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1. Mãsuri de siguran—ã
A citi cu aten—ie instruc—iunile pentru folosire înainte de a
efectua montajul …i punerea în func—ie.
Este interzisã folosirea aparatului de cãtre persoane care
nu cunosc în mod aprofundit bro…ura de instruc—iuni
(instric—iuni pentru folosire). Copiii …i minorii sub 16 ani
nu pot folosi pompa …i nu trebuie sã se apropie de aparatul
în func—ie.
Persoana care folose…te aparatul este responsabilã fa—
ã de persoanele care se aflã în zona în care func—ioneazã
aparatul.

ÎN TIMPUL folosirii pompei nu trebuie sã
se afle persoane în apa sau lichidul care
v-a fi pompat.

Pompa trebuie sã fie în func—ie doar prin legãtura
unui întrerupãtor salveazã-via—a, cu un curent
nominal de deschidere pînã la 30 mA …i o prizã cu
împãmîntare instalatã conform dispozi—iilor.
Protec—ie: minim 10 Amp.
Operarea in piscine si lacuri de gradina este permisa.
Pentru toate celelalte utilizãri, trebuiesc respectate
prevederile si dispozi—iile normativului VDE 0100,
capitolul 702.
ATEN‰IUNE: Înainte de a efectua controlul pompei
scoate—i din prizã.
Pentru schimbarea cablului de alimentare este
necesarã folosirea unei aparaturi speciale deci trebuie
sã vã adresa—i unui centru de asisten—ã autorizat.
Pompa poate func—iona cu un prelungitor realizat cu
un cablu mod. H07 RNF conform normelor în vigoare
…i cu o sec—iune a firului nu inferioarã a 1 mm, conform
normelor DIN 57262 sau DIN 57245.

(Pentru siguran—a D-voastrã)
Tensiunea (230 Volt curent alternativ) indicatã
pe plãcu—a pompei trebuie sã corespundã

tensiunii din re—eaua disponibilã.
Înainte de punerea în func—ie este necesar a se asigura
printr-un control efectuat de cãtre personal calificat, cã
existã mãsurile electrice de protec—ie necesare.

Legãtura cu masa.
Punerea cu împãmîntare a împãmîntãri sã fie eficientã.
Întrerupãtorul de siguran—ã pentru curent de defec—iune
corespunde normelor de siguran—ã a societã—i furnizoare
de energie electricã …i func—ioneazã perfect.
Legãturile cu priza trebuie sã fie protejate împotriva
apei.
În cazul riscului de inunda—i legãtirile cu priza trebuie
sã fie a…ezate într-un loc sigur.
Evitarea în mod categoric de a pompa lichide agresive
…i produse abrazive. În cazul eventualei defec—iuni a
pompei, lucrãrile de repara—ie vor putea fi efectuate
numai de cãtre atelierele de repara—ie a serviciului de
a sisten—ã.

Trebuie sã fie folosite doar piese de schimb originale.

Se avertizeazã cã potrivit legii asupra responsabilitã—ii
produsului

Nu rãspundem
de pagubele care sînt cauzate de cãtre aparatul nostru:
a) pentru repara—ii impropri care nu sînt efectuate de cãtre
personalul punctelor de asisten—ã de cãtre noi autorizate;
b) sau dacã pentru înlocuirea pieselor nu sînt folosite
PIESE DE SCHIMB ORIGINALE;
c) sau dacã nu sînt respectate indica—iile …i dispozi—iile
citate în bro…ura de instruc—iuni. Pentru accesorii sînt
valabile acelea…i dispozi—ii.

Rezisten—a
Temperatura maximã a lichidului pompat nu ar trebui sã
depã…eascã 35 C cu o func—ionare continuã.
Cu aceastã pompã nu pot fi transportate lichide inflamabile,
combustibili sau explozivi!
În special a nu folosi carburan—i pentru motoare, detergen—i
sau altre produse chimice.

2. Întrebuin—area prevãzutã
Aten—iune! Sectorul de întrebuin—are

“Drenajul” - Pentru travazare …i golire apã dulce
sau leger poluatã din rezerve de apã de ploaie.

“Vortex”  -  Electropompa scufundatã
transportabilã, pentru ape murdare cu pãr—i în
suspensiune. Folositã …i ca pompã pentru urgen—e,
în caz de inunda—ii cînd apa este plinã de noroi,
datoritã amplelor orificii a grilei de aspirare.

Pentru a ob—ine o optimã rãcire a motorului carcasa
pompei este prevãzutã cu orificiu de rãsuflare,
care permite ie…irea aerului …i a apei.

Punerea în func—ie
A pune mai întîi pompa în apã …i apoi a pune

…techerul în prizã. Pompa este pregãtitã pentru folosire.

3. Înainte de punerea în func—ie
Instalarea pompei scufundate se produce în mod:
 Fix cu conductã fixã, sau
Fix cu tub flexibil.

A face aten—ie
Pentru instalare este necesar a face aten—ie ca pompa
sã nu fie niciodatã montatã suspendatã fa—ã de tubul de

3. Înainte de punerea în func—ie
Instalarea pompei scufundate se produce în mod:
 Fix cu conductã fixã, sau
Fix cu tub flexibil.

A face aten—ie
Pentru instalare este necesar a face aten—ie ca pompa
sã nu fie niciodatã montatã suspendatã fa—ã de tubul de
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trimitere, dar sã fie a…ezatã întotdeauna într-o pozi—ie
elevatã fa—ã de fundul pu—ului noroios.
A nu transporta sau atîrna niciodatã pompa legînd-o cu
cablul bran…amentului
La pompele cu întrerupãtor plutitor acesta din urmã este
reglat în a…a fel încît este posibilã punerea în func—ie
imediatã.

Notã
Pu—ul pompei trebuie sã aibã dimensiunile minime de
40x40x50 cm, în a…a fel încît întrerupãtorul plutitor sã se
poatã mi…ca liber. Este posibilã deasemenea folosirea
pu—urilor rotunde prefabricate din beton, cu diametrul
interior de circa 40 cm.

4. Instruc—iuni pentru între—inere
Electropompa scufundatã este un produs de calitate care
este supus unor riguroase controale finale …i are nevoie
de o minimã între—inere.
Pentru o lungã durata …i o func—ionare continuã
recomandãm totodatã o îngrijire constantã …i controale
regulate.

Înainte de orice lucrare de între—inere a scoate din
prizã.
Pentru o instalare fixã recomandãm controlul din 3 în
3 luni a func—ionãri întrerupãtorului plutitor.
Pentru o instalare mobilã, este necesarã spãlarea

pompei cu apã curatã dupã fiecare folosire.
Eliminarea cu un jet de apã a bucã—elelor fibroase …i
sedimentare care eventual se depoziteazã în carcasa
pompei.
În cazul unei excesive depozitãri în carcasa pompei a
demonta grila de aspirare de…urubînd …uruburile în
cruce. A spãla carcasa pompei …i a remonta grila de
aspirare în mod corect.
Din 3 în 3 luni a elimina noroiul din fundul …i de pe
pere—ii pu—ului.
A elimina depozitele de pe întrerupãtorul plutitor
spãlîndu-l cu apã dulce.
A proteja pompa de ger.

ATEN‰IUNE!

“DRENAJUL”
Instruc—iuni speciale: pompa nu este potrivitã
pentru pomparea apelor reziduale …i apelor
nisipoase.
Pompa nu trebuie sã func—ioneze în sec.
Garan—ia constructorului se anuleazã în cazul
pagubelor cauzate de func—ionarea în sec.

“VORTEX”
Pompa nu trebuie sã func—ioneze în sec.
Garan—ia constructorului se anuleazã în cazul
pagubelor cauzate de func—ionarea în sec.

MOTIVE

Motorul nu func—ioneazã

Motorul func—ioneazã, pompa nu înso—e…te

Debit insuficient

Întreruperi repetate cu deconectarea întrerupãtorului de protec—ie

DEFEC‰IUNE

Lipse…te tensiunea în re—ea, întrerupãtorul plutitor nu se insereazã

Dispozitiv de protec—e defect

Protec—ia motorului întreruptã, pompa sub efort/blocatã

Protec—ia func—ionãri în gol întreruptã, nivelul apei prea redus

Pompã defectã

Deschiderea aspirantã înfundatã

Supapa de neîntoarcere blocatã sau tubul de trimitere îndoit

Tubul de trimitere înfundat

Corpuri strãine în pompã, rotorul pompei blocat

Pompa func—ioneazã în gol

În cazul în care nu este posibilã eliminarea defec—iunii, sînte—i ruga—i a v-ã adresa serviciului nostru de asisten—ã.
Pentru a evita daune în timpul transportului se cere a efectua expedi—ia în AMBALAJUL ORIGINAL.

Tabela pentru determinarea defec—iunilor
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PF0410 PF1010 PF0610 PF1110

V 230 230 230 230

Hz 50 50 50 50

W 400 1100 550 1100

min-1 2800 2800 2800 2800

A 1.8 4.8 2.5 4.8

Kl B B B B

IP X8 X8 X8 X8

µF 6 16 8 16

m 5 10 7 10

l/min. 140 240 180 250

°C 35 35 35 35

m 5 5 5 5

kg 3.3 5.3 4.6 5.9

Date tehnice

Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan

TYPE xxxx
xx

n. xxxx min-1

Q max. xxx  -  l/min  - IP xx  -  H max. xxx m

P1 xxxW   -   xxxV   xxHz.    -  xxA   -   xµF

cl. xx    H2O max xx °C

(      )
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