerníc. 

 

Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou 
sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia. 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:……………………………....………………………………………………………………….… 

VAROVANIE! Prečítajte si všetky pokyny. 
Nedodržanie dole uvedených pokynov môže  mať za následok úraz elektrickým prúdom, oheň a/alebo 
závažné zranenie. Pojem„náradie“ vo všetkých varovaniach uvedených nižšie odkazuje na používané 
(káblové)  napájané náradie, alebo batériou napájané (bezkáblové) náradie. 
 
1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA: 
- Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou 
nehôd. 
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé  
kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. 
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalším osobám. Ak budete rušení, môžete 
stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou. 
 
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ: 
- Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek  
spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy  

      
SWP 110 1100W 230 V / 50 Hz 5500 l/min max. 35 m max. 8 m 10 m 
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nepripájajte rozdvojkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znížia  
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitou sieťovou 
šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu. 
- Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného 
vykurovania, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo 
spojené zo zemou. 
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte 
mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody. 
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie 
vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo 
pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 
- Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek 
spôsobom poškodené. 
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie 
použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom 
- Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom 
(RCD).Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem „prúdový chránič 
(RCD)“ môže byť nahradený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB)“. 
 
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB: 
- Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražitý, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú 
práve prevádzate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod 
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viest 
k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčite. 
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce 
druhu práce, ktorú prevádzate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou 
úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko 
poranenia osôb. 
- Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej 
sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo 
spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájanie vidlice el. náradia 
do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov. 
- Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, 
ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb. 
- Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte 
vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení. 
- Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. 
Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti 
rotujúcich alebo rozpálených časti el. náradia. 
- Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie  
alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto 
zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom. 
- Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či 
návykových látok. j) Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,  
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod 
dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti 
musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením. 
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4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA: 
- El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo 
údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek 
spôsobom poškodené. 
- Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu. 
- Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete 
pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. 
Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené. 
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. 
Používanie takého náradia je nebezpečné. Poškodený vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom. 
- Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva 
alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo náhodného spustenia. 
- Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické 
náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a 
bezpečnom mieste. 
- Starostlivo udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa 
častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu 
ohroziť bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho 
opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia. 
- Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naostrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú 
nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je 
uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou 
úrazu. 
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým 
spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a 
druh prevádzanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným 
situáciám. 
 
5) SERVIS 
- Vaše náradie by malo byť opravované iba kvalifikovanou osobou a iba za použitia originálnych náhradných 
dielov. Splnenie tohto pokynu zaručí bezpečnosť opravovaného náradia. 
 
Pred použitím tohto čerpadla si musíte dôkladne prečítať tento manuál a dodržiavať bezpečnostné pokyny 
pri jeho používaní. Pri používaní tohto zariadenia sa uistite, že sa riadite pokynmi tohto manuálu, čo umožní 
najlepšie využitie a dlhšiu životnosť tohto zariadenia. 
 

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY！ 
Čerpadlo môže byť pripojené do akejkoľvek bezpečnej zástrčky, ktorá bola inštalovaná v 
súlade s predpismi. Zástrčka musí mať napájacie napätie 230 V / 50 Hz. Poistka min. 6 Amp. 
 

 Upozornenie！ 
Keď je čerpadlo užívané v blízkosti bazénu, alebo záhradného jazierka, musí byť vybavené 
uzemneným prerušovaným striedavým prúdom max. 30mA. Čerpadlo nesmie byť v prevádzke kým 

sú ľudia v bazéne, alebo záhradnom jazierku！Kontaktuje prosím na elektrikára！ 
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POZOR！ 
(Dôležitú pre Vašu osobnú bezpečnosť) Pred spustením prevádzky nového ponorného 
čerpadla, nechajte si prosím skontrolovať odborníkom nasledujúce veci: 
- Uzemnenie. 
- Prúdový chránič musí zodpovedať bezpečnostným predpisom a musí pracovať bezchybne. 
- Elektrické pripájanie musí byť chránené pred vlhkosťou. 
- Ak hrozí nebezpečenstvo zaťaženie, elektrické pripájanie musí byť vyššie položené. 
- Za každú cenu je nutné sa vyhnúť nasatiu agresívnych kvapalín a ostrých a drsných predmetov. 
- Chráňte čerpadlo pred mrazom. 
- Chráňte čerpadlo pred chodom na prázdno. 
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od čerpadla. 
- V prípade úniku mazív môže nastať znečistenie kvapaliny. 
 
KONZISTENCIA 
Ponorné čerpadlo je určené pre obeh vody s maximálnou teplotou 35°C. Toto čerpadlo nesmie byť 
používané pre iné kvapaliny, najmä ako motorové palivá, čistiace prostriedky a ďalšie chemické 
výrobky! 
 
INŠTALÁCIA 
Ponorné čerpadlo sa inštaluje nasledujúcim spôsobom: 
v nehybnej polohe s pevným potrubím, alebo v nehybnej polohe s ohybnou hadicou, potrubím. 
 

VEZMITE SI PROSÍM NA VEDOMIE！ 
Nikdy by ste nemali používať čerpadlo spolu s nepodporovanými druhmi potrubí, alebo 
napájacieho kábla. Ponorný motor musí byť vybavený zvláštnou rukoväťou alebo umiestnené na dno 
šachty. Záruka správne pracujúceho čerpadla vychádza z čisto udržiavaného dna bez kalu a nečistôt 
rôzneho druhu. Ak sa vodná páka ponára príliš dlho, rôzne usadeniny v čerpadle rýchlo vyschnú a 
zabránia naštartovaniu čerpadla. Preto je nevyhnutné pravidelne kontrolovať ponorný motor 
(vykonaním štartovej skúšky). Plavák je nastavený tak, aby čerpadlo okamžite naštartovalo. 
 

UPOZORNENIE！ 
Odčerpávaná šachta by mal mať minimálne rozmery 40x40x50 cm, tak aby sa plavák mohol 
voľne pohybovať. 
 
SIEŤOVÉ NAPÁJANIE 
Nové ponorné čerpadlo je vybavené bezpečnou zástrčkou spĺňajúcu predpisy. Čerpadlo je určené na 
napájanie 230 V / 50Hz bezpečnostnou zásuvkou. Uistite sa, že zásuvka je dostatočne zaistená 
(min.6 Amp.) a je vo výbornom stave, zastrčte zástrčku do zásuvky a čerpadlo je pripravené na 
použitie. 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE！ 
Ak hlavný kábel, alebo zástrčka je poškodená z vonkajšej manipulácie, je zakázané 
vykonávať ich opravy. 
 

DÔLEŽITÉ！ 
Kvalifikovaný elektrikár, alebo len zákaznícky servis môžu vykonávať túto prácu. 
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OBLASTI POUŽITIA 
Toto čerpadlo sa používa najmä ako pivničné čerpadlo. Pri namontovaní čerpadla do šachty, toto 
čerpadlo zaisťuje ochranu pred záplavami. Taktiež sa využívajú keď je potrebné presunúť vodu z 
jedného miesta na druhé, napríklad v domácnosti, poľnohospodárstve, záhradníctve, inštalatérstve 
a pod. 
 
NASTAVENIE PRE PRÁCU 
Po pozornom prečítaní tohto manuálu, môžete nastaviť čerpadlo pre jeho spustenie, po 
preverení nasledujúcich vecí: 
- Skontrolujte či čerpadlo stojí na dne šachty. 
- Skontrolujte tlakový kábel či je správne pripojený. 
- Skontrolujte elektrické napájanie či je 230 V /50 Hz. 
- Skontrolujte, či je zásuvka v dobrom stave. 
- Uistite sa, že voda a vlhkosť sa nikdy nedostane do elektrickej sieti. 
- Vyhnite sa chodu čerpadla na prázdno (nasucho). 
 
POKYNY ÚDRŽBY 
Toto ponorné čerpadlo overení, vysoko kvalitný produkt nevyžadujúci údržbu , ktorý je 
vystavovaný veľkej záverečnej kontrole. Odporúčame pravidelnú kontrolu a údržbu pre 
zabezpečenie dlhej životnosti zariadenia a nepretržitú prevádzku. 
 

DÔLEŽITÉ！UPOZORNENIE！ 
Vyberte zástrčku zo zásuvky, pred každou údržbou. 
V prípade ak je čerpadlo často presúvané v priebehu práce, malo by byť očistené čistou vodou po každom 
použití. V prípade stacionárnej inštalácii by mala byť funkčnosť plávajúceho spínača skontrolovaná každé 3 
mesiace. Vodný prúd by mal odstrániť všetky vláknité časti, ktoré by sa mohli upchať vnútri čerpadla. Každé 
3 mesiace by malo byť dno šachty vyčistené od blata. Odstráňte usadeniny na plaváku čistou vodou. 
 
ČISTENIE ROTORA 
Ak sa usadeniny zhromaždia v čerpadle, v tomto prípade musíte odmontovať spodnú časť čerpadla 
nasledovne: 
1. Uvoľnite 4 skrutky zo spodnej časti sacieho koša. 
2. Vyberte sací kôš z čerpadla. 
3. Vyčistite rotor s čistou vodou. 

Dôležité！Nedávajte ho dole, alebo iné časti čerpadla na rotor！ 
4. Poskladajte v opačnom poradí. 
 
NASTAVENIE ON/OFF OVLÁDACIEHO PRVKU 
ON a OFF ovládací prvok plávacieho spínača je možné nastaviť jeho úpravou v jeho aretačnom držiaku. 
Plavákový spínač musí byť nastavený tak, aby úroveň kontroly ovládacieho prvku ON/OFF bolo možné na 
neho ľahko dosiahnuť a s malou silou. Na túto kontrolu umiestnite čerpadlo v nádobe s vodou, vydvihnite 
plavákový spínač rukou a opäť poklesnite. Ak tak urobíte, všimnite si, či sa plavákový spínač zapína a 
vypína. Uistite sa, že vzdialenosť medzi plavákovým spínačom a aretačnou hlavou nie je príliš malá. Správna 
prevádzka nie je zaručená v prípade ak je táto medzera príliš malá. Keď umiestnite plavákový spínač, uistite 

sa, že sa nedotýka základne predtým než sa čerpadlo vypne. Pozor！Nebezpečenstvo chodu na prázdno 
(nasucho). 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

Čerpadlo 
neštartuje 

- Nie je napájanie 
- Plavák sa neprepne 

- Skontrolujte napájanie 
- Umiestnite plavák do vyššej 
polohy 

Bez prietoku - Vstupné sito je upchaté 
- Hadica je ohnutá 

- Vyčistite vstupné sito 
prúdom vody 
- Vyrovnajte hadicu 

Čerpadlo sa 
nevypína 

- Plavák sa nemôže 
ponoriť 

- Správe umiestnite čerpadlo na 
zem šachty 

Nedostatočný 
prietok 

- Vstupné sito je upchaté 
- Znížená čerpacia 
kapacita špinavou a 
hustou vodou 

- Vyčistite sacie sito 
- Vyčistite čerpadlo a vymeňte 
opotrebované diely 

Čerpadlo sa vypína 
po krátkej dobe 
prevádzky 

- Čerpadlo sa vypne 
z dôvodu znečistenej 
vody 
- Voda je príliš horúca 

- Odpojte zásuvku a vyčistite 
čerpadlo a šachtu 
-Uistite sa že teplota vody 
neprekračuje 35°C. 

 
ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE: 
Nie je kryté zárukou: 
Zničenie rotačného mechanizmu/tesnenia pri chode na prázdno (nasucho), alebo cudzími telesami vo 
vode. 
Zablokovanie prevádzky cudzími telesami. 
Škody spôsobené pri premiestňovaní. 
Škody spôsobené neoprávnenými osobami. 
Prísny zákaz spúšťania/ vyťahovania čerpadla za napájací kábel. V prípade porušenia izolácie môže dojsť 
k zaliatiu vnútra čerpadla a následnému znefunkčneniu zariadenia. 
 
ÚDRŽBA 
- Skôr, než budete čokoľvek robiť na čerpadle, vypnite ho, vytiahnite zo zásuvky atď., Zaistite, aby nedošlo 
k náhodnému spusteniu čerpadla. 
- Oprava čerpadla nekvalifikovaným personálom, spôsobí neplatnosť záruky a vystaví používateľa riziku 
prevádzky potenciálne nebezpečného zariadenia. 
- Upozornenie: akákoľvek manipulácia s čerpadlom môže viesť k zníženiu výkonu a ohrozeniu osôb a / 
alebo vecí. - Čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu, pokiaľ sa vykonávajú nasledujúce preventívne opatrenia:  

- Kde je riziko zamrznutia alebo čerpadlo nie je dostatočne ponorené, malo by sa vytiahnuť z vody, 
vyprázdniť a uložiť na suchom mieste.  

- Odporúča sa periodicky kontrolovať nasledovné: Stav káblov a prechodiek a ich uchytenie.  
 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 

Aby sa zariadenie nepoškodilo počas prepravy, je dodávane zabalené v pevnom obale. Väčšina 
z obalových materiálov je recyklovateľná. Tieto materiály odneste do zberne na recykláciu. 
Vyradené zariadenia odovzdajte na predajni. Predajňa zabezpečí likvidáciu ekologickým 
spôsobom. Vyradené elektrické spotrebiče sú recyklovateľné a nesmú sa vyhadzovať spolu s 
domácim odpadom! Prosíme Vás, aby ste nám aktívne pomáhali zachovať zdroje a chrániť 

životné prostredie tak, že tento spotrebič zanesiete do zberného strediska (ak máte túto možnosť) 
 



ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 
vydané/issued by 

 

Firma/Company:  S L O V A K I A  T R E N D  E X P O R T  -  I M P O R T ,  s . r . o .   
Sídlo/Seated:  Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko 
IČO/ID Nr:  46512250 
 
vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené 
vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/ hereby declares that 
this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives. 
 
Čerpadlo/Submersible pump: 
Model KQ110010, 1100 W, Max 40m, Min 0 m, Operating depth (pracovná hĺbka): 8m, Class I, IPX8, 35°C 
 
bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following 
standards: 
EN 60335-1:2012+AC:2014, 
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2014,  
EN 61000-3-3:2013 
PAK-Anforderung fur GS (PAH requirement for GS) AfPS 
 
a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance): 
EMC 2014/30/EU 
LVD 2014/35/EU 
RoHS 2011/65/EU 
 
ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu /EC declaration of conformity issued on the basis of certificates: 
EMC No 161 200 231 HZH-V1 issued by Intertek Testing Services Hangzhou, China 
LVD No 161 200 230 HZH-V1 issued by Intertek Testing Services Hangzhou, China 
RoHS Technical Report No. 64.165.15.00369.01B, TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch, 5F, 
Communication Building, 163 Pingyun Rd, Huangpu West Ave., Guangzhou 510656, P.R. China 
 
Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and 
test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, 
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika 
 
Last two digits when product has been introduced on market  
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou   CE: 18 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sobrance 10.4.2018
 ......................................................................................
Dátum a miesto vydania vyhlásenia meno, priezvisko a podpis, pečiatka výrobcu /dovozcu 
 Ing. Slavomír Čižmár, obchodný riaditeľ 
 
 
 



ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: ............................

Sériové číslo: ............................

pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:
Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.
V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení  

požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list.  Pri odosielaní prístroja do 
opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:
- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01

Servisné záznamy:
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TECHNICKÉ PARAMETRY:………………………….....................…....…………………………………………………………………… 

MODEL PŘÍKON 
NAPĚTÍ/ 

FREKVENCE 
MAX. PRŮTOK MAX. VÝTLAK MAX. HLOUBKA DÉLKA KABELU 

 

 

MODEL SWP 110 

MAX. TEPLOTA VODY 35°C 

HADICOVÁ PŘÍPOJKA 1“, 5/4“ 

MAX. Ø ČÁSTIC 5 mm 

STUPEŇ OCHRANY IPX8 

TŘÍDA IZOLACE B 

 
VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:…………………...................…………....………………………………………………………………….… 

 
Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky. 

 
Před použitím si přečtěte návod k použití. 

 
Varování: Napětí v souladu s údaji na štítku.  

 
Varování. 

 
Stupeň ochrany IP68. 

 

Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda 
hodnocení shody těchto směrnic. 

 

Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou 
sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného 
prostredia. 

 
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:……………………………....……………………………………………………………         …….… 
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny pokyny.  
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, oheň a / nebo závažné 
zranění. Pojem „nářadí“ ve všech varováních uvedených níže odkazuje na používané (kabelové) napájené 
nářadí, nebo baterií napájené (bezkabelové) nářadí.  
 
1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ:  
- Pracoviště je třeba udržovat v čistotě a dobré osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou 

nehod.  
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V 

elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary. 
- Při používání elektrického nářadí zamezte v přístupu dětem a dalším osobám. Pokud budete rušeni, 

můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. 
 
 

      
SWP 110 1100W 230 V / 50 Hz 5500 l/min max. 35 m max. 8 m 10 m 
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2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:  
- Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy, jakýmkoliv způsobem 

neupravujte el. přívodní kabel. Nářadí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikdy nezapojujte 
rozdvojky nebo jinými adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí úrazu el. 
proudem. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Pokud se síťová šňůra poškodí, musí se nahradit osobitou síťovou šňůrou, kterou lze dostat u výrobce 
nebo jeho obchodního zástupce. 

- Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako je např. potrubí, těleso ústředního topení, 
sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.  

- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhkosti nebo vodě. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte 
mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.  

- Kabel se nesmí nadměrně zatěžovat. Kabel nikdy nepoužívejte na přenášení, tahání nebo vytahování 
vidlice elektrického nářadí. Kabel nesmí být vystaven působení tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých 
dílů. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.  

- Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený elektrický kabel, případně vidlici nebo spadlo na zem a 
je jakýmkoliv způsobem poškozeno. 

- Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro 
venkovní použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.  

- Používáte-li elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráničem 
(RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem ,, proudový chránič (RCD)" 
může být nahrazen pojmem ,,hlavní jistič obvodu (GFCI)" nebo,, jistič unikajícího proudu (ELCB)“.  

3) BEZPEČNOST OSOB 

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou 
právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni nebo jste 
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková pozornost při používání elektrického nářadí může vést k 
vážnému poranění osob. Při práci s elektrickým nářadím nejezte, nepijte a nekouříte.  

- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Používejte ochranné prostředky odpovídající 
druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky, jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s 
protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, 
snižují riziko poranění osob.  

- Vyvarujte se neúmyslnému zapnutí el. nářadí. Nepřenášejte el. nářadí, které je připojeno k elektrické síti, 
s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napětí se ujistěte, zda vypínač nebo 
spoušť jsou v poloze vypnuto. Přenášení el. nářadí s prstem na vypínači nebo připojování vidlice el. nářadí 
do zásuvky ze zapnutým vypínačem může být příčinou vážných úrazů.  

- Před nastartováním nástroje odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Nastavovací klíč nebo nástroj, 
který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.  

- Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy 
nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení. 

- Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volné oblečení ani 

šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oblečení, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné 

blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el. nářadí.  

- Připojte elektrické nářadí k odsávání prachu. Pokud má elektrické nářadí možnost připojení zařízení na 
zachytávání nebo odsávání prachu, ujistěte se, že došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití 
takových zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem. 

- Nepoužívejte jakékoliv jiné nářadí, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných, či 
návykových látek. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,  
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smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Dětí 
musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že se nehrají se zařízením.  

 
4) POUŽITÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ: 

- Elektrické nářadí vždy odpojte od elektrické sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým 
čištěním nebo údržbou, při každém přesunu a ukončení činnosti. Nikdy nepracujte s elektrickým nářadím, 
pokud je jakýmkoli způsobem poškozené.  

- Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci. Elektrické nářadí 
nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže s ním budete pracovat v 
otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Vhodné 
nářadí bude dobré a bezpečně vykonávat práci, pro kterou bylo vyrobeno. 

-  Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím vypínačem. Používání 
takového nářadí je nebezpečné. Poškozený vypínač musí být opraven certifikovaným servisem.  

- Odpojte nářadí od elektrické sítě předtím, než začnete provádět jeho nastavení, výměnu příslušenství 
nebo údržbu. Toto opatření omezí nebezpečí nahodilého spuštění.  

- Nepoužívané elektrické nářadí uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické 
nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí uschovejte na suchém a 
bezpečném místě.  

- Pečlivě udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřízení pohybujících se částí a 
jejich pohyblivost. Kontrolujte, zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou 
ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte 
jeho opravu. Mnoho úrazů je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí. 

- Řezací stroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují 
nebezpečí úrazu a práce s nimi se lépe kontroluje. Použití jiného příslušenství než toho, které je uvedeno 
v návodu k obsluze nebo doporučené dovozcem může způsobit poškození nářadí a být příčinou úrazu.  

- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým 
způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a 
druh prováděné práce. Používání nářadí pro jiné účely, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným 
situacím. 

 
5) SERVIS 
- Vaše nářadí by mělo být opravovány pouze kvalifikovanou osobou a pouze za použití originálních 
náhradních dílů. Splnění tohoto pokynu zaručí bezpečnost opravovaného nářadí. 
 
Před použitím tohoto čerpadla si musíte důkladně přečíst tento manuál a dodržovat bezpečnostní pokyny 
při jeho používání. Při používání tohoto zařízení se ujistěte, že se řídíte pokyny tohoto manuálu, což umožní 
nejlepší využití a delší životnost tohoto zařízení.  
 
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY!  
Čerpadlo může být připojeno do jakékoliv bezpečné zástrčky, která byla instalována v souladu s předpisy. 
Zástrčka musí mít napájecí napětí 230 V / 50 Hz. Pojistka min. 6 Amp. 
 

UPOZORNĚNÍ！ 
Když je čerpadlo užívané v blízkosti bazénu nebo zahradního jezírka, musí být vybaveno uzemněným 
přerušovaným střídavým proudem max. 30mA. Čerpadlo nesmí být v provozu dokud jsou lidé v bazénu, 
nebo zahradním jezírku! Kontaktuje prosím na elektrikáře! 
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POZOR!  
(Důležitou pro Vaši osobní bezpečnost) Před spuštěním provozu nového ponorného čerpadla, nechte si 
prosím zkontrolovat odborníkem následující věci:  
- Uzemnění.  
- Proudový chránič musí odpovídat bezpečnostním předpisům a musí pracovat bezchybně.  
- Elektrické připojování musí být chráněny před vlhkostí.  
- Pokud hrozí nebezpečí zatížení, elektrické připojování musí být výše položené. 
 - Za každou cenu je nutné se vyhnout nasátí agresivních kapalin a ostrých a drsných předmětů. 
- Chraňte čerpadlo před mrazem.  
- Chraňte čerpadlo před chodem na prázdno.  
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od čerpadla.  
- V případě úniku maziv může nastat znečištění kapaliny.  
 
KONZISTENCE:  
Ponorné čerpadlo je určeno pro oběh vody s maximální teplotou 35 ˚C. Toto čerpadlo nesmí být používáno 
pro jiné kapaliny, zejména jako motorová paliva, čistící prostředky a další chemické výrobky! 
 
INSTALACE:  
Ponorné čerpadlo se instaluje následujícím způsobem:  
v nehybné poloze s pevným potrubím nebo v nehybné poloze s ohebnou hadicí, potrubím. 
 
VEZMĚTE SI PROSÍM NA VĚDOMÍ!  
Nikdy byste neměli používat čerpadlo spolu s nepodporovanými druhy potrubí nebo napájecího kabelu. 
Ponorný motor musí být vybaven zvláštní rukojetí nebo umístěny na dno šachty. Záruka správně pracujícího 
čerpadla vychází z čistě udržovaného dna bez kalu a nečistot různého druhu. Pokud se vodní páka ponořuje 
příliš dlouho, různé usazeniny v čerpadle rychle vyschnou a zabrání nastartování čerpadla. Proto je nezbytné 
pravidelně kontrolovat ponorný motor (provedením startovní zkoušky). Plovák je nastaven tak, aby čerpadlo 
okamžitě nastartovalo. 

UPOZORNĚNÍ!  
Odčerpávání šachta by měla mít minimální rozměry 40x40x50 cm, tak aby se plovák mohl volně pohybovat.  
 
SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ: 
Nové ponorné čerpadlo je vybaveno bezpečnou zástrčkou splňující předpisy. Čerpadlo je určeno k napájení 
230 V / 50Hz bezpečnostní zásuvkou. Ujistěte se, že zásuvka je dostatečně zajištěna (min.6 Amp.) A je ve 
výborném stavu, zastrčte zástrčku do zásuvky a čerpadlo je připraveno k použití. 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!  
Pokud hlavní kabel nebo zástrčka je poškozena z vnější manipulace, je zakázáno provádět jejich opravy.  
 
DŮLEŽITÉ!  
Kvalifikovaný elektrikář, nebo jen zákaznický servis mohou vykonávat tuto práci.  
 
OBLASTI POUŽITÍ:  

Toto čerpadlo se používá zejména jako sklepní čerpadlo. Při namontování čerpadla do šachty, toto čerpadlo 

zajišťuje ochranu před záplavami. Také se využívají když je třeba přesunout vodu z jednoho místa na druhé, 

například v domácnosti, zemědělství, zahradnictví, instalatérství a pod. 
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NASTAVENÍ PRO PRÁCI: 

Po pozorném přečtení tohoto manuálu, můžete nastavit čerpadlo pro jeho spuštění, po prověření 

následujících věcí:  

- Zkontrolujte zda čerpadlo stojí na dně šachty.  

- Zkontrolujte tlakový kabel zda je správně připojen.  

- Zkontrolujte elektrické napájení zda je 230 V / 50 Hz.  

- Zkontrolujte, zda je zásuvka v dobrém stavu.  

- Ujistěte se, že voda a vlhkost se nikdy nedostane do elektrické síti.  

- Vyhněte se chodu čerpadla na prázdno (nasucho). 

 

POKYNY ÚDRŽBY:  

Toto ponorné čerpadlo ověření, vysoce kvalitní produkt nevyžadující údržbu, který je vystavován velké 

závěrečné kontrole. Doporučujeme pravidelnou kontrolu a údržbu pro zajištění dlouhé životnosti zařízení a 

nepřetržitý provoz. 

 

DŮLEŽITÉ! UPOZORNĚNÍ!  

Vyberte zástrčku ze zásuvky, před každou údržbou. V případě pokud je čerpadlo často přesouvány v průběhu 

práce, mělo by být očištěny čistou vodou po každém použití. V případě stacionární instalaci by měla být 

funkčnost plovoucího spínače zkontrolována každé 3 měsíce. Vodní proud by měl odstranit všechny vláknité 

části, které by se mohly ucpat uvnitř čerpadla. Každé 3 měsíce by mělo být dno šachty vyčištěny od bláta. 

Odstraňte usazeniny na plováku čistou vodou. 

 
ČIŠTĚNÍ ROTORU:  

Pokud se usazeniny shromáždí v čerpadle, v tomto případě musíte odmontovat spodní část čerpadla 

následovně:  

1. Uvolněte 4 šrouby ze spodní části sacího koše.  

2. Vyberte sací koš z čerpadla.  

3. Vyčistěte rotor s čistou vodou.  

Důležité! Nedávejte ho dolů, nebo jiné části čerpadla na rotor!  

4. Poskládejte v opačném pořadí. 

 

NASTAVENÍ ON / OFF OVLÁDACÍHO PRVKU: 

ON a OFF ovládací prvek plavacího spínače lze nastavit jeho úpravou v jeho aretačním držáku.  

Plovákový spínač musí být nastaven tak, aby úroveň kontroly ovládacího prvku ON / OFF bylo možné na něj 

snadno dosáhnout a s malou silou. Na tuto kontrolu umístěte čerpadlo v nádobě s vodou, zvedněte 

plovákový spínač rukou a opět poklesnite. Pokud tak učiníte, všimněte si, zda se plovákový spínač zapíná a 

vypíná. Ujistěte se, že vzdálenost mezi plovákovým spínačem a aretační hlavou není příliš malá. Správná  

provoz není zaručena v případě je-li tato mezera příliš malá. Když umístíte plovákový spínač, ujistěte se, že 

se nedotýká základny předtím než se čerpadlo vypne. Pozor! Nebezpečí chodu na prázdno (nasucho) .  

Pozor！Nebezpečenstvo chodu na prázdno (nasucho). 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

PROBLÉM PŘÍČINA RĚŠENÍ 

Čerpadlo 
nestartuje 

- Není napájení  
- Plovák se nepřepne 

- Zkontrolujte napájení  
- Umístěte plovák do vyšší polohy 

Bez průtoku - Vstupní síto je ucpané  
- Hadice je ohnutá 

- Vyčistěte vstupní síto proudem 
vody  
- Vyrovnejte hadici 

Čerpadlo se 
nevypíná 

- Plovák nemůže ponořit - Správě umístěte čerpadlo na 
zem šachty 

Nedostatečný 
průtok 

- Vstupní síto je ucpané  
- Snížená čerpací kapacita 
špinavou a hustou vodou 

 - Vyčistěte sací síto  
- Vyčistěte čerpadlo a vyměňte 
opotřebované díly 

Čerpadlo se vypíná 
po krátké době 
provozu 

- Čerpadlo se vypne z důvodu 
znečištěné vody  
- Voda je příliš horká 

 - Odpojte zásuvku a vyčistíte 
čerpadlo a šachtu  
- Ujistěte se že teplota vody 
nepřekračuje 35°C. 

 
ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ:  
Není kryto zárukou:  
Zničení rotačního mechanismu / těsnění při chodu na prázdno (nasucho) nebo cizími tělesy ve vodě.  
Zablokování provozu cizími tělesy.  
Škody způsobené při přemísťování.  
Škody způsobené neoprávněnými osobami.  
Přísný zákaz spouštění / vytahování čerpadla za napájecí kabel. V případě porušení izolace může dojít k zalití 
vnitřku čerpadla a následnému neúčinnost zařízení. 
 
ÚDRŽBA: 
- Předtím, než uděláte cokoli, odpojte systém, odpojte ho od sítě a zkontrolujte, zda není možné náhodné 
připojení. 
- Oprava čerpadla osobami, které nejsou autorizovány výrobcem, způsobí, že záruka bude neplatná a bude 
vyžadovat provoz s potenciálně nebezpečným zařízením. 
- UPOZORNĚNÍ: Jakákoli manipulace může vést ke snížení výkonu a ohrožení osob a / nebo věcí. 
- Čerpadla nevyžadují žádnou údržbu, pokud jsou dodržena tato opatření: 

Kde hrozí nebezpečí zamrznutí nebo čerpadlo není dostatečně ponořeno, čerpadlo by mělo být 
odstraněno z vody, vyprázdněno a uloženo na suchém místě.   

- Doporučujeme pravidelně kontrolovat následující: 
Stav kabelů a průchodek, zejména u jejich upevňovacích bodů. 

 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 

Aby se zařízení nepoškodilo během přepravy, je dodávány zabalené v pevném obalu. Většina z 
obalových materiálů je recyklovatelná. Tyto materiály odneste do sběrny na recyklaci. Vyřazená 
zařízení předejte na prodejně. Prodejna zajistí likvidaci ekologickým způsobem. Vyřazené 
elektrické spotřebiče jsou recyklovatelné a nesmí se vyhazovat spolu s domácím odpadem! 
Prosíme Vás, abyste nám aktivně pomáhali zachovat zdroje a chránit životní prostředí tak, že 

tento spotřebič zanesete do sběrného střediska (pokud máte tuto možnost). 



 

 

ZÁRUČNÍ LIST 
 
Datum prodeje:  ............................ 
 
Sériové číslo:  ............................ 
 

 

razítko a podpis prodejce 

 
Záruční podmínky: 
Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. 
V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na 
záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady 
hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte. 
 
Záruka se nevztahuje na: 
- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování 
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu 
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen 
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava 
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji 
Dovozce: 
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 
 

 
Servisní záznamy: 
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK:……………………….....................…....…………………………………………………………………… 

MODEL BEMENŐTELJESÍTMÉNY 
FESZÜLTSÉG/ 
FREKVENCIA 

MAX. 
ÁRAMLÁS 

MAX. 
NYOMÁS 

MAX. 
MÉLYSÉG 

KÁBEL 
HOSSZ 

 

      
SWP 

 

MODEL SWP 110 

MAX. VÍZ HŐMÉRSÉKLET 35°C 

TÖMLŐCSATLAKOZÁS 1“, 5/4“ 

A RÉSZECSKÉK MAX. Ø 5 mm 

VÉDELMI SZINT IPX8 

SZIGETELÉSI OSZTÁLY B 

 
JELMAGYARÁZAT:…………………...................…………....………………………………………………………………….… 

 
A javítás során a gépet nem szabad elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztatni. 

 
Használat előtt olvassa el a használati utasítást. 

 
Figyelmeztetés: A feszültség a címkeadatok szerint. 

 
Figyelmeztetés 

 
Védelmi szint IP68. 

 

A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, a azonosság értékelési módszer ezen 
irányelveken el lett végezve 

 

Ne dobja a háztartási hulladékba. Ehelyett, környezetbarát módon, lépjen kapcsolatba az 
újrahasznosító központal. Kérjük, gondoskodjon a környezetvédelemről. 

 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:……………………………....………………………………………………………………….… 

FIGYELEM! Olvassa el az összes utasítást. 
Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat: Az 
"szerszám" kifejezés az alul említett összes figyelmeztetésekben a használt (vezetékes) csatlakozott 
szerszámokra vagy akkumulátoros (vezetéknélküli) szerszámok bármelyikére utal.  
 
1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG: 
- A munkaterület legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkaterület 
könnyen balesetet okozhat.  
- Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por 
közelében.Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, ami meggyújthatja a port vagy a gőzt.  
- Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha elterelik 
a figyelmét, elveszítheti a szalagcsiszoló feletti irányítást. 
 
 
 

1100W 230 V / 50 Hz 5500 l/min max. 35 m max. 8 m 10 m 
110 
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2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG: 
- Az elektromos szerszám csatlakozódugója illeszkedjen a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. A szerszámot, amelynek a hálózati kábel  csatlakozódugóján  vedő kolík 
van,  soha  ne csatlakoztassa elosztókhoz vagy más adapterekhez.  Az eredeti csatlakozó és a megfelelő 
dugaszolóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét.A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az 
elektromos áramütés veszélyét. Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a egyéni tápkábelre, amely rendelkezésre 
áll a gyártónál vagy annak képviselőjénél. 
- A kezelő nem érintkezhet  földelt felületekkel – például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel. Az 
áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt. 
- Esőtől, nedvességtől, víztől tartsa távol az elektromos szerszámokat. Az elektromos szerszámokhoz soha ne 
érjen nedves kézzel.  Az elektromos szerszámot soha mossa folyó víz alatt és ne merítse vízbe. 
- A kábelt tilos túlterhelni. Soha ne használja a kábelt szállítására, húzására vagy dugója az elektromos 
kéziszerszámot. A kábelt tilos túlterhelni. Ne használja a kábelt az elektromos készülék hordozására, 
felakasztására vagy a csatlakozó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a készülék részeit hőtől, olajtól, éles 
peremektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát. 
- Soha ne használjon olyan elektromos eszközt, amelynek sérült a hálózati kábele vagy csatlakozódugója, 
illetve földre esett, vagy bármilyen módon sérült.  
- Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt 
használjon. Kisebb az áramütés veszélye, ha kültérre alkalmas hosszabbító kábelt használ. 
- Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata, használjon áram-
védőkapcsolót. Az áram-védő- kapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát. 
- Az „áram-vedőkapcsoló (RCD)“ fogalom helyetesítendő az “áramkör főmegszakító (GFCI)“ vagy a „földzárlat 
megszakító (ELCB)“ fogalmával. 
 (RCD)“ môže byť nahradený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB)“. 
 
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG: 
- Legyen elővigyázatos, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzendő 
munkához. Nem használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol, gyógyszer hatása alatt 
áll. Az elektromos szerszám használata közben akár a pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet. 
- Mindig viseljen személyi védőfelszerelést és védőszemüveget. Csökkenti a sérülés kockázatát, ha az 
elektromos szerszám fajtájának megfelelő személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes 
biztonsági cipőt, védősisakot vagy hallásvédőt. 
- Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Ne hordozza az elektromos szerszámot, amely hálózathoz 
csatlakoztatott, az ujját a kapcsolón tartva vagy az indítón. Mielőtt csatlakoztatná az elektromos feszültséghez, 
győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy az indító "ki" állásban van. Balesethez vezethet, ha az elektromos 
szerszám szállítása közben ujját a kapcsolón tartja vagy bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra. 
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsot. A 
forgó készülékrészben maradt szerszám, kulcs sérüléseket okozhat. 
- Kerülje a természetellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy stabilan álljon és ne veszítse el az 
egyensúlyát. Csak olyan helyen dolgozzon, ahová biztonságosan elér. Soha ne becsülje alá saját erejét. Ne 
használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt. 
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a mozgó elemektől haját, 
ruházatát, kesztyűjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszúhajat. 
- Csatlakoztassa az elektromos szerszámot a porelszívóhoz. Ha felszerelhető porelszívó vagy -felfogó 
berendezés, győződjön meg róla, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatja és használja. A porelszívás 
használata a porral kacsolatos kockázatokat csökkenti. 
- Ne használjon bármilyen szerszámot ha alkohol, kábítószer, gyógyszerek vagy más anyagok hatása alatt ál. 
- Ez a készülék alkalmatlan  olyan személyek (belértve gyerekek) használatára, akik csökkent fizikai,  
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érzékszervi vagy mentális képességűek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak 
nem álnak felügyelet alatt, vagy utasításokat nem kaptak felhasználását illetően olyan személytől, aki  
a biztonságért felel. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. 
 
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE: 
- Húzza ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból bármilyen meghibásodása 
esetén, a munka befelyezése után, vagy bármilyen tisztítás, karbantartási munkák, vagy a szerszám 
áthelyezés előtt. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon sérült.  
- Ha az eszköz rendellenes hangot vagy szagot bocsájt ki, azonnal fejezze be a munkát. 
- Az elektromos szerszámot ne terhelje. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog működni, 
ha azon fordulatszámon fog vele dolgozni amelyre meglett tervezve. Használjon megfelelő eszközt, amely az 
adot célra volt szánva. A megfelelő eszközök a jó és biztonságos munkát eredményezik, amelyenekre tervezve 
voltak. 
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója. Az az elektromos szerszám, amelyet nem 
lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, ezért javításra szorul. A meghibásodot kapcsolót csakis igazolt 
szervízben javítsa. 
 
- A készülék beállítása, alkatrészcsere és a készülék elrakása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az 
aljzatból. Ez az óvintézkedés megakadá- lyozza az elektromos szerszám véletlen elindítását. 
- A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan 
személyek használják az eszközt, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az 
elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy használja őket. Az elektromos szerszámot 
száraz, biztonságos helyen tartsa.  
- Ügyeljen az elektromos szerszámok alapos gondozására. Rendszeresen ellenőrizze, hogy hibátlanul 
működnek-e a mozgó részek. Ellenőrizze nem e sérültek  a burkolatfedelek és más részek, amelyek 
veszélyeztethetik az elektromos szerszám biztonságos működését. A készülék használata előtt javíttassa meg 
a sérült részeket. Számos baleset oka a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám. 
- Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A gondosan ápolt vágószerszámok éles vágóéllel kevésbé 
akadnak és könnyebben haladnak. A csomaghoz tartozó, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja,  
más tartozékok kárt okozhatnak vagy személyes sérülést. 
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, behelyező szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően 
használja. Mindeközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot. Az elektromos 
szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes körülményekhez vezethet. 
 
5) SZERVÍZ 
- A szerszámot csak szakképzett személy javíthatja meg, és csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Ennek 
az utasításnak a teljesítése garantálja a javított szerszámok biztonságát. 
 
A szivattyú használata előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a biztonsági utasításokat a 
használat során. Ennek az eszköznek a használatakor ügyeljen arra, hogy a készülék használatának és hosszú 
élettartamának biztosítása érdekében kövesse a jelen kézikönyv utasításait. 
 
OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT! 
A szivattyú csatlakoztatható bármilyen biztonsági dugóhoz, amely megfeleljen a szabályoknak. A 
konektornak 230 V / 50 Hz tápfeszültséggel kell rendelkeznie. Biztosíték min. 6 amp. 
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FIGYELEM！ 
Ha a szivattyút a medence vagy a kerti tó biztonságos közelében használja, akkor földelt váltakozó max. 
30mA árammal kell lennie ellátva 
A szivattyú nem működhet, amíg az emberek a medencében vagy a kerti tóban vannak! Kérjük, forduljon 
villanyszerelőhöz! 
 

FIGYELEM！ 
(Fontos az Ön személyes biztonsága érdekében) Az új búvárszivattyú beindítása előtt ellenőrizze a 
következőket: 
- Földelés.  
- Az áramvédőnek meg kell felelnie az erőmű biztonsági előírásainak, és hibátlanul működnie kell. 
- Az elektromos csatlakozást védeni kell a nedvesség ellen.  
- Ha fennáll a túlterhelés veszélye, az elektromos csatlakozásnak magasabban kell lennie. 
- Az agresszív folyadékok, valamint az éles, durva tárgyak felszívódását minden körülmények között el kell 
kerülni. 
- Védje a szivattyút a fagytól.  
- A szivattyút védeni kell az üres járattól,  
- Tartsa a gyermekeket kellő távolságban a szivattyútól. 
- A kenőanyagok szivárgása miatt folyékony szennyeződés léphet fel. 
 
KONZISZTENCIÓ: 
A búvárszivattyú 35 °C-os maximális hőmérsékletű víz keringetésére szolgál. Ez a szivattyú nem használható 
más folyadékokhoz, különösen motoros üzemanyagokhoz, mosószerekhez és más vegyipari termékekhez! 

 
TELEPÍTÉS: 
A búvárszivattyút a következőképpen telepítse: 
mozdulatlan helyzetben merev csővezetékkel, vagy mozdulatlan helyzetben rugalmas tömlővel, 
csővezetékkel. 
 
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE! 
Soha ne használja a szivattyút nem támogatott cső típússal vagy tápkábellel. 
A búvármotort speciális fogantyúval kell ellátni vagy az akna aljára kell elhelyezni. 
A megfelelően működtetett szivattyú garanciájának alapja, hogy tisztán tartsa az iszaptól és más 
szennzeződéksetől. Ha a vízkar túl hosszú ideig van bemártva, a különböző üledékek a szivattyúban gyorsan 
kiszáradnak, és megakadályozzák a szivattyú indítását. Ezért a búvármotort rendszeresen ellenőrizni kell 
(az indítóteszt elvégzésével). Az úszó úgy van beállítva, hogy a szivattyú azonnal elinduljon. 
 
FIGYELEM! 
A szivattyúzott aknának legalább 40x40x50 cm méretűnek kell lennie ahhoz, hogy az úszó szabadon 
mozoghasson. 
 
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG: 
Az új búvárszivattyú ellvan látva biztonságos dugóval, amely megfelel az előírásoknak.  
A szivattyú 230 V ~ 50 Hz biztonságos aljzat csatlakozásához van kialakítva. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó 
kellően biztonságos e (min.6 Amp.) és kitűnő állapotban van, dugja a dugót a konnektorba, és a szivattyú 
készen áll a használatra. 
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS！ 
Ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült a külső manipuláció miatt, tilos javítást végezni. 

FONTOS！ 
Csak szakképzett villanyszerelő, vagy az ügyfélszolgálat végezhetik az ilyen munkákat.  

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: 
Ezt a szivattyút főként pincék szivattyújaként használják. A szivattyú a aknában történő beszerelésekor ez a 
szivattyú védelmet nyújt az áradás ellen. 
Ezeket akkor is használják, ha szükséges a víz áthelyezése egyik helyről a másikra, például a háztartásban, a 
mezőgazdaságban, a kertészetben, a vízvezetékben stb. 
 
MUNKABEÁLLÍTÁS: 
Miután alaposan elolvasta ezt a kézikönyvet, beállíthatja a szivattyút az elindításához, a következők 
átértékelése után: 
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú az akna alján áll. 
- Ellenőrizze a nyomóvezetéket, hogy megfelelően van e csatlakozva. 
- Ellenőrizze az áramellátást hogy 230V ~ 50Hz e. 
- Ellenőrizze, hogy az aljzat jó állapotban van-e. 
- Győzödjön meg róla hogy sem víz, sem nedvesség nem érte az elektormos áramot. 
- Kerülje el a szivattyú üres (száraz) járatát. 
 
KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK: 
Ez a búvárszivattyú jóváhagyott, karbantartást nem igénylő, kiváló minőségű termék, melyet nagy végső 
ellenőrzésnek vetnek alá. Javasoljuk a rendszeres ellenőrzést és karbantartást a hosszú élettartam és a 
folyamatos működés érdekében 
 

FONTOS！FIGYELEM！ 
Minden karbantartás előtt válassza le a csatlakozó dugót az aljzatból. Ha a szivattyút gyakran a munka 
közben mozgatja, minden használat után tiszta vízzel tisztítsa meg. Stacionárius telepítés esetén a lebegő 
kapcsoló működését 3 havonta ellenőrizni kell. A vízáramnak el kell távolítania az összes olyan rostot, 
amely a szivattyú belsejét eltömítheti. Minden 3 hónapban tisztítsa meg az akna alját a sártól. 
Távolítsa el az úszó lerakódásait tiszta vízzel. 
 
A ROTOR TISZTÍTÁSA: 
Ha a lerakódások a szivattyúban felhalmozódnak, ebben az esetben a szivattyú alját az alábbiak szerint kell 
eltávolítani: 
1. Lazítsa meg a 4 csavart a szívótálca alján. 
2. Vegye ki a szívó kosarat a szivattyúból. 
3. Tisztítsa meg a rotort tiszta vízzel. 
Fontos! Ne tegye le, sem a szivattyú más részeit a rotorra! 
4. Helyezze vissza fordított sorrendben. 
 
ÁLLÍTSA BE AZ ON / OFF SZABÁLYOZÓT 
Az úszókapcsoló BE és KI vezérlése beállítható az állításával reteszelő konzolban. 
Az úszókapcsolót úgy kell beállítani, hogy az ON / OFF vezérlés szintje könnyedén elérhetõ legyen kis 
erõvel. Ehhez helyezze a szivattyút egy víztartályba, emelje fel az úszókapcsolót kézzel és engedje le újra. 
Ha igy tesz, figyelje meg, hogy az úszókapcsoló be/ki kapcsol e. Győződjön meg róla, hogy az úszókapcsoló 
és a reteszelőfej közötti távolság nem túl kicsi. A megfelelő működés nem garantált, ha ez a rés túl kicsi. 
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Az úszókapcsoló elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a szivattyú kikapcsolása előtt ne érintse meg az alapot. 
Vigyázat! Üres (száraz) járat veszélye. 
 
HIBA JAVÍTÁS: 

PROBLÉMA EREDET MEGOLDÁS 

A szivattyú nem startol  
- Nincs áram 
- Az úszó nem kapcsol át 

- Ellenőrizze az áramellátást 
- Helyezze el az úszót magasabb 
pozícióba 

Nincs áramlás 
- A bevezető szita eltömődött 
- A tömlő hajlítva van 

- Tisztítsa meg a bevezető szitát 
vízsugárral 
- Egyenesítse ki a tömlőt 

A szivattyú nem kapcsol ki 
- Az úszó nem tud lemerülni  - Helyezze a szivattyút az akna 

földjére 

Nem megfelelő áramlat 

- A bevezető szita eltömődött - 
Csökkentett szivattyú 
teljesítmény piszkos és sűrű 
vízzel 

- Tisztítsa meg a szívó szitát 
- Tisztítsa meg a szivattyút és 
cserélje ki a kopott alkatrészeket  

A szivattyú kikapcsol, rövid 
működési idő után 

- A pumpa a szennyezett víz 
miatt kikapcsol 
- A víz túl forró 

- Húzza ki a konektorból, és 
tisztítsa meg a szivattyút és az 
aknát 
- Győződjön meg róla, hogy a 
vízhőmérséklet nem haladja meg 
a 35 ° C-ot. 

 
JÓTTÁLÁSI FELHÍVÁS: 
A jóttálás nem foglalja magába: 
Forgó mechanizmus / tömítés károsodása üres (száraz) járatban vagy idegen testek általi károsodása a 

vízben. Idegen testek általi akadályozása. 

Az áthelyezés okozta károk. 

Illetéktelen személyek által okozott károk. 

Szigorúan tilos a szivattyú indítása / kihúzása a szivattyú tápkábele által. A szigetelés meghibásodása 

esetén a szivattyú belseje eláradhat és a készülék meghibásodhat 

 

KARBANTARTÁS: 
- Miellőt bármit csinálna,kapcsolja ki a berendezést , húzza ki a hálózatból és ellenőrizze nem-e 
kapcsolódhat véletlenül be. 
- Ha más személyek, amelyek nem szakképzet gyártók próbáják javítani a szivattyút, a jótálás nem lesz 
érvényes és követelve lesz a szállítás veszélyes készülékel. 
- FIVYELMESZTETÉS: Bármilyen manipuláció a készülékel a teljesítmény csokentéséhez vagh az 
emberek/tárgyak veszélhesztetéséhez vezethet. 
- A szivattyúknál nem szükséges semmien karbantartás, ha bevannak tartva az allábi előírások: 

Ott ahol fennál a befagyás veszélye vagy a szivattyú nincs elégé bemerítve, elkéne szivattút 
távolítani a vízből, kiüríteni és eltenni száraz helyre. 

- Ajánjuk rendszeresen ellenőrizni az allábijakat: 
A kábelok és az átjárók állapotát, főleg a pontokon ahol rögzítve vannak 
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KÖRNYEZETVÉDELEM: 

Azért hogy szállítás során berendezést ne sérüljön, merev csomagolóanyagba van 
csomagolva. A legtöbb csomagolóanyag újrahasznosítható. Ezeket az anyagokat vigye el egy 
újrahasznosító gyűjtőhelyre. Kiselejtezett berendezéseket adja át az üzletben. Az üzlet 
gondoskodik a környezetbarát módon történő megsemmísítésről. A kiselejtezett elektromos 
készülékek újrahasznosíthatók, tilos őket  a háztartási hulladékba dobni! Arra kérjük, hogy 

segítsen nekünk aktívan megőrizni az erőforrásokat és védeni a környezetet úgy, hogy ezt a készüléket egy 
újrahasznosító gyűjtőhelyre viszi (amennyiben erre módja van) 
 



 

 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 
Eladás dátuma:  ............................ 
 
Sorozatszám:  ............................ 
 

 

Az eladó aláírása és bélyegzője 

 
A jótállás feltételei: 

 Erre a termékre az eladás illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes.  
 A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. 
A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes körűen kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése 
esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg. 
 
A jótállás nem érvényes: 

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott  
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra  
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra  
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra  
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre  
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt  
-  

Importőr: 
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 

 
 
Javítási bejegyzések: 
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TECHNICAL PARAMETERS:………………….…….....................…....…………………………………………………………………… 

MODEL 
POWER 

CONSUMPTION 
MAINS 

VOLTAGE 

MAX. 
FLOW RATE 

TOTAL 
PRESSURE 

HEAD 

DEPTH OF 
IMMERSION 

CABLE 
LENGTH 

 

      
SWP 
110 

1100W 
230 V / 50 

Hz 
 

MODEL SWP 110 

MAX. WATER TEMPERATURE 35°C 

PIPE CONNECTION 1“, 5/4“ 

MAX. Ø OF ARTICLES 5 mm 

PROTECTION CLASS IPX8 

INSULATION CLASS B 
 

SYMBOLS:   ………………...................…………....…………………………………………………………........................……….… 

 
Machine must not be plugged into a power socket while being serviced. 

 
Read the entire instruction manual before using the vibration drowned pump. 

 
Warning: Voltage according to data on rating plate. 

 
Warning. 

 
Protection class IPX8. 

 
In accordance with essential safety standards of applicable European directives 

 

Do not dispose of household waste. Instead, environmentally acceptable way, contact the 
recycling centers. Please take care the environment. 

 
GENERAL SAFETY INSTRUCTION:…………………………………………………………………………………………………………….. 
Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in 
electric shock, fire and/or serious injury. Keep safety warnings and instructions for future reference. The 
term "power tool" in the safety warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool. 
 
1) WORKING AREA 
- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents. 
- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of 
inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes. 
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to 
lose control of it. 
 
2) ELECTRICAL SAFETY 
- Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate. 
 

5500 l/min max. 35 m max. 8 m 10 m 
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- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with 
earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of a lethal electric shock. 
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There 
is an increased risk of a lethal electric shock if your body is earthed. 
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the 
risk of a lethal electric shock. 
- Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the 
cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of a 
lethal electric shock. 
- When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. Using a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of a lethal electric shock. 
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual 
current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of a lethal electric shock. 
 
3) PERSONAL SAFETY 
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a 
power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention when operating a power tool may result in serious personal injury. 
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid 
safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury. 
- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power 
tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes 
accidents more likely. 
- Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached 
to a rotating part of the power tool may result in personal injury. 
- Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain 
control over the power tool in unexpected situations. 
-Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the 
power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts. 
- If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are 
attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards. 
 
4) POWER TOOL USE AND CARE 
- Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. 
A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed. 
- Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is 
dangerous and must be repaired. 
- Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing 
power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. 
- Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not 
familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in 
the hands of untrained users. 
- Maintenance. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that 
might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many 
accidents are caused by using poorly maintained power tools. 
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less 
likely to jam and are easier to control. 
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- Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the 
manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the 
work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to 
potentially hazardous situations. 
 
5) SERVICE 
- Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will 
ensure that it meets the required safety standards. 
 

BEFORE START-UP ,NOTE THE FOLLOWING！ 
- The pump can be connected to any shock-proof plug which has been installed according to regulations ,The 

plug must have a supply voltage of 230V～50Hz.Fuse min.6Amp. 
 

 CAUTION！ 
When the pump is to be used near swimming poor or garden pond sand in their area of protection, it 
must be equipped with a ground-fault circuit interrupter with a nominal trip current of max.30mA 
(according to VDE 0100,part 702 and 738). 

The pump must not be operated while people are in the swimming poor or in the garden pond！Please 

contact your electrician！ 
 

ATTENTION！ 
(Important for your own security)Before starting running your new submersible pump, please have the 
following items checked by an expert: 
- Ground connection 
- Zero conductor 
- Fault current breaker switch must correspond the safety regulations of the power plants and they must 
work faultlessly. 
- The electrical connections must be protected from moisture. 
- If there is danger of loading, the electrical connections must be taken to higher ground. 
- Circulation of aggressive fluids, as well as the circulation of abrasive materials must be avoided at all costs. 
- The submersible motor-driven pump must be protected from frost. 
- The pump must be protected from running dry. 
 Access on the part of children should also be prevented with appropriate measures.                                                          
- The pollution of the liquid may occur due to leakage of lubri 

 
CONSISTENCY: 

Your submersible pump is designated for the circulation of water with a maximum temperature of 35℃。
This pump may not be used for other fluids, especially motor fuels, cleaning fluids, and other chemical 

products！ 
 
INSTALLATION: 
The submersible motor pump is installed as follows: 
- In a stationary position with fixed pipeline 
    Or 
- In a stationary position with a flexible hose pipe 
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PLEASE NOTE！ 
You should never install the pump by suspending it unsupported from its delivery pipe or power cable. 
The submersible motor must be suspended from the specially provided handle or be place on the bottom 
of the shaft. 
To guarantee that the pump works properly, the bottom of the shaft must be kept free of sludge and dirt 
of all kinds. 
If the lever of water sinks too far, any sludge in the shaft will dry out quickly and stop the pump from 
starting-up. It is necessary, therefore, to check the submersible motor pump regularly (by carrying out 
start-up tests). 
The floater is adjusted in way that the pump can immediately started. 
 

NOTE！ 
The pump shaft should have minimum dimensions of 40×40×50cm, so that the  
floating switch can move freely.          
 
MAINS SUPPLY: 
Your new submersible pump is equipped with a shockproof plug according to regulations. The pump is 

designed to be connected to a 230V～50Hz safety socket. Make sure that the socket is sufficiently secured 
(min.6 Amp.) and is in excellent condition, Introduce the plug into the socket and the pump is ready to go. 

Important note！ 
If the main cable or plug suffers any damage from external action, repairs to the cable are prohibited. 
 

IMPORTANT！ 
Qualified electrician or your ISC GmbH Customer service may only perform this work. 
 
AREAS OF USE: 
This pump is used primarily as Cellar pump. When installed in a shaft, this pump provides protection from 
flooding. 
They are also used whenever water has to be moved from one place to another, e.g. in the home, 
agriculture, horticulture, plumbing and many other applications. 
 
SETTING TO WORK: 
After having reading these instructions carefully, you can set your pump to work, reconsidering the 
following items: 
- Check if the pump rests on the ground of the shaft. 
- Check of pressure cord has been attached properly. 

- Check if electrical connection is 230V～50Hz. 
- Check if the socket is in good condition. 
- Make sure that water and humidity can never come to the mains supply. 
- Avoid pump running dry. 

 
MAINTENANCE GUIDELINES: 
This submersible pump is an approved, maintenance-free high quality product, which is subject to severe 
final controls. 
We recommend regular inspection and maintenance to ensure long equipment life and uninterrupted 
operation. 
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 IMPORTANT！NOTE！ 
- Remove the mains plug before all maintenance work. 
- In the even that the pump is often transported in the course of operation, it should be cleaned out with 
clear water after every use. 
- In case of stationary installation, the function of the floating switch should be checked every 3 months. 
- A water jet should remove all fibrous particles, which may have built-up inside the pump housing. 
- Every 3 months the shaft ground and as should be cleaned from mud. 
- Remove deposits on the floater with clear water. 
 
CLEANING THE IMPELLER: 
If excessive deposits collect in the pump case you must dismantle the bottom part of the pump as follows: 
1. Undo the 4 screws from the bottom of the intake cage. 
2. Remove the intake cage from the pump case. 
3. clean the impeller with clear water. 

Important！Do not put down or rest the pump on the impeller！ 
4. Assemble in reverse order  
 
SETTING THE ON/OFF OPERATING POINT: 
The ON and OFF operating point of the float switch can be set by adjusting the float  
switch in its latching holder. 
- The float switch must be installed so that the level of the ON operating point and the level of the OFF 
operating point can be reached easily and with little force. To check this, place the pump in a vessel filled 
with water, raise the float switch carefully by hand and then lower it again. As you do so, note whether the 
pump switches on and off. 
- Make sure that the distance between the float switch head and the latching holder is not too small. Proper 
operation is not guaranteed if the gap is too small. 
- When you set the float switch, make sure that it not touches the base before the pump switches off.  

Caution！Risk of dry running. 
 
INCIDENTS-CAUSE-REMEDIES: 

INCIDENTS CAUSES REMEDIES 

Pump does not start 
- No mains supply 
- Floater does not switch 

- Check mains supply 
- Bring floater in a higher position 

No flow 
- Inlet sieve is clogged 
- Pressure hose in bent 

- Clean inlet sieve water jet 
- Reset hose 

Pump does not switch off 
- Floater can not sink down - Place pump properly on shaft ground 

Insufficient flow 

- Inlet sieve is clogged 
- Reduced pumping capacity by 
dirty and abrasive water 

- Clean inlet sieve 
- Clean pump and replace worn-out 
parts 

Pump switches of after 
short operating period 

- Thermal cutout stops pumps 
due to dirty water 
- Water too hot. Thermal-cutout 
stops pump 

- Remove mains plug. Clean pump and 
shaft 
- Make sure that a water temperature 
of max. 35℃ is not exceed 

 
GUARANTEE NOTE: 
Not cover by guarantee: 



EN 
 
 

 

 

 
 
- Destruction of rotating mechanical/lip seal by dry running or addition of foreign bodies in water. 
- Blockage of running wheel through foreign bodies 
- Transport damage 
- Damage caused by unauthorized persons 
 
MAINTENANCE:          
- Before doing anything, disconnect the system, unplug and ensue that there is no possibility of accidental 
connections.    
- Repair of the pump by personnel not authorized by the manufacturer will render the guarantee null and 
void and will entail operating with potentially dangerous equipment.  
- CAUTION: any tampering may lead to performance being reduced and danger to persons and/or things.  
-The pumps do not require any maintence as long as the following precautions are taken: 

Where is the risk of freezing or the pump is not sufficiently submerged, the pump should be 
removed from the water, emptied and kept in a dry place.    

- You are advised to check the following periodically: 
The condition of the cables and grommets, especially at their attachment points. 
 

ENVIROMENT PROTECTION: 
In order to prevent the machine from damage during transport, it is delivered in a sturdy 
packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Take these materials to the 
appropiate recycling locations. Take your unwanted machines to your local dealer.Here they 
will be disposed of in an environmentally safe way. Discarded electric appliances are recyclable 
and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving 

resources and protecting the enviroment by returning this appliance to the collection centres (if avaliable). 


