
NÁVOD NA POUŽITIE 

Ponorné čerpadlo EDEN 135 – 135G, 140 – 140G, 155 – 155G, 159 – 159G 

 

 

 

 
         Dátum predaja: 

3 roky záruka 
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Likvidácia:  

     (podľa smernice2002/96/ES ) 

Prístroj nie je možné vhodiť k bežnému domácemu 

odpadu, ale musí byť odborne zlikvidovaný. 

→ Dôležité: Prístroj zlikvidujte prostredníctvom 

Vášho komunálneho strediska na likvidáciu 

odpadu. 

SLOVENSKY 

 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Pred pripojením prístroja skontrolujte, či prevádzkové napätie (pozri  štítok) zodpovedá sieťovému 

napätiu 

 Prevádzka len s inštalovaným ochranným vypínačom chybového prúdu (citlivosť max.=0.03A!). 

 Pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a ponorením rúk do vody  je potrebné všetky prístroje 

nachádzajúce sa vo vode odpojiť zo siete. 

 Čerpadlá môžu byť pripojené len do zásuvky s ochranným kontaktom. 

 Prístroje s vyobrazeným  symbolom  sú určené výhradne na  používanie v izbách a interiéroch. 

 Sieťový kábel tohto prístroja môže opraviť , resp. vymeniť len spoločnosť Eden Srl; pri poškodení 

je potrebné prístroj opätovne poslať spoločnosti Eden Srl, 

 Pozor! Prevádzka v bazénoch alebo vo  vaniach nie je povolená. 

 Čerpadlo môže byť používané len pre kvapaliny s teplotou do 35° C. 

 

Čerpadlá so sieťovým prívodom s dĺžkou od 1,5 do 3 m sú určené len pre použitie v interiéri. Len 

čerpadlá so sieťovým prívodom s dĺžkou 10 m sú určené pre použitie v exteriéri. 

 

OVLÁDANIE 

Otočte skrutkovačom alebo mincou kontrolný regulátor smerom k indikátorom + a – (obr. 1), aby ste 

nastavili zodpovedajúci výkon čerpadla. 

 

STAROSTLIVOSŤ  

Umývajte v pravidelných intervaloch rotor a kryt čerpadla (pozri obr.3), aby ste zabránili znečisteniu 

a vzniku vápenatých usadenín. Motor je plne utesnený, zaistený sebaochranou proti prehriatiu a vo 

veľkom rozsahu bezúdržbový. Pri poruchách najprv skontrolujte prívod prúdu, pripojenia a ochranný 

vypínač elektrického zariadenia. Ak je všetko v poriadku, čerpadlo je potrebné vyčistiť. 

ČISTENIE 

Predtým než začnete vykonávať akúkoľvek činnosť, odpojte najprv všetky ponorné zariadenia od zdroja 

prúdu. Vytiahnite najprv štyri skrutky z krytu motora, otvorte ho a vytiahnite rotor z držiaka (pozri 

obr.3); potom umyte starostlivo všetky časti nekovovou kefou Ak je to potrebné, odstráňte prípadné 

vápenaté usadeniny tak, že jednotlivé časti čerpadla na niekoľko hodín ponoríte do octu alebo 

citrónovej šťavy. Skôr než čerpadlo začnete opäť používať, musia byť všetky časti opätovne dôkladne 

poskladané a skrutky upevnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRUKA 

Na tento produkt poskytujeme 36-mesačnú záruku na materiál a továrenskú montáž platnú od 

dátumu kúpy. Prístroj bol skonštruovaný podľa bezpečnostných predpisov IEC EN 60 335-2-41 

a vyrobený pomocou dôkladných pracovných metód s použitím materiálov najvyššej kvality. 

Tým je garantovaná trvalá spoľahlivosť a vysoká výkonnosť. Záruka sa nevzťahuje na 

neodbornú manipuláciu, poškodenie každého druhu a technické zmeny. Najmä za znečistené 

prístroje sa neposkytuje žiadna náhrada. Záruka sa poskytuje, ak je prístroj doručený 

kompletne so všetkými komponentmi spolu s pokladničným lístkom alebo s faktúrou. V prípade 

uplatnenia záruky pošlite prístroj spolu s týmto dokumentom a účtovným dokladom späť svojmu 

predajcovi. Pri oprávnenej reklamácii si vyhradzujeme právo prístroj opraviť alebo nahradiť. 

Nároky a následné škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného používania, nedostatočnej 

údržby alebo zanedbania bezpečnostných predpisov, sú zo záruky vyňaté. Škody spôsobené 

opotrebovaním na dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu (napr. rotor) nespadajú do 

našej záruky. 

POZOR! 

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, 

senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a/alebo 

s nedostatkom vedomostí. Používanie prístroja z ich strany je možné iba v prípade, že sú tieto 

osoby pod dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, aby sa 

zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. 

 

135-135G 

Q max 2000 l/h     

H max 2,25 m 

140-140G 

Q max 2800 l/h 

H max 3 m 

155-155G 

Q max 4200 l/h 

H max 3,5 m 

159-159G 

Q max 5000 l/h 

H max 3,1 m 

 

EDEN S.R.L. 

Via delle Industrie 16 

36050, Cartigliano, VI 

TEL +39 0424 590 866 

FAX +39 0424 827 342 

www.edensrl.com 

  e-mail: info@edensrl.com 

  MADE IN ITALY 


