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POMPĂ PENTRU CISTERNELE CU APĂ DE PLOAIE 

 

RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
 

 
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă înainte de prima punere în funcţiune. 

 

 Important! 

Atunci când utilizaţi aparate trebuie să respectaţi câteva măsuri de siguranţă pentru a preveni daunele umane şi materiale. Citiţi 
în întregime şi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. Păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur pentru a avea acces la informaţii 
în orice moment. Dacă daţi aparatul mai departe altcuiva, înmânaţi-i de asemenea şi aceste instrucţiuni de utilizare. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele sau accidentele cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare şi a 
instrucţiunilor de siguranţă. 
 
 

1. Instrucţiuni de siguranţă 

 Atenţie! 

În ape stătătoare, iazuri de grădină, de înot şi în zonele înconjurătoare utilizarea aparatului se face numai cu un disjunctor de 
protecţie cu un curent nominal declanşator de maxim 30 mA (conform VDE 0100, părţile 702 şi 738). 
Aparatul nu se adresează utilizării în piscine de înot, bazine gonflabile cu apă mică şi nici în ape în care este posibil să fie 
prezente persoane sau animale în timpul utilizării. Se interzice utilizarea aparatului în prezenţa unei persoane sau a unui 
animal în zona de acţiune a acestuia. Consultaţi electricianul! 
Acest aparat nu se adresează utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau 
lipsite de experienţă şi de pregătire, decât sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranţa lor, care să le ofere 
instrucţiunile necesare utilizării aparatului. Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 
 

Important! 
 Înainte de a pune aparatul în funcţiune, apelaţi la un specialist care să verifice dacă 

- împământarea 
- legarea la nul 
- disjunctorul de protecţie  

respectă normele de siguranţă ale distribuitorului de energie şi funcţionează corect. 

 Nu expuneţi la umezeală conexiunile electrice. 

 Dacă există risc de inundaţie, amplasaţi conexiunile electrice într-o zonă ferită de inundaţii.  

 Nu pompaţi în niciun caz lichide agresive sau substanţe abrazive. 

 Protejaţi aparatul de îngheţ. 

 Protejaţi aparatul de funcţionarea în gol. 

 Luaţi măsurile necesare pentru ca aparatul să nu fie la îndemâna copiilor.  
 

  ATENŢIE! 

Citiţi în întregime instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare.  
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă şi de utilizare poate duce la electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave. 
Păstraţi toate instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare într-un loc sigur pentru a le consulta ulterior. 
 
 

2. Descrierea aparatului (Fig. 1 şi 2) 
1. Mâner 
2. Cablu de reţea 
3. Întrerupător cu flotor 
4. Coş de aspiraţie  
5. Suportul întrerupătorului cu flotor 
6. Tub de aluminiu, lung 
7. Tub de aluminiu, scurt 
8. Tub de aluminiu cu cârlig de fixare 
9. Racord rotativ cu robinet de închidere 
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3. Domenii de utilizare 
Aparatul pe care l-aţi achiziţionat se utilizează la pomparea apei cu o temperatură maximă de 35

o
C. Nu utilizaţi niciodată 

aparatul pentru alte lichide, în special carburanţi pentru motoare, agenţi de curăţare sau alte produse chimice! Instalarea 
acestui aparat într-o cuvă oferă protecţie contra inundaţiilor.  
Puteţi utiliza aparatul oriunde doriţi să transportaţi apă, de ex. în casă, în grădină şi în multe alte scopuri. Nu utilizaţi aparatul la 
exploatarea piscinelor! 
Dacă doriţi să utilizaţi aparatul în ape cu fund mlăştinos natural, instalaţi-l într-o poziţie uşor ridicată, de ex. pe cărămizi.  
Aparatul nu este conceput pentru utilizare continuă, de ex. pe post de pompă de recirculare într-un iaz. În astfel de cazuri 
perioada de viaţă a aparatului se va scurta considerabil deoarece nu este conceput pentru sarcini permanente.  
Utilizaţi aparatul numai în scopurile menţionate. Orice altă utilizare se consideră necorespunzătoare. Producătorul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru daunele sau rănirile rezultate, aceasta revenind în totalitate utilizatorului / manipulatorului.  
Ţineţi cont că aparatul nu se adresează utilizării în scopuri profesionale, comerciale sau industriale. În cazul utilizării în scopuri 
profesionale, comerciale, industriale sau echivalente se pierde dreptul la garanţie. 
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4. Date tehnice 
Sursă de alimentare electrică 230V ~ 50 Hz 

Putere absorbită 300 W 

Debit maxim de pompare: 
Cu furtunul de 25,4 mm (1”) 
Cu ţeava de scurgere de 16 mm a cisternei cu apă de ploaie  

  
4600 l/h 
1750 l/h 

Înălţime maximă de refulare 11 m 

Adâncime maximă de scufundare 7 m 

Temperatură maximă a apei 35
o
C 

Racord furtun 26,4 mm (G ¾) AG 

Mărime maximă reziduuri solide: Ø 2,5 mm 

Înălţimea punctului de comutare: PORNIRE max. aprox. 50 cm 

Înălţimea punctului de comutare: OPRIRE min. aprox. 15 cm 

 
 

5. Înainte de punerea aparatului în funcţiune 
5.1 Montajul (Fig. 3 până la 6) 
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1. Înşurubaţi tubul de aluminiu (poz. 6) pe racordul pompei (Fig. 3). 
2. Înşurubaţi tuburile de aluminiu (poz. 6, 7 şi 8) între ele (Fig. 4 şi 5). 
3. Înşurubaţi tubul de aluminiu (poz. 8) pe racord (poz. 9) (Fig. 6). 
 

5.2 Fixarea pompei în cisternă 
Suspendaţi pompa în cisterna cu apă de ploaie cu ajutorul cârligului de fixare (Fig. 6, poz. B). 
 

Reţineţi! 
Atunci când instalaţi aparatul, nu îl suspendaţi niciodată de conducta de refulare sau de cablul de alimentare. Aparatul trebuie 
suspendat cu ajutorul cârligului de fixare furnizat sau aşezat pe fundul cuvei. Pentru a garanta o funcţionare corectă a aparatului, 
fundul cuvei trebuie să fie întotdeauna curat, fără nămol sau alte impurităţi. Dacă nivelul apei este prea mic, nămolul din cuvă se 
poate usca rapid şi poate împiedica pornirea aparatului. De aceea este necesar să verificaţi aparatul în mod regulat (efectuaţi 
porniri de încercare). 
 

Observaţie:  
Cuva trebuie să măsoare cel puţin 40 x 40 x 50 cm pentru ca întrerupătorul cu flotor să se poată mişca nestingherit. 
 

5.3 Conectarea la reţea 
Aparatul pe care l-aţi achiziţionat este dotat cu o fişă de împământare. Aparatul trebuie conectat la o priză de reţea cu 
împământare de 230 V ~ 50 Hz. Asiguraţi-vă că priza de reţea este protejată suficient cu siguranţe (minim 6 A) şi în stare perfectă 
de funcţionare. Introduceţi ştecherul în priză şi aparatul este gata de utilizare. 
 

Important! 
Pentru a evita pericolele, această operaţiune trebuie efectuată de un electrician calificat. 
 
 

6. Utilizarea  
După ce aţi citit cu atenţie instrucţiunile de instalare şi de utilizare, puteţi pune aparatul în funcţiune. Respectaţi următoarele 
puncte: 

 Asiguraţi-vă că aparatul este instalat în condiţii de siguranţă. 

 Verificaţi conducta de refulare să fie montată corect. 

 Asiguraţi-vă că sursa de alimentare electrică este de 230 V ~ 50 Hz. 

 Verificaţi priza de curent electric să fie în stare perfectă de funcţionare. 

 Evitaţi orice contact al conexiunii electrice cu apa sau umezeala. 

 Asiguraţi-vă că aparatul nu funcţionează în gol. 

 Pentru a extrage apă deschideţi robinetul de închidere (Fig. 6, poz. A). 

 Pentru a opri aparatul scoateţi ştecherul din priză. 
 

Reglarea punctului de comutare PORNIRE/OPRIRE: 
Punctul de comutare PORNIRE/OPRIRE poate fi reglat nelimitat prin reglarea înălţimii. Pentru aceasta trebuie să slăbiţi şurubul 
(Fig. 7, poz. 5). Intervalul de comutare poate fi reglat nelimitat prin alungirea sau scurtarea cablului flotorului.  

 Întrerupătorul cu flotor trebuie fixat astfel încât înălţimea punctului de comutare: PORNIRE şi înălţimea punctului de 
comutare: OPRIRE să poată fi atinse uşor şi fără efort. Pentru a verifica aşezaţi aparatul într-un recipient plin cu apă; ridicaţi 
şi coborâţi întrerupătorul cu flotor cu mâna, cu atenţie. Veţi putea observa dacă aparatul porneşte şi se opreşte.  

 Aveţi grijă ca distanţa dintre capătul flotorului şi suportul cablului să nu fie prea mică. Dacă distanţa este prea mică, nu 
există nicio garanţie că aparatul va funcţiona corect. 

 Atunci când reglaţi întrerupătorul cu flotor, asiguraţi-vă că flotorul nu atinge fundul înainte ca aparatul să se oprească. 
Important! Risc de funcţionare în gol.  

 

Modul manual: 
Montaţi întrerupătorul cu flotor aşa cum se arată în Fig. 8 şi aparatul va funcţiona continuu. În acest mod, aparatul poate fi 
utilizat numai sub supraveghere pentru a evita funcţionarea în gol. Aparatul trebuie oprit (scos din priză) imediat ce nu mai iese 
apă pe conducta de refulare.  
 
 

7. Înlocuirea cablului de alimentare  
În cazul deteriorării cablului de alimentare al acestui aparat, el trebuie înlocuit de un personal calificat pentru a evita pericolele. 
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8. Curăţarea, întreţinerea şi comandarea pieselor de rezervă 
Important! 
 Scoateţi din priză înainte de fiecare lucrare de întreţinere. 

 Dacă domeniul de utilizare implică transportarea aparatului, acesta trebuie curăţat cu apă curată după fiecare utilizare. 

 În caz de instalare fixă se recomandă verificarea funcţionalităţii întrerupătorului cu flotor odată la 3 luni. 

 Eliminaţi scamele sau fibrele care se pot prinde în carcasă cu un jet de apă.  

 Curăţaţi nămolul de pe fundul cuvei şi curăţaţi pereţii cuvei odată la 3 luni. 

 Curăţaţi depunerile de pe întrerupătorul cu flotor cu apă curată. 
 

8.1 Curăţarea filtrului (Fig. 9 şi 11) 

 
În scopul protejării aparatului şi rotorului de murdăria severă, în coşul de aspiraţie de la bază a fost instalat un filtru suplimentar. 
Pentru a curăţa filtrul procedaţi după cum urmează: 
1. Apăsaţi uşor clapeta laterală (A) în direcţia săgeţii până la detaşarea coşului de aspiraţie (4) de pe pompă. 
2. Scoateţi filtrul (B) şi spălaţi-l sub jet de apă curentă.  
3. Acum reintroduceţi filtrul în coşul de aspiraţie şi reataşaţi coşul de aspiraţie la aparat. 
 

8.2 Întreţinerea  
Aparatul nu conţine piese care să necesite întreţinere suplimentară. 
 

8.3 Comandarea pieselor de rezervă: 
Atunci când comandaţi piese de rezervă menţionaţi următoarele informaţii: 

 Tipul aparatului 

 Codul aparatului 

 Numărul de identificare al aparatului 

 Codul piesei de schimb al piesei comandate 
Pentru informaţii actualizate accesaţi www.isc-gmbh.info 
 
 

9. Eliminarea şi reciclarea 
Aparatul se livrează într-un ambalaj care îl protejează de deteriorări în timpul transportului. Acest ambalaj este o materie primă 
şi deci poate fi reutilizat sau reintrodus în circuitul materiilor prime.  
Aparatul şi accesoriile sale sunt fabricate din materiale diferite cum ar fi metalul şi plasticul. Componentele defecte trebuie 
eliminate în regim de deşeuri speciale. Adresaţi-vă autorităţii specializate sau autorităţilor locale. 
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10. Ghid de remediere a defecţiunilor 
Problema Cauza Soluţia 

Aparatul nu porneşte - Nu este conectată sursa de alimentare 
- Întrerupătorul cu flotor nu comută 

- Verificaţi sursa de alimentare 
- Poziţionaţi mai sus întrerupătorul cu 

flotor 

Aparatul nu pompează - Canalul de aspiraţie este înfundat 
 
- Furtunul de refulare este îndoit 

- Curăţaţi canalul de aspiraţie cu jet de 
apă 

- Îndreptaţi furtunul 

Aparatul nu se opreşte - Întrerupătorul cu flotor nu poate coborî - Aşezaţi aparatul corect pe fundul 
cuvei 

Randament de pompare 
insuficient 

- Canalul de aspiraţie este înfundat 
- Puterea este redusă din cauza impurităţilor 

foarte îmbâcsite şi abrazive din apă 

- Curăţaţi canalul de aspiraţie 
- Curăţaţi aparatul şi înlocuiţi piesele 

consumabile 

Aparatul se opreşte după 
un scurt timp de 
funcţionare 

- Întrerupătorul de protecţie al motorului 
opreşte aparatul din cauza contaminării 
excesive a apei 

- Temperatura apei este prea ridicată; 
întrerupătorul de protecţie al motorului 
opreşte aparatul 

- Scoateţi din priză şi curăţaţi aparatul 
şi cuva 
 

- Verificaţi ca temperatura maximă 
permisă a apei (35

o
C) să nu fie 

depăşită  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numai pentru ţările din Uniunea Europeană 
Nu aruncaţi uneltele electrice laolaltă cu gunoiul menajer. 
Conform directivei europene 2002/96/EC referitoare la echipamentele electrice şi electronice uzate şi aplicării 
sale în cadrul legislaţiilor naţionale, uneltele electrice uzate trebuie colectate separat de restul gunoiului şi 
eliminate într-un mod nepoluant, de ex. prin predarea la unul din punctele de reciclare. 
Posibilitate de reciclare ca alternativă la cerinţa de returnare a dispozitivelor electrice: 
Ca alternativă la returnarea dispozitivelor electrice, proprietarului îi revine obligaţia de a contribui la reciclarea 

corespunzătoare în condiţiile cesiunii dreptului de proprietate. În acest scop aparatul uzat poate fi de asemenea predat la un 
centru de colectare care îl va elimina conform legislaţiei naţionale privind gestionarea deşeurilor. Nu este valabil în cazul 
accesoriilor şi a echipamentului auxiliar furnizate împreună cu dispozitivul uzat şi care nu conţin componente electrice. 

 
Retipărirea sau reproducerea prin orice mijloace, integrală sau parţială, a actelor şi documentelor care însoţesc acest produs, 
necesită în prealabil aprobarea expresă a ISC GmbH.  

 
Sub rezerva modificărilor de natură tehnică. 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi iSC GmbH (Eschenstrase 6, 94405 
Landau/Isar, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este  interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by  iSC GmbH  &  German Electronics SRL (ediţia în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 


