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Pompa z timerem
instrukcja obsługi

Aby zapobiec potencjalnym obrażeniom i uniknąć niepotrzebnych wezwań serwisu, 
należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję.

Produkt może być instalowany wyłącznie przez profesjonalistów, ponieważ niewłaściwa 
instalacja spowoduje poważne wypadki i zagrozi bezpieczeństwu osobistemu. Produkt nie 
będzie objęty gwarancją za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją.

OSTRZEŻENIE!

Silnik wyłącza się automatycznie – sprawdź:
1. Moc jest zbyt niska do pracy silnika; napięcie jest za niskie do zasilania; przewód 
zasilający jest za długi lub za krótki. Rozwiązanie: sprawdź napięcie zasilania i 
skontaktuj się z wykwalifikowanymi specjalistami, aby sprawdzić, czy przewód 
zasilający jest wystarczająco długi, czy nie.

2. Silnik pompy wyposażony jest w „automatyczne zabezpieczenie przed 
przegrzaniem”. Gdy temperatura silnika jest zbyt wysoka i może doprowadzić do 
przepalenia uzwojenia, silnik automatycznie wyłączy się lub odrzuci zasilanie. 
„Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem” uruchomi się automatycznie po 
schłodzeniu silnika. Będzie nadal włączać się i wyłączać oraz zatrzymywać, dopóki 
problem nie zostanie rozwiązany.

Słychać pracę silnika, ale ten nie działa – sprawdź:
Sprawdź, czy wirnik nie jest zablokowany przez śmieci. Rozwiązanie: pozwól 
wykwalifikowanym specjalistom otworzyć silnik i usunąć śmieci.

Niski przepływ – kontrola ogólna:
1. Sprawdź, czy filtr lub wąż są zablokowane. Rozwiązanie: skontaktuj się 
z.profesjonalną firmą czyszczącą.

2. Wąż jest za mały. Rozwiązanie: zamień wąż o odpowiednim rozmiarze.

3. Wirnik jest zablokowany, ograniczony lub uszkodzony. Rozwiązanie: wymień  
elementy na nowe, w tym elementy uszczelniające.

Pompa hałasuje – sprawdź:
1. Trzęsie się z powodu niewłaściwej instalacji. Rozwiązanie: zainstaluj pompę na 
poziomym podłożu i dokręć śruby.

2. Coś jest w pompie, małe kamienie lub odłamki uderzyły w wirnik. Rozwiązanie: 
wyczyść filtr.

3. Hałas z powodu normalnego zużycia, przegrzanie z powodu rdzy, przeciekanie 
elementów uszczelniających z powodu korozji i penetracji spowodowanej przez 
chemikalia. Rozwiązanie: wymień wszystkie nieszczelne elementy uszczelniające.

Uwagi

1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się 
urządzeniem.
2. Aby uniknąć przebicia prądu, nie ciągnij za kable podczas przesuwania pompy.
3. Pompy nie wolno używać do cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak 
benzyna, olej opałowy, nafta ani w miejscach o łatwopalnej i wybuchowej atmosferze.
4. Podczas pracy pompy poziom wody nie może być niżej niż pompa. Jeśli w silniku 
pompy brakuje wody do schłodzenia, temperatura szybko wzrośnie, powodując spalenie 
silnika.
5. Nie zakopuj pompy w błocie lub piasku. Nie pozwól, aby różne przedmioty blokowały 
rurę pompy. Wykonaj wskazaną podstawę pompy, umieszczając coś pod spodem lub 
zabezpieczając podłoże innymi metodami.
Części łączącej przewodu nie wolno zanurzać w wodzie.
6. Nigdy nie osuszaj pompy. Praca pompy na sucho może uszkodzić uszczelki, 
powodując wyciek i zalanie. Nie jest to objęte gwarancją. Napełnij pompę wodą przed 
uruchomieniem silnika.
7. Nie wkładaj chemikaliów bezpośrednio do wlotu ssawnego pompy. Pompa nie jest 
objęta gwarancją w przypadku bezpośredniego wprowadzenia chemikaliów do wlotu 
ssawnego pompy, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
8. Wszystkie zawory ssące i wylotowe muszą być otwarte przed uruchomieniem układu 
cyrkulacyjnego pompy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje poważne obrażenia 
ciała.
9. Należy odczekać pięć minut przed ponownym uruchomieniem pompy; w przeciwnym 
razie może ona zostać poważnie uszkodzona.
10. Aby zapobiec niebezpiecznemu, a nawet śmiertelnemu porażeniu prądem, odłączyć 
zasilanie pompy przed jej opróżnieniem.
11. Jeśli doszło do wycieku wody, wyjmij złącze, wyczyść ze starego uszczelniacza, 
nałóż ponownie nowy uszczelniacz, a następnie zainstaluj złącze z powrotem.

Regularna kontrola i konserwacja

1. Sprawdź, czy śruby w płycie bazowej są mocno dokręcone. W przypadku 
znalezienia jakichkolwiek luźnych elementów, dokręć śruby.
2. Sprawdź, czy przewody zasilające i części izolacyjne nie są uszkodzone. Jeśli tak, 
należy je naprawić lub wymienić, aby zapobiec przebiciom prądu.
3. Pompa powinna być natychmiast zatrzymana, gdy temperatura jest zbyt wysoka. 
Znajdź przyczynę i napraw ją. Pompa może być używana tylko po naprawie.
4. Pompę należy zatrzymać natychmiast, gdy praca jest zbyt głośna. Znajdź 
przyczynę i napraw ją. Pompy można używać tylko po naprawie.

OSTRZEŻENIE

1. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na pracę pompy. Nie pozwól, aby 
woda dostała się do silnika i innych elementów elektrycznych.
2. Aby uniknąć porażenia prądem, uszkodzony przewód należy natychmiast 
wymienić. Przewód powinien znajdować się poza zasięgiem pracy kosiarki do trawy, 
sekatora i podobnych urządzeń.
3. W przypadku konieczności rozebrania pompy należy odłączyć zasilanie 
i.poczekać na całkowite zatrzymanie pompy.
4. Przed uruchomieniem pompy upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo 
podłączone i nie ma przerwy w przewodzie zasilającym i częściach izolacyjnych.
5. Odłącz zasilanie przed opróżnieniem, aby uniknąć porażenia prądem.

Usuwanie problemów

Silnik nie działa – sprawdź:
1. Sprawdź timer, aby upewnić się, że działa płynnie.
2. Przewód zasilający jest podłączony nieprawidłowo lub luźno. Zasilanie jest 
wyłączone lub przerwane przez bezpiecznik. Wystąpiło przebicie prądu w wyłączniku 
zasilania lub przepalił się bezpiecznik. Rozwiązanie: sprawdź wszystkie połączenia, 
wyłącznik i bezpiecznik.

Tryb ciągły:
Po włączeniu pompy ustawienie domyślne to 24 godziny ciągłej pracy (miga 
kontrolka 24h). Aby ustawić żądany okres działania, naciśnij przycisk timera; 
kontrolki migają cyklicznie między 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 16h i 24h. Następnie 
naciśnij przycisk on/off, pompa uruchomi się. Czas pracy pokazuje kontrolka timera.

Na przykład, jeśli ustawisz timer na 4h i naciśniesz 
[on] o 8:00, pompa będzie działać przez 4 godziny 
i.zatrzyma się o 12:00, a kontrolka przestanie 
migać. Pompa uruchomi się ponownie na 4 godziny 
o godzinie 8:00 w kolejne dni.

Tryb pojedynczego cyklu:
Po przytrzymaniu przycisku timera dłużej niż dziesięć sekund, kontrolka 
pojedynczego cyklu zacznie migać i przełączy się na tryb pojedynczego cyklu. W 
trybie cyklu pojedynczego, po wciśnięciu przycisku [on] pompa będzie pracowała i 
zatrzyma się po upływie ustawionego czasu i będzie pracowała ponownie od 
momentu ponownego podłączenia zasilania. Aby zmienić ustawienie czasu, naciśnij 
przycisk timera (2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 16h, 24h).

Na przykład, jeśli ustawisz timer na 4h w trybie 
pojedynczego cyklu, pompa zatrzyma się 
automatycznie po 4 godzinach pracy przez i nie 
uruchomi się ponownie, dopóki nie wyłączysz 
i.włączysz zasilania.

Umiejscowienie

Zamontuj pompę na poziomym podłożu. Podłoże musi być solidne, mocne, poziome 
i wolne od wibracji. W celu okresowej konserwacji nie należy przenosić pompy za 
daleko od miejsca instalacji. Pompa powinna być używana w pomieszczeniach. 
W.celu ochrony elementów elektrycznych przed wpływem warunków 
atmosferycznych, podczas użytkowania na zewnątrz wymagane jest przepuszczalne 
i odwadniające otoczenie, aby woda nie zalegała w deszczowe dni. Nie instaluj 
w.wilgotnym lub dusznym miejscu, ponieważ niezbędny jest wystarczająco silny 
i.swobodny przepływ powietrza, aby zapobiec przegrzaniu silnika.

Instalacja

Nasza pompa wykorzystuje zaawansowaną technologię i własny automatyczny timer. 
Postępuj zgodnie z tymi prostymi i skutecznymi środkami zapobiegawczymi podczas 
instalacji, a pompa będzie mogła być używana bez problemów przez wiele lat.
1. Śruby kotwiące muszą być dokręcone podczas instalacji, aby uniknąć 
niepożądanych wibracji podczas pracy.
2. Wąż ssący pompy powinien być większy niż 40mm, a jego średnica musi być 
równa lub większa od średnicy węża spustowego.
3. Do pracującej pompy nie może dostać się jakiekolwiek powietrze.
4. Pompa musi być podłączona do odpowiedniego źródła zasilania i napięcia, które 
jest podane na naklejce i tabliczce znamionowej.
5. Wszystkie połączenia muszą być obsługiwane przez wykwalifikowanego elektryka.
6. Wąż ssący musi być stale przechylony w górę od dołu. Połączenie musi być 
szczelne (ale nie za ciasne).
7. Idealna temperatura pracy pompy to 0*C do 40*C. Jeśli temperatura będzie za 
wysoka lub za niska, pompa przestanie działać, w przeciwnym razie nastąpi 
uszkodzenie.
8. Do ochrony silnika należy użyć przewodu uziemiającego.
9. Aby uniknąć deformacji pompy, należy uwzględnić masę podłączonych węży.

Zasilanie

Obsługa panelu sterującego

Sprawdź, czy zastosowane napięcie jest zgodne z wymaganym na naklejce i tabliczce 
znamionowej. Napięcie silnika nie powinno przekraczać lub być mniejsze niż 10% od 
wymaganego napięcia na naklejce; w przeciwnym razie silnik się przegrzeje, co 
spowoduje przeciążenie i skróci żywotność podzespołu.
Wszystkie połączenia muszą być obsługiwane przez wykwalifikowanego elektryka. 
Wszystkie przewody muszą być zgodne z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi 
przepisami lub regulacjami.
Wyłącznik upływu musi być skonfigurowany tak, aby uniknąć porażenia prądem 
w.przypadku pogorszenia stanu lub izolacji z powodu starzenia się produktu.

Pierwsze uruchamianie timera:
Uwaga: Upewnij się, że zasilanie jest odłączone

Odkręć 4 śruby na 
wieczku obudowy 
i.zdejmij pokrywę

Wyjmij baterię Zdejmij gumową 
osłonkę z baterii

Ponownie włóż 
baterię

Umieść pokrywę na 
obudowie i dokręć 
4 śuby

włącznik

kontrolka pojedynczego
cyklu

przycisk timera

kontrolka nastawy timera

opis przycisków:
włącznik  uruchamianie/zatrzymywanie pompy
timer   ustawianie żądanego okresu pracy; przełączanie między 2h, 4h, 
   6h, 8h, 10h, 12h, 16h i 24h

Przytrzymaj przycisk timera dłużej niż 10 sekund, kontrolka pojedynczego cyklu 
będzie migać (gdy kontrolka timera miga w trybie 24 godzin, kontrolka pojedynczego 
cyklu nie działa)
Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas pracy, pompa musi zostać zatrzymana; 
inaczej nie można ustawić czasu pracy.
W panelu sterowania dostępne są dwa tryby pracy: tryb ciągły i tryb pojedynczego 
cyklu.


