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Įgaliotas „LEO group pump“ serviso ir prekybos atstovas
UAB „Vandens siurbliai“

Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Asmenys turintys judėjimo,
jutimų ar psichikos sutrikimų, gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi ar
instruktuoti atsakingo asmens dėl saugaus prietaiso naudojimo, su
tuo susijusia rizika ir šią informaciją supratę.
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
Dėmesio!
Jei prietaisas ar jo maitinimo laidas pažeistas, juos gali suremontuoti tik
kvaliﬁkuotas asmuo arba įgaliotas serviso atstovas
.

Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simbolio reikšmė:
nemeskite elektros prietaisų į nerūšiuotų buitinių atliekų konteinerius,
naudokitės specialių jų atliekų surinkimo punktų paslaugomis.
ĮGALIOTAS „LEO GROUP PUMP“ SERVISO IR PREKYBOS ATSTOVAS:
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Norėdami gauti informacijos apie surinkimo sistemą, susisiekite su vietiniais
atliekų tvarkymo centrais.

Siurblių serviso dirbtuvės:
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PERSPĖJIMAS! PRIEŠ PRADĖDAMI EKSPLOATUOTI ATMINKITE:

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Maitinimui turi būti naudojamas įžemintas elektros lizdas, kurio įtampa 230 V, 50 Hz.
Minimali apsauga: 16 amperų.
DĖMESIO! (dėl jūsų saugumo)

Panardinamas siurblys yra aukštos kokybės produktas ir jam nereikia techninės
priežiūros.
Po ilgos darbo pertraukos rekomenduojama atlikti bendrą siurblio patikrą prieš vėl
pradedant darbą.
PERSPĖJIMAS. Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, visada ištraukite
kabelio kištuką iš elektros tinklo.

Prieš pradėdami eksploatuoti panardinamąjį siurblį, užtikrinkite šias siurblio naudojimo
sąlygas:
Elektros jungtys turi būti apsaugotos nuo drėgmės.
Jei yra jungtiesužliejimo pavojus, perkelkite jungtis į apsaugotą vietą.
Panardintas siurblys turi būti apsaugotas nuo šalčio.
Būtina imtis tinkamų priemonių, kad vaikai būtų toliau nuo siurblio veikimo zonos.
Siurblys visada turi veikti vertikalioje padėtyje.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
PROBLEMA
Vanduo iš siurblio
neteka: VARIKLIS
NEPASILEIDŽIA.

ĮSPĖJIMAS: Draudžiama siurbti degius ar sprogius skysčius!
ĮSPĖJIMAS: Siurblys netinka sodo ar plaukymobasein ams
.
PASTABA. Maksimalus panardinimo gylis:
50 m
Siurbiamo skysčio maksimali temperatūra: 35 °C
Maksimalus smėlio kiekis vandenyje:
40g/m3

PRIEŽASTIS
ŠALINIMO BŪDAS
Nėra elektros.
Kištukas įkištas netinkamai.
Suveikė automatinis jungiklis.
Perdegė saugikliai (trifazis
siurblys).
Automatiškai įjungiama
Suveikė apsaugos nuo
ataušus varikliui (vienfazis
perkrovos įtaisas.
variantas)
Suveikė šiluminė relė.

ĮRENGIMAS
PERSPĖJIMAS. Negalimas sausas siurblio veikimas!!!
Tai reiškia, kad siurbiamo skysčio lygis niekada neturi būti žemesnis nei įsiurbimo skylių
lygis nerūdijančio plieno įsiurbimo ﬁltro apačioje. Siurblys turi būti apsemtas vandens
.
PASTABA. Naudojamas plastikinis vandens išleidimo vamzdis. Siurbl iui pakabinti ar
prireikus ištraukti siurblį iš šulinio arba į jį nuleisti, patartina naudoti plieninį ar nailoninį
lyną. Prieš parinkdami siurblio darbo vietą, įsitikinkite, kad šulinyje nėra smėlio, šulinio
plotis pakankamas, kad siurblys tilptų.
PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS SISTEMOS
Siurblio montuotojas atsakingas už tai, kad maitinimo tinklo įžeminimo sistema būtų įrengta
laikantis saugos taisyklių. Siurblys turi būti įžemintas ir įrengta srovės nuotėkio relė.
ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius darbus, pirmiausia įrenkite įžeminimą!
— Vienfazis modelis. Vienfaziai varikliai tiekiami kartu su valdymo pultais , kuriuose yra
kondensatorius ir šiluminė relė
.
— Trifazis modelis.Trifaziams varikliams nustatyta 380 – 415 V įtampa (220 –240 V pagal
užsakymą). Siurblys turi būti prijungtas prie trifazės įtampos tiekimo linijos, naudojant
tinkamą valdymo skydą.
Kiekvieną kartą, kai siurblys su trifaziu varikliu prijungiamas prie kitos tiekimo linijos,
atsiranda tikimybė, kad siurblys suksis viena arba kita kryptimi. Todėl būtina prieš
panardinant siurblį į pastovią darbo vietą, panardinti siurblį į talpą, trumpam įjungti ir
įsitikinti, kad siurblio sukimosi kryptis teisinga.

Vanduo iš siurblio
neteka: VARIKLIS
VEIKIA.

Mikrograndinės
pertraukiklis įjungiamas
Išvalykite
automatiškai.
Išvalykite

Užkimšta įsiurbimo anga.
Užkimštas išleidimo vamzdis.
Patikrinkite ir išvalykite
Užblokuotas atbulinis
vožtuvas.
Jei įmanoma, siurblį nuleiskite
žemiau

SIURBLYS VEIKIA
MAŽESNIU
GALINGUMU.
TRUMPAI VEIKĘS,
SIURBLYS SUSTOJA.
Suveikė įmontuotas
perkrovos jungiklis.

Vandens lygis per mažas.
Iš dalies užblokuota įsiurbimo Išvalykite
anga
Patikrinkite ir išvalykite
Užkimšti vamzdžiai.
Netinkama sukimosi kryptis. Patikrinkite sukimosi kryptį
Pašalinės medžiagos
neleidžia siurbliui laisvai

Patikrinkite ir išvalykite

Skysčio
suktis. temperatūra per
aukšta.
Vidinis defektas.

ATITIKTIES DEKLARACIJA
CE atitikties deklaracija, kaip apibrėžta mašinų direktyvos 89/392/EEB IIA
priede
Deklaruojame, kad siurblio agregatas atitinka šias mašinų direktyvos
91/368/EEB 1 priedo sąlygas. Nr.1
93/44/EWG
93/68/EWG
Taikomi šie standartai: EN 292/1-2, EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN
55014.
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